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Tieto sähkönjakelun
häiriöistä kännykkään

N

urmijärven Sähkö ottaa käyttöön uudet tavat viestiä sähkönjakelun häiriöistä. Tähänkin asti häiriöistä on saanut tietoa kotisivuiltamme löytyvästä häiriökartasta. Sieltä
löytyy jatkossakin tietoja siitä, millä alueella vika esiintyy ja kuinka sen korjaaminen
etenee. Kun vika on hallinnassa, löytyy sivuilta erilaista tilastotietoa vikatilanteesta, kuten
esimerkiksi millä alueella olevat käyttöpaikat olivat vian piirissä.

U

usi palvelumme viestii sähkönjakelun häiriöistä kännykkään ja sähköpostiin, asiakkaan toiveen mukaan. Kännykkään lähetetään 2-3 tekstiviestiä, joissa kerrotaan
vian alkamisesta, paikallistamisesta, korjaamisesta ja siitä, kun vika lopulta on korjattu.
Halutessaan asiakas saa viestit sähköpostiinsa.

T

ätä uutta tapaa viestiä sähkönjakelun katkoista tullaan käyttämään myös suunniteltujen keskeytysten viestinnässä. Eli esimerkiksi jos sähköt menevät poikki huoltotöiden
vuoksi, voidaan katkosta ilmoittaa tekstiviestillä kännykkään – tai sähköpostiviestillä
asiakkaan tietokoneelle.

U

udet viestintämenetelmät vähentävät asiakkaiden epätietoisuutta, vähentävät tarvetta soittaa asiakaspalveluun ja vapauttavat energiayhtiön valvomohenkilöstöä itse
vianselvitykseen ja korjaustöiden johtamiseen. Häiriöviestintä on asiakastyytyväisyyden
kannalta keskeinen toiminnan osa-alue.

U

udet viestintämenetelmät on tarkoitus saada toimintaan ennen kesää. Palvelun
toimittaa Nurmijärven Sähkölle yritys nimeltä inPulse Works Oy.

Mitä pitää tehdä kun
sähköt menevät poikki
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KlaNMKY – koripalloilu
vahvassa nosteessa
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Tytöt 02-03 aikalisällä Mira Heinon valmennuksessa.

KY on kasvattajaseura.
SM-sarjassa oli viime
vuonna 1999-syntyneiden
tyttöjen joukkue. Tänä
vuonna joukkueella on
välivuosi ja taas ensi syksynä pyritään SM-sarjaan.
Tavoitteena 400
pelaajaa vuoteen
2015 mