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Hyvä lukijamme
T

ässä lehdessä kerromme ajankohtaisia energia-alan uutisia korostaen paikallista
näkökulmaa. Kerromme samalla Nurmijärven Sähkön asiakkaille luvassa olevista
uusista palveluista ja tuotteista.

V

iime kevään aikana vaihdoimme uuden tietojärjestelmän, jonka tavoitteena on mahdollistaa aiempaa joustavammat ja monipuolisemmat palvelut asiakkaille. Asiakkaillemme muutos ei toistaiseksi ole juurikaan näkynyt, paitsi uudistuneena laskun ilmeenä.
Viimeistään ensi vuoden alkupuolella on tarkoitus avata asiakkaillemme uudistuneet
online-palvelut, jotka mahdollistavat aiempaa huomattavasti monipuolisemmat itsepalvelumahdollisuudet mm. sopimusten uusimisten osalta.

T

ämän syksyn aikana tulemme saamaan pieniä osuuksia omaa tuulivoimaa Haminan
Mäkelänkankaalle ja Raahen Kopsaan valmistuvista tuulivoimapuistoista. Niiden
valmistumisen myötä aloitamme myös tuulisähkön myynnin loppuasiakkaillemme ja
kerromme siitäkin lisää tässä lehdessä.
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Osta osa sähköstäsi tuulisähkönä!

T

uulivoimaa haluavilla
talouksilla on erilaisia
kulutustottumuksia sekä
näkemyksiä tuulisähkön
kulutuksen ja sen hinnan
suhteesta. Sen johdosta
tarjoamme sähkönmyyntiasiakkaillemme mahdollisuuden
ostaa ympäristöystävällistä
tuulisähköä osuuksina,

jolloin asiakkaat voivat valita,
ostavatko he taloutensa koko
sähkönkulutuksen tuulisähkönä tai vain osan siitä.
Jos haluat ostaa suuremman osan kiinteistösi sähkön
kulutuksesta tuulisähkönä
tuotettuna, voit ostaa useamman osuuden. Näin ollen
esimerkiksi 10 000 kWh (2 x

5000 kWh:n osuutta) vuodessa tuulisähkönä tuotettuna
maksaa normaalin sähkön
hintasi lisäksi 10 e/kk.
Käytännössä hinnoittelumalli lisää sähkölaskun
perusmaksun osuutta eikä
ole riippuvainen energiankulutuksestasi. Ostamalla tuulivoimaosuuden mahdollistat

meille arvojesi mukaisen
tavan hankkia sähköäsi nyt ja
tulevaisuudessa!
HINTA
1000 kWh vuodessa maksaa
2 e/kk tai 5000 kWh vuodessa maksaa 5 e/kk nykyisen
voimassaolevan sähkönmyyntisopimuksen hinnan lisäksi.

Haminan Mäkelänkankaan voimaloiden konehuone nousee
100 m korkeuteen, josta on maisemat Suomenlahdelle.

Suomen Voiman kehitysjohtaja Kimmo Tyni.

Nurmijärven
Sähkö
mukana
tuulivoiman
tuotannossa

Täältä se tuulen voima tulee!

H

aminan Mäkelänkankaalla
tuulivoimapuisto
on perustettu
teollisuusalueelle meren
rannan tuntumaan. Neljä
voimalaa on pyörinyt jo
vuoden ajan vaihtelevasti
2012 syksystä alkaen tuottaen maksimissaan 2 MW
tehon per voimala.
Voimalan juurella
kuuluu huminaa siipien
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pyöriessä, mutta se ei
kuulosta kovin voimakkaalta. Ottaen huomioon,
että melu on se tekijä,
josta voimaloita on kritisoitu. Kahden voimalan
käyttöäkin rajoitettiin ensi
alkuun, kunnes niiden
vaihdelaatikot vaihdettiin.
Heinäkuun lopussa
voimalat saivat lopullisen
käyttöluvan, joka tuli
elokuussa lainvoimaiseksi.

– Voimalat ovat tähän
astisessa käytössä tuottaneet sen energian mikä
oli luvattukin eli n. 21 miljoonaa kWh. Tämä vastaa
1000 sähkölämmitteisen
omakotitalon kaikkea
sähkön käyttöä. Tai 10 000
kerrostalokaksion, toteaa
Suomen Voiman kehitysjohtaja Kimmo Tyni.
Voimaloiden nimellinen pyörimisnopeus on

15 kierrosta minuutissa,
jolloin generaattori pyörii
1500 kierrosta minuutissa.
Voimala vaatii vähintään
3 m/s tuulen ja yli 20 m/s
tuulella lavat pysäytetään.
Nurmijärven Sähkö
mukana kahdessa
tuulivoimapuistossa
Haminan Mäkelänkankaan
neljän myllyn laitoksessa

Nurmijärven Sähkö on mukana Suomen Voima Oy:n
kautta. Osuus vuotuisesta
tuotannosta on noin 1700
MWh.
Raahessa Nurmijärven
Sähkö on mukana Puhuri
Oy:n Kopsa I -hankkeessa

FOTO JA TEKSTI JUKKA NISSINEN

myöskin Suomen Voiman
kautta. Seitsemän myllyn
vuotuisesta tuotannosta
Nurmijärven Sähkön
osuus on arviolta 1300
MWh, kun kohde valmistuu syksyllä 2013.

Tuulivoimalan torni muodostuu viidestä palasta, joiden jokaisen
välissä on taso. Torniin noustaan hissillä, johon mahtuu kaksi ihmistä.
Loppumatka kiivetään tikapuita pitkin.
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Hake maksaa neljäsosan öljyn hinnasta

Nurmijärven Sähkön lämpölaitokset Nurmijärven kirkonkylässä,
Rajamäellä ja Klaukkalassa toimivat kaikki hakkeella, jota kuluu
reilut 130 000 kuutiota vuodessa. Hake tulee kolmelta toimittajalta:
Vapolta, L&T-Biowatilta ja Raunio Bioenergialta. Raunio Bioenergialle hakettavalla VK-Bioenergiajalosteet Oy:llä on haketusterminaali
Rajamäellä.

-S

uurin osa
haketuksesta
tapahtuu maastossa. Talvisin
tiet ovat kuitenkin niin
lumessa ja syksyllä joskus
niin märkiä, että kalustolla
ei pääse metsään puiden
luo. Silloin haketamme tänne varastoituja
puunrunkoja ja ajamme
täältä haketta, toteaa VKBioenergiajalosteet Oy:n
hallituksen puheenjohtaja
Sakari Vainikainen.
Kesällä ei tarvita
niin paljoa lämpöä - vain
kymmenesosa verrattuna
talveen. Haketta voidaan
tehdä huonompilaatuisesta
oksistosta ja risuista. Hyvälaatuinen pölleista tehty
hake palaa niin nopeasti,
että se voi jopa tuottaa
liikaa lämpöä kattilan
pedille.
Kesällä on hiljaisempaa ja voidaan pitää lomia talvella töitä on niin paljon
kuin ehtii tekemään. Jos
pakkasta on enemmän
kuin 25 astetta, hakkuria
ei kannata käyttää, koska
se menee rikki. Silloin

6

pitää olla valmista kasaa,
josta ammentaa.
- Voisivathan ne polttaa
kesällä öljyäkin, mutta se
on neljä kertaa kalliimpaa
kuin hake.
Hake maksaa Vainikaisen mukaan karkeasti
noin 20 euroa kuutiolta.
Yksi kuutio öljyä vastaa
noin kolmetoista kuutiota
haketta energiamäärältään. Jos arvioidaan, että
keskiverto-omakotitalon
lämmitykseen menee noin
3000 litraa öljyä vuodessa,
vastaa se siis vajaata 40
kuutiota haketta. Hakkeen
hinnaksi tulisi karkeasti n.
800 euroa, öljyn noin 3000
euroa. Vainikainen tietää
vain yhden omakotitalon,
joka käyttää haketta. Lämpölaitosten ohella haketta
viedään lähinnä joillekin
maatiloille.
VK-Bioenergiajalosteet
Oy:llä on kaksi järeää
hakkuria, kaksi omaa
rekkaa ja kaksi aliurakoitsijan rekkaa käytössään.
Yhden hakkurin perässä
pitää olla vähintään kaksi
rekkaa. Yhtiön kokonais-

haketus on noin 100 000
kuutiota vuodessa.
Haketus, kuten muutkin tekniset alat, vaatii
huoltoa. Kameran edessä
hakkuri pysähtyy, koska
yksi teristä on tylsynyt
ja päästää kepin läpi sellaisena, että se jumiuttaa
laitteen. Koneenkäyttäjä
Kai Henttonen avaa kannen, vaihtaa osan teristä ja
teroittaa loput.
Koneesta menee läpi
halkaisijaltaan jopa puolimetrinen pölli. Hankaluus
ovat kivet, joita saattaa
tulla kuormien mukana
metsästä. Ne tylsyttävät
terät.
- Kerran soittivat
jostain, että heillä on ”ihan
puhdasta puuta” haketettavaksi. Ajoivat lastit tähän
kentälle, jossa totesimme, että ne olivat täynnä

Nurmijärven
Sähkön
lämpölaitokset
käyttävät
kotimaista
polttoainetta

betonia ja muita epäpuhtauksia. Meni sitten toista
kuukautta, ennen kuin
hakivat ne pois, kertoo
kuorma-autonkuljettaja
Timi Lönnqvist.
Hakkeen varastoiminen ei sekään käy ilman
työtä. Hake täytyy tampata
traktorilla tiiviiksi eli poistaa siitä liika ilma, sillä
muussa tapauksessa hake
syttyy itsestään palamaan.

Hakkeen pitää myös olla
riittävän kuivaa.
VK-Bioenergiajaloste
hakettaa kolmelle asiakkaalle: Raunio Bioenergialle, joka toimittaa haketta
Nurmijärven Sähkölle,
Metsäliitolle, jonka hake
menee Forssaan ja
Uudenmaan Metsänhoitoyhdistykselle, joka myy
hakkeen Orimattilaan ja
Keravalle.

Tällaiset leuat louskuttavat hakettimen sisällä.

Tässä haketetaan oksistoa, mutta
hakettimesta menee läpi puoli metriä
paksu pölli.
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Jokelassa Nurmijärven
Sähkön sähköverkkoalueella on verkosta
maakaapeloitu noin
80%. Alueella sähkön
käyttö on kasvanut niin
paljon, että sähköverkkoa on saneerattava.
Tulevaisuudessa koko
Jokelan taajama siirretään maakaapeliin,
mutta tarkkaa aikataulua ei ole tiedossa.

A
Maakaapelien asentajia koulutettiin Karhunkorvessa

Uutta sähköverkkoa maan alle

M

aakaapelien
asentaminen
yleistyy. Sähköyhtiöt pyrkivät maakaapelien
avulla estämään mm.
myrskyjen aiheuttamat
häiriöt sähkönjakelussa.
Tekniikka kehittyy ja
uusia komponentteja tulee
markkinoille. Koulutusta
näiden asentamiseen
järjestää usein komponentteja toimittava yritys.
Nurmijärven Sähköverkko Oy:lle työskenteleviä Verkonrakentaja Wire
Oy:n asentajia koulutti
komponenttitoimittaja
Ensto. Koulutuksen aiheena oli maakaapelin päähän
asennettava komponentti,
ns. kylmäkutiste. Koulutukseen osallistui kahdeksan sähköasentajaa.
Koulutustilaisuus
järjestettiin todellisessa
tilanteessa Karhunkorves-

Asennuskoulutus järjestettiin
paikalla, jossa ilmakaapeli
sukeltaa maahan.
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Nurmijärven
Sähkö
siirtää
kaapeleita
maan alle

sa maakaapelityömaalla.
Ilmajohto muutettiin maakaapeliksi paikassa, jossa
on yksityinen pienlentokenttä, jonka läheisyyteen
ei haluttu ilmajohtoja.
– Uudella kylmäkutisteratkaisulla saadaan
vähennettyä mahdollisia
asennusvirheitä ja häiriöitä, ja tätä kautta lisättyä

sähkön jakeluvarmuutta,
Kylliäinen toteaa. Näin
saadaan myös kaapelille
mahdollisimman pitkä
käyttöikä, totesi Enston
kouluttaja Marko Kylliäinen.
Aikaisempi ratkaisu
lämpökutiste vaati nimensä mukaisesti lämmitystä
kaasuliekillä, mikä saattoi

joissain olosuhteissa olla
hankalaa ja johtaa epävarmaan asennustulokseen.
Uudella tekniikalla saavutetaan jakeluvarmuuden
lisäksi myös pitkäikäisyyttä verkkoon.
Wire Oy:n sähköasentaja Sakari Hämäläinen
piti koulutusta tehokkaana, koska se tapahtui
oikealla työmaalla paikan
päällä. Työsuoritus on
hänen mukaansa vaativa,
eikä sitä kannata yrittää
ilman koulutusta.
– Peruskoulutuksessa
ei tällaisia asioita kouluteta. Ei meille koskaan
valmiita asentajia koulusta
tule. Nämä asiat koulutetaan tällaisissa tilaisuuksissa ja kursseilla, toteaa
Wire Oy:n tiiminvetäjä
Marko Luoma-Kyyny.
– Koulutuksia järjestetään jatkuvasti. Viime
talvena samanlainen
koulutus järjestettiin Eltel
Networks Oy:n asentajille,
toteaa verkoston rakennuttaja Leo Kukkola Nurmijärven Sähköverkko Oy:stä.

lueita tulee saneerattavaksi tietynlaisen laskennan
kautta, joka kertoo verkon
toiminnasta. Jos sähkön
laatu ei vastaa tavoitteita,
aloitetaan saneeraus.
Jokelassa kolmivaiheisen urakan ensimmäinen
vaihe aloitettiin Erätien
alueella loppukesästä.
Toinen vaihe on Vanhatien
risteyksestä Ridasjärventielle päin. Järjestyksessä
kolmas osa on Vanhatien
ja Ridasjärventien risteysalue.
Erätiellä sähkönkulutus on kasvanut yli sen
mikä aikanaan on laskettu, ja nyt kapasiteettia
kasvatetaan sekä samalla
parannetaan sähkön
laatua. Erätien alueella
sähkö kulkee vielä ilmassa. Samalla kun kaapelit
siirretään maahan, syöttökaapelit vahvennetaan.
Näin sähkön laatu paranee
alueella.
Taajama-alueella
kaapelit siirretään ja
rakennetaan maahan, jotta
verkko saadaan paremmin
suojattua mm. luonnonilmiöiltä, kuten myrskyiltä
ja puilta. Maakaapelit ovat
pitkäikäisiä ja vähentävät
merkittävästi huoltokustannuksia verrattuna
ilmakaapeleihin.
Eri verkkoyhtiöt
vetävät koko Suomessa
maakaapelia vuosittain
yhteensä tuhansia kilometrejä. Avoimilla alueilla,
kuten pelloilla käytetään
edelleen ilmajohtoja, sillä
siellä ne ovat erittäin säävarmoja.

Vuorossa Erätie ja Vanhatie

Jokelassa
sähkökaapelit
maan alle

Jan Wikström ja Arto Rantila asentavat uusia kaapeleita ja uutta sähkökaappia Erätiellä.
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Elmotionin pyörät Valoa ja Voimaa -tapahtumaan

Sähkömoottoripyörä
kilpailee
tasapäisesti
perinteisen
kanssa

Shelina Moreda kiihdyttää
RR-radoilla Brammo TTX-llä
250-kuutioisten sarjassa
polttomoottorikäyttöisiä
moottoripyöriä vastaan.

Valoa ja
Voimaa
la 21.9.

Tavallinen moottoripyörä jää kuin seisomaan sähkömoottoripyörän kilpaversion kääntäessä
kahvan kaakkoon. Kiihtyvyys on huikeaa luokkaa. Brammo-sähkömoottoripyörä kilpailee polttomoottoripyörien kanssa samassa sarjassa RR-radoilla. Sähkömoottoripyöriä Suomessa myyvä
Elmotion tuo tuotteitaan Valoa ja Voimaa -tapahtumaan yleisön testattavaksi.
Empulse kehittää 54 hv. Sen
toimintasäde on n. 100 km
sekalaisessa ajossa ja n. 130
km tasaisessa ajossa. Akun
lataus kestää 7,5 tuntia ja se
käy tavallisella verkkovirralla. Akulle luvataan 1500

Mekaanikko Jarno Syrén
vaihtaa ladatun akun käden
käänteessä.

latausta, jonka jälkeen akun
kapasiteetista on jäljellä 80%.
Käytännössä puhutaan n.
viiden vuoden ajosta.
- Elinkaariajattelun
mukaan polttomoottoripyörät
tulevat sähkömoottoripyöriä

kalliimmiksi viidessä vuodessa, toteaa Naumanen.
Elmotion ei ole vielä
varsinaisesti lanseerannut tuomaansa Brammon
pyörää markkinoille, vaikka
niitä saakin heiltä ostaa.
Yhtiön perusliiketoiminta
on ylläpitää vauhtipuistoa
Kirkkonummen Masalassa,
jossa pääsee ajamaan mm.
Quantyan motocross- tai trial
-pyörillä, jotka tietenkin ovat
sähkökäyttöisiä.

Brammon satulan alta löytyy muistitikku, johon tallentuu koko pyörän elämä.
FOTO JA TEKSTI JUKKA NISSINEN

S

ähkömoottoripyörät
tulevat. Elmotion
toi ensimmäiset
myyntiin tarkoitetut
sähkömoottoripyörät Suomeen viime vuoden lopulla
ja esitteli niitä tämän vuoden
MP-näyttelyssä. Brammo on
tänä kesänä ollut mukana
polttomoottorikäyttöisten
RR-kisoissa. 250- ja 500-kuutioisten sarjassa kuljettajattarena on Shelina Moreda (ks.
Youtube), 600-kuutioisissa
Eric Bostrom.
– Sähkömoottoripyörä
pärjää varsinkin lähdössä
erinomaisesti. Kisoissa on
ollut mukana Brammon Empulse RR -malli, joka kehittää
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n. 160-170 hevosvoimaa, toteaa Elmotionin myyntijohtaja
Pasi Naumanen.
Tällä hetkellä myynnissä
oleva Brammon Enertia +
-malli, joka on rekisteröity
kevytmoottoripyöräksi,
maksaa n. 13 800 euroa. Se
teho on 13 kW eli n. 20 hv.
Hinnasta n. 40% muodostuu
akusta. Pyörän polttomoottorikäyttöiseen verrannollinen
kulutus on vain 0,48 l per 100
km. Valmistaja kuvailee huoltojen hinnaksi n. 112 euroa
vuodessa. Käyttökustannukset ovat karkeasti viidesosa
perinteisen pyörän kuluista.
Ensi vuonna Suomeen
myyntiin tuleva Brammo

Elmotionin myyntijohtaja Pasi Naumasen alla Brammon Enertia +, jonka
lähtökiihtyvyyttä on rajoitettu hyvien ajo-ominaisuuksien saavuttamiseksi.

Max Blomfelt kiihdyttää Quantyan
sähköisen motocrosspyörän
lentoon Elmotionin Masalan
vauhtipuistossa.

Brammon kojetaulu kertoo selkeästi, kuinka pitkälle matkaa voi
jatkaa.
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Energiatodistus
E

nergiatodistusten tuloksena
asiakas saa
kattavan ja ajankohtaisen tiedon kiinteistöjen energiankäytön
nykytilanteesta ja
energiatehokkuudesta,
sekä asiantuntijan toimenpide-ehdotukset
kustannustehokkaista
toimenpiteistä, joilla
rakennuksen energiatehokkuutta voidaan
parantaa.
Energiatodistus on pakollinen rakennuksille,
joille haetaan rakennuslupaa ja sitä on
tarvittu vuoden 2009
alusta lähtien myynnin
tai vuokrauksen yhteydessä.
Pientaloaan myyvällä
on oltava energiatodistus, jos talo on rakennettu vuoden 1980
jälkeen.

Energiatodistusta
ei vaadita:
• rakennuksille, joiden
pinta-ala on enintään
50 m2
• vapaa-ajan asunnoille, joita ei käytetä
majoituselinkeinon
harjoittamiseen

Jussi Niinistö suomii energiatodistusta

Maalais järkeä saisi käyttää

K

esäkuun alusta
alkaen on
omakotitalon
myynnin tai vuokrauksen yhteydessä pitänyt
hankkia energiatodistus vanhoistakin
taloista. Aiemmin vain
uusien rakennusten
energiatehokkuudesta
on pitänyt laatia todis-

• tilapäistä tai määräaikaista rakennusta
varten
• teollisuus- ja korjaamorakennuksille,
uima- ja jäähallille,
varasto- ja liikenteenrakennukselle sekä
erilliselle moottoriajoneuvosuojalle
• muuhun kuin asuinkäyttöön tarkoitetulle
maatilarakennukselle
Työ toteutetaan FISE
-auktorisoidun erillisen
energiatodistuksen
antajan pätevyyden
omaavan asiantuntijan
toimesta. Energiatodistukset tehdään ympäristöministeriön mallia
noudattaen ja tähän
liittyvän ohjeistuksen
mukaisesti. Energiatodistus on voimassa 10
vuotta.

”Energiatodistus
kurittaa etenkin
vanhoja sähkölämmitteisiä
omakotitaloja.”

tus. Ennen vuotta 1980
rakennetut talot saavat
siirtymäaikaa kesään
2017 asti. Energiatodistuslaki perustuu
EU-direktiiviin, jota
Suomi soveltaa tuttuun
tapaan mallioppilaan
lailla.
- Mielestäni energiatodistussysteemi on
kallis, byrokraattinen ja
monimutkainen. Jotain
tästä monimutkaisuudesta kertoo esim. se, että
ministeriö on joutunut
perustamaan energiatodis-

tusneuvontapuhelimen, jonka
Motiva tuottaa, toteaa nurmijärveläinen kansanedustaja
Jussi Niinistö.
Laki on herättänyt kansalaisissa paljon epäoikeudenmukaisuuden tunteita.
Ei perustu todelliseen
kulutukseen
- Todistuksen ongelmana on
mielestäni se, että todellisen
energiankulutuksen sijaan
siinä esitetään ensisijaisesti
tieto rakennuksen laskennallisesta kulutuksesta. Se
perustuu muun muassa käytettyihin rakennusmateriaaleihin ja voi antaa epätarkan

tuloksen. Todellinen kulutus
on lain mukaan ilmoitettava
vain ”jos se on saatavilla”.
Laskennallista energiankulutusta painotetaan talon
lämmitysmuodon mukaan.
Epäedullisin kerroin (1,7)
on sähköllä, jota laki pitää
vähiten ympäristöystävällisinä (riippumatta siitä, onko
sähkö tuotettu esim. vesi- tai
tuulivoimalla). Sähkölämmitteisen talon laskettu
energiankulutus kerrotaan
siis vielä luvulla 1,7, jolloin
saadaan todistuksen kulutuslukema.
Energiatodistus kurittaa
etenkin vanhoja sähkölämmitteisiä omakotitaloja.

Niiden energiankulutus
vaikuttaa energiakertoimen
vuoksi todellista suuremmalta - Omakotiliiton mukaan
pahimmillaan jopa kolminkertaiselta. Se voi johtaa
talojen arvon alenemiseen,
jos ostajat alkavat vältellä
niitä suurelta vaikuttavan
kulutuksen vuoksi. Suomen
omakotitaloista 44 prosenttia
lämpenee sähköllä.
Ruotsin malli
on fiksumpi
Ruotsissa on sovellettu EUdirektiiviä Suomea fiksummin. Siellä energiatodistus
laaditaan yksinomaan toteutuneen kulutuksen mukaan,
ja se maksaa noin 50 euroa.
- Tilanteen korjaamiseksi lakia tulisi mielestäni
muuttaa vähintäänkin siten,
että energiamuotokertoimet
poistetaan jo rakennetuilta
taloilta. Laissa pitää myös
vaatia, että toteutunut
energiankulutus olisi aina
ilmoitettava laskennallisen
rinnalla.
- Energiatodistuksen
tarkoituksena on, että mahdollinen ostaja tai vuokraaja
voisi verrata eri asuntoja
energianäkökulmasta. Sitä
varten ei olisi kuitenkaan
tarvittu kallista ja byrokraattista todistussysteemiä, kun
maalaisjärjelläkin pääsee
pitkälle: vetääkö ikkunoista
ja ovista, onko vintillä ja seinissä riittävästi villaa, kuinka
paljon energiaa edelliseltä
asukkaalta on kulunut? Näiden seikkojen selvittämisen
pitäisi kuulua jokaisen taloa
- etenkin vanhaa taloa - ostavan tarkastuslistaan, Niinistö
toteaa.

Nurmijärven
Sähköltä
saat
energiatodistukset
OLEMASSA OLEVILLE
RAKENNUKSILLE
• Erillinen pientalo
• Kerros- ja rivitalo
Rakennusluvan
liitteeksi (energiatodistus, lämpöhäviöiden tasauslaskelma ja
energiataseselvitys)
• Pientaloille
• Kerrostaloille

KYSY
TARJOUSTA!
Kotisivuiltamme
http://www.nurmijarvensahko.fi/fi/energiatehokkuus/energiatodistus
Asiakaspalvelustamme
Puhelin: (09) 8780 7300
Sähköposti: asiakaspalvelu@
nurmijarvensahko.fi

Nurmijärveläinen kansanedustaja
Jussi Niinistö (ps.) ei pidä hyvänä
nykyisenlaista energiatodistusta.

FOTO JUKKA NISSINEN
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Toimitalolle sähköä omalta katolta
Nurmijärven Sähkön toimitalo Kauppanummentiellä saa sähköenergiaa omalta katolta,
jonne asennettiin loppukesästä aurinkovoimala. Aina kun on valoisaa, virtaa sähköä verkkoon.

V

FOTO JA TEKSTI JUKKA NISSINEN

iime vuonna
Nurmijärven
Sähkön toimitalossa suoritettiin
energiakatselmus, jolloin
saatiin kattavat tiedot talon
energiankulutuksesta.
Yritettiin keksiä energiatehokkuustoimenpiteitä,
jolloin yhtenä toimenpiteenä nousi esiin aurinkoenergia.
Tavoitteena oli saada
oman kiinteistön sähköstä
suurempi osa tuotetuksi
uusiutuvalla energialla,
mikä myötäilee myös
omalta osaltaan EU:n
linjailemaa tavoitetta
lisätä uusiutuvan energian tuotantoa. Haluttiin
kokemusta siitä, kuinka
aurinkosähköenergia
vaikuttaa kiinteistöön ja
sähkönjakeluverkkoon.
Lisäksi haluttiin tuottaa
asiakkaille tietoa aurinkoenergiasta konkreettisella,
käytännön tasolla ja toimia
esimerkkinä.

– Jos kaikki laittaisivat aurinkopaneelit
katolleen, alkaisi sillä olla
merkittävämpi vaikutus
sähkön tuottamiseen, toteaa Nurmijärven Sähkön
myyntipäällikkö Kimmo
Toivonen.
Nurmijärven Sähkön
aurinkovoimala koostuu
40 aurinkopaneelista, kukin 1,6 m2, josta muodostuu 64 m2, jotka tuottavat
kymmenen kilowattipiikkiä. Vuotuinen tuotto on
arviolta 7000-8500 kWh.
Tämä muodostaa 2 % talon
vuosikulutuksesta.
Käytännössä yhdeksän
kuukautta tuotantoa
– Aurinkopaneelit tuottavat sähköä aina kun on
valoisaa. Talvella noin
kolmen kuukauden aikana
sen verran pimeää, että
saatu energia riittää nipin
napin järjestelmän itsensä

pyörittämiseen, toteaa verkostoinsinööri Ari Taipale
Nurmijärven Sähköstä.
Kesälläkään voimala ei
tuota niin paljoa, että siitä
riittäisi myyntiin. Kesällä
tuotettu energia käytetään
etupäässä kiinteistön jäähdyttämiseen. Voimala on
kiinni yleisessä sähköverkossa verkkoinvertterin
kautta. Akkuja järjestelmään ei ole asennettu.
– Jos sähköt katkeavat
sähköverkosta, voidaan
auringon avulla tuotettu
sähkö teoriassa siirtää
talon käyttöön, Taipale
kertoo.
Käyttöikä vähintään
25 vuotta
Järjestelmän toimittajaksi
valittiin yritys, joka kykeni
toimittamaan sen avaimet
käteen -periaatteella.
Paneelit toimitti NAPS System Finland, joka toimit-

taa vuosittain noin tuhat
aurinkovoimalaa ympäri
maailmaa.
Aurinkopaneelit
asennettiin vanhan talon
katolle, mikä ei ollut aivan
yksinkertaista. Piti suunnitella kestävä ratkaisu, jotta
paneelit toisaalta pysyvät
katolla, mutta että katto
kestää kaiken ylimääräisen painon myös talvella
lumiseen aikaan.
Aurinkopaneeleille luvataan 25 vuotta
käyttöikää, jonka jälkeen
ne tuottavat vielä 80 %
uuden paneelin energiasta. Kenno on siis varsin
pitkäikäinen. Huoltotarve
muodostuu paneelien
puhtaanapidosta. Talvella
paneelien päältä on luotava lumet ja esimerkiksi
lintujen jätökset on syytä
siivota pois. Invertterissä
tulee kiertää puhdasta
ilmaa.
Nurmijärvellä muu-

tamalla yksityisellä
henkilöllä ja muutamalla
yrityksellä on käytössään
sähköverkossa kiinni oleva
aurinkokennovoimala. Jos
haluaa aurinkovoimalan,
tulee ensimmäiseksi olla
yhteydessä sähköyhtiöön.

Nurmijärven Sähkö liittää
verkkoalueellaan aurinkovoimalat yleiseen verkkoon.
Ensi keväästä lähtien
toimitalon aurinkovoimalan toimintaa voi seurata
Nurmijärven Sähkön
Internet-kotisivuilla.

40 aurinkopaneelia, yhteensä 64 m2, Nurmijärven Sähkön toimitalon katolla muodostaa aurinkovoimalan, joka tuottaa 7000-8500 kWh vuodessa.

Nurmijärven
Sähkön
oma
aurinkovoimala!
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SB Pron maajoukkuepelaajista (vas.) kapteeni Elina Kujala, My Kippilä ja Karoliina Kujala.

Onlinepalvelu
uudistuu

N

urmijärven
Sähkö uudistaa
netin kautta
tapahtuvaa viestintää. Online-palvelujen
uudistus valmistuu ensi
vuoden alkupuolella.
Asiakas saa uudistuksista
monenlaista etua. Vanhatkin kanavat säilyvät,
mutta netti tarjoaa uusia
mahdollisuuksia.
Uudistus laajentaa
entisestään palveluja, joita
asiakas voi saada ajankohdasta riippumatta – 24/7.
Kaikki tiedot käsiteltävästä asiasta ovat heti
näkyvillä, eikä asiakkaan
tarvitse soittaa ja esimerkiksi kysellä, mitkä ovat
vaikkapa sopimuksen
ehdot. Laskuhistoriaa voi
selailla pdf-muotoisista dokumenteista. Postin kautta
liikkuvia lippuja ja lappuja
ei tarvita.
Tupastunnistautuminen
Merkittävä uudistus on
Tupas-tunnistautuminen,
jolla voidaan varmistaa
sopimuksen tekijän henkilöllisyys. Väestörekisteriin
luodaan yhteys, josta ovat
saatavilla asiakkaan perustiedot. Käyttöpaikkatunnus voidaan hakea Adaton
palvelusta.
Asiakas voi uudistuksen valmistuttua vuoden
lopussa hoitaa online-palveluiden kautta itse mm.
tarjouspyynnön syöttämällä perustiedot ja saada
tästä tarjouksen, ja sen
jatkokäsittelyn hyväksymisineen.
Kun asiakas muuttaa,
päättää muutto vanhan
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sopimuksen ja järjestelmä
tekee ehdotuksen uudesta
sopimuksesta. Asiakkaalle tehdyn tarjouksen
voi hyväksyä Onlinessa,
mikä on erityisen kätevää
määräaikaisen sopimuksen päättyessä ja yhtiön
lähettäessä asiakkaalle
uuden tarjouksen.
Asiakas voi seurata
netissä voimassa olevia
sopimuksia ja tuotteita,
kuten niiden voimassaoloa
ja hintoja.
Venla-palvelu
mukaan
Nykyinen Venlapalvelu linkitetään osaksi
Online-palvelua, joten
asiakas voi jatkossa yhdellä kirjautumisella nettiin
seurata kaikkia palveluita
Venla mukaan lukien.
Nurmijärven Sähkö
sai toukokuussa valmiiksi
suuren asiakastietojärjestelmäuudistuksen, jonka
luonnollista jatkoa on tämä
online-palveluiden uudistus.
Online-palveluiden
kehitystyö jatkuu tämän
uudistuksen jälkeenkin
tästä tasosta eteenpäin.
Nurmijärven Sähkö seuraa
jatkuvasti uusinta tekniikkaa ja sovelluksia, ja
pyrkii hyödyntämään niitä
asiakkaiden eduksi.
Tiedotamme erikseen
asiakkaille, kun edellä
mainitut online-palvelut
otetaan käyttöön.

SB Pro mestaruusjahdissa

Ruuvia on
kiristettävä
S

ilti SB Pron naisten
joukkue on sijoittunut mitaleille neljänä
viime vuonna: kolme hopeaa ja pronssi. Mestaruuden
on vienyt kuusi kertaa
peräkkäin Tampereen
Classic. SB Pron päävalmentaja Timo Suonpäällä
on selkeä näkemys siitä,
kuinka mestaruus otetaan.
– Täytyy kiristää
ruuvia. Se tarkoittaa sitä,
että vaaditaan enemmän.
Jos jossain ottelussa ollaan
selvässä johdossa, on
teemoitettava seuraavia
eriä ja kehitettävä peliä,
Suonpää toteaa.
Suonpäällä itsellään
on pitkä peliura miehissä:
13 kautta SM-sarjassa
Suomessa, vuosi Ruotsissa
pelaajana, vuosi Sveitsissä
pelaajana ja vuosi valmen-

tajana.
Finaaleissa viime keväänä SB Pro hävisi kaksi
ottelua jatkoajalla – toisen
vain maalilla – ja voitti
yhden ottelun yhdellä maalilla. Vastustajan voiton
taustalla hän näkee kokemuksen. Yksi vastustajista
mm. oli 40-vuotias. SB
Pron pelaajista vanhimmat
kaksi ovat 30-vuotiaita ja
nuorin 15-vuotias. Keskiikä on 22-23 vuotta.
– Naiset lopettavat
aikaisemmin kuin miehet.
Mutta nyt on tuloillaan
uusi sukupolvi, joka on
pelannut aina, mikä voisi
muuttaa tilannetta. Tästä
hyvänä esimerkkinä on
vasta 17-vuotias naisten
maajoukkuepelaaja My
Kippilä.
SB Pron viime kauden

Nurmijärvellä on Suomen mestaruussarjan salibandyjoukkue, mutta Nurmijärvellä ei pelata
mestaruussarjaa. Tämä outous johtuu siitä, että
Nurmijärvellä ei ole vaatimukset täyttävää salibandykenttää. Joukkue pelaa ottelunsa Vantaalla.
joukkueesta viisi vaihtui tälle kaudelle uusiin
pelaajiin. Neljä pelaajaa
saatiin koko toimintansa
lopettaneesta Tikkurilan
Tiikereistä. Maalivahti tuli
Sveitsin mestarijoukkueesta. Pelaajista kahdeksan
on Nurmijärveltä.
Joukkuetta valmentavat päävalmentaja Suonpään lisäksi apuvalmentajat Matti Kari ja Nino
Kinnunen sekä maalivahtivalmentaja Jarno Kivinen. Joukkueenjohtajia
ovat Kari Hautamäki ja
Matti Kahila. Joukkueen
huoltajat ovat Annamari
Lehto ja Pirjo Loisa.
Maaniitun sali on
parhaillaan remontissa,
mutta remontin jälkeenkään sali ei ole riittävän
suuri. Nurmijärvellä ei ole

muita SM-sarjajoukkueita,
joten otteluihin saataisiin
varmasti katsojia, jos olisi
oma halli. Päävalmentaja
Suonpää pitää kylätouhusta, johon tutustui Ruotsissa, mutta nyt se ei ole
mahdollista.
Nurmijärvellä kolmekin tahoa on yrittänyt
rakentaa yksityistä hallia,
mutta se on kariutunut
mm. siihen, että päivätunneista ei saa korvausta.
Kunnan pitäisi sali rakentaa, mutta silloin pitäisi
saada mukaan rahoittajia.
Ja tarvittaisiin se poliittinen päätös, toteaa joukkueenjohtaja Matti Kahila.
SB Pron pelaajarinkiin
kuuluu 30 pelaajaa. Joukkueen budjetti on n. 50-60
000 euroa.

Suoraveloitus
poistuu
käytöstä

S

uomalainen suoraveloitus päättyy
tammikuun 2014
loppuun mennessä.
Muutos on osa Suomen
siirtymistä yhtenäiseen euromaksualueeseen (SEPA).
Uusia suoraveloitussopimuksia sähkö- ja lämpölaskuille ei enää tehdä.
Suosittelemme siirtymään
e-laskuun. Voit myös
valita kotiin lähetettävän
paperilaskun. Useimmissa
pankeissa e-laskun voi
laittaa automaattiseen
maksuun, jolloin se toimii
suoraveloituksen tapaan.
E-laskun voit tilata jo
ennen suoraveloituksen
loppumista omassa verkkopankissasi.
Sähkölasku
suoraveloituksessa
Jos sinulla on sähkölasku
suoraveloituksessa, saat
meiltä tiedon kirjeitse
korvaavaan palveluun siirtymisestä hyvissä ajoin ennen muutosta. Muutokset
tapahtuvat asiakkaillemme
porrastetusti vuoden 2013
aikana.
Verkkopankkiasiakkaalle e-lasku
Jos käytät aktiivisesti verkkopankkia, siirtyy suoraveloitus automaattisesti
e-laskuksi. Vaihtoehtoisesti voit myös valita kotiin
lähetettävän paperilaskun.
Saat meiltä hyvissä ajoin,
vuoden 2013 aikana kotiisi
kirjeen, jossa kerrotaan
e-laskuun siirtymisen
aikataulusta.

Suoramaksu asiakkaille,
jotka eivät käytä
verkkopankkia
Jos et käytä verkkopankkia,
laskusi siirtyy automaattisesti suoramaksuun. Suoramaksussa annat pankillesi
toimeksiannon maksaa
lasku laskuttajan lähettämän laskukopion perusteella – varsinainen lasku
lähetetään sinulle. Asiakkaan kannalta suoramaksu
vastaa täysin suomalaista
suoraveloitusta.
Suomalaiset suoraveloitukset muunnetaan
automaattisesti uuteen palveluun eikä sinun tarvitse
tehdä mitään palvelun käyttöönottamiseksi. Tiedotamme kaikkia suoramaksuun
siirtyviä asiakkaitamme
vuoden 2013 aikana,
milloin ja miten palvelu
otetaan käyttöön.
Suoramaksu on mahdollinen vain niille sähköasiakkaille, jotka eivät käytä
verkkopankkia.
E-laskun edut
E-lasku on asiakkaille
suunnattu sähköinen lasku,
joka maksetaan verkkopankissa.
• Laskun tiedot ovat valmiina laskussa, joten lasku
tarvitsee vain tarkistaa ja
hyväksyä.
• Useimmissa pankeissa elaskun voi laittaa automaattiseen maksuun, jolloin se
toimii suoraveloituksen
tapaan.
• Maksutiliä ja eräpäivää
voi muuttaa verkkopankissa.
• E-lasku on ympäristöystävällinen.
• Laskut arkistoituvat
verkkopankkiin.
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RautaJokela mukana kanta-asiakastarjouksissa

Maan suurimpia rautakaupan
mökkinäyttelyalueita

Nurmijärven Sähkön henkilökunnasta pisteitä keräsi eniten Minna Vuorensola, 13 419 pistettä.

Motions Race -tuki
seurakunnan nuorisotyölle
Nurmijärven Sähkö
osallistui kolmen muun
sähköyhtiön kanssa työntekijöiden kunnon kohottamiseen tähtäävään
Motions Race -kilpailuun.
Nurmijärveläiset jäivät
niukasti hopealle. Tukiraha 500 euroa päätettiin
antaa seurakunnan nuorisotyölle.

M

otions Race -kilpailussa osallistuvat
joukkueet, tässä tapauksessa neljä sähköyhtiötä,
sijoittivat kukin 500 + 500
euroa osallistumiseen. Rahat
käytettin halutun kohteen
tukemiseen. Voittaja sai muilta kilpailijoilta ’palkinnoksi’
500 euroa oman tuhannen
euron sijoituksensa lisäksi.
’Hävinneet’ sijoittivat vain
500 euroa haluttuun kohteeseen. Voittaja sai sijoittaa
2500 euroa haluamaansa
kohteeseen.

Sääksin leiri- ja kurssikeskuksessa on
toimintaa ympäri vuoden.
Se sijaitsee Etelä-Suomen kirkasvetisimmäksi mainitun Sääksjärven
rannalla Kiljavalla. Toiminnalla pyritään
tavoittamaan hyvin erilaisia nuoria.
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Motions Race haastaa
yrityksen koko henkilöstön
terveiden elämäntapojen
pariin. Haastekilpailun
tavoitteena on työkavereiden
kannustaminen aktiivisuuteen ja hyviin elämäntapoihin. Työntekijät keräävät
joukkueina kahdeksan viikon
ajan pisteitä laajasta valikoimasta hyviin elämäntapoihin
liittyviä tekoja. Haastekisan
rakenne kannustaa myös
muut kuin aktiiviliikkujat
kuntosaleilta tai lenkkipoluilta osallistumaan, koska haas-

teessa huomioidaan erilaisia
aktiivisuuden muotoja.
Pisteitä sai paitsi urheilusuorituksista, myös vaikkapa
siitä, että ei polttanut tupakkaa tai aktivoi työkaverin.
Ruotsissa kehitetty Motions Race -palvelu pohjautuu
kansainväliseen formaattiin,
osallistuvien asiakasyritysten
kokojen vaihdellessa 20-8000
työntekijän välillä.
Joukkuekilpailussa
Porvoon Energia keräsi 8183
pistettä, Nurmijärven Sähkö
8029 pistettä. Mäntsälän

Sähkö jäi 6421 pisteeseen ja
Keravan Energia 4939 pisteeseen.
Henkilökohtaisissa pisteissä Nurmijärven Sähkön
henkilökunnasta pisteitä
keräsi eniten Minna Vuorensola, 13 419 pistettä. Kristiina
Kiiveri sai kasaan 12 685
pistettä ja Jarmo Huppunen
12 545 pistettä.

K

un Renlund lopetti
Jokelassa 1986,
Esko Valonen
ehdotti ystävälleen Keijo
Niiraselle, että ala vetää
rautakauppaa. Lopulta
puuhaan ryhdyttiin yhdessä. Niiranen jäi pois kolme
vuotta sitten myytyään jo
aikaisemmin osakkeensa
Valosen tyttärille. Esko,
joka tänä vuonna täytti 76
vuotta, jäi itse eläkkeelle
puolitoista vuotta sitten.
Uudet toimitilat valmistuivat vuonna 2000,
kaiken kaikkiaan varastoineen päivineen n. 3500
neliötä. Tavaroita jaetaan
asiakkaille omalla kuormaautolla ja pakettiautolla.

Ja tavaraa tuntuu olevan
enemmän kuin tavallisessa
rautakaupassa.
– Isä tapasi sanoa, että
täällä myydään kaikkea
paitsi naisia ja viinaa.
Tähän puutelistaan on
nykyään lisättävä vielä tupakka, toteaa Satu Käyhty
hymyillen.
Pienet mökit kysyttyjä
Lama näkyy myös rautakaupassa. Tämän kesän
myyntimenestys ovat
kuitenkin olleet pienet
varastojen ja vajojen kaltaiset mökit, joita on tänä
vuonna mennyt enemmän
kuin viime vuonna. Tätä

edesauttoivat Asuntomessut sekä se, että RautaJokelalla on maan suurin näyttelyalue täynnä valmiiksi
rakennettuja mökkejä.
Käyhty on itse ollut
rautakaupassa töissä vuodesta 1989. Tuona aikana
ala on muuttunut. Ihmisten on helppo laittaa joka
paikkaan tarjouspyyntöjä,
mikä tuottaa turhaa työtä.
Lisäksi monet käyvät vain
katsomassa tuotteita, mutta tilaavat ne sitten netistä
jostain muualta.
– Kuitenkin tarjouspyyntöihin pitää vastata
heti ja tavaran pitää olla
huomenna perillä, Käyhty
toteaa.

Rauta-Jokela tulee ensi vuonna mukaan
kanta-asiakasetujen tarjoajiin.

– EU on myös tuonut
oman lisänsä. Juuri tuli
harkkojen valmistajalta
lasku, jonka mukana tuli
kaksi arkkia selostusta
tavallisen 240 mm harkon
ominaisuuksista. Ja kiukaissa pitää olla CE-merkinnät, muuten niitä ei saa
myydä, vaikka malli olisi
ollut 20 vuotta markkinoilla. Tässä oppii joka päivä
uutta. Ja pitääkin oppia.
Talvisin leipä tulee
perusrakennustarvikkeiden lisäksi sisustustarvikkeista, kuten maaleista,
laatoista ja laminaateista.
Henkilökuntaa yrityksessä on 12 henkeä.

FOTO JA TEKSTI JUKKA NISSINEN

RautaJokela on 44 vuotta Tuusulan kunnanvaltuustossa istuneen kunnallisneuvos Esko Valosen elämäntyö, joka hiljan siirtyi seuraavalle sukupolvelle.
– On paljon ihmisiä, jotka arvostavat paikallisuutta,
toteaa Valosen tytär, toimitusjohtaja Satu Käyhty, joka
omistaa liikkeen yhdessä sisariensa Kati Valosen ja Suvi
Valosen kanssa.

Nurmijärven
Sähkö
tukee srk:n
nuorisotyötä

Satu Käyhty esittelee mökkinäyttelyaluetta, jolla on kolmisenkymmentä erilaista pienmökkiä, jotka soveltuvat vajoiksi tai muiksi apurakennuksiksi.
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la 21.9.2013 klo 10-13
Nurmijärven Sähkön piha-alueella

ENERGIATIETOA

OHJELMAA

• maalämmöstä kertomassa
Tom Allen Oy
• lämpökamerakuvausta,
energiatodistuksia ja energiakatselmuksia esiƩelemässä
Rejlers Oy
• Osramin energiansäästölamppujen esiƩelijä paikalla

• lapsille ilmapalloja ja
pomppulinna (säävaraus)
• poniratsastusta
• sähköautoja esiƩelyssä,
mahdollisuus koeajoon
• mahdollisuus kokeilla
sähkömooƩoripyöriä
• Diego Armendáriz
Ecuadorista vetää
zumbaa klo 11-12
katetussa teltassa

TARJOLLA
• makkaraa ja munkkeja
• kahvia, teetä ja mehua

Ener
ginen
klo 1

1-12

KÄVIJÖIDEN KESKEN

ARVOTAAN

SÄHKÖAUTO
VIIKONLOPUKSI KÄYTTÖÖN!

KauppanummenƟe 1
01900 NURMIJÄRVI
puh. 09 878 071

www.nurmijarvensahko.
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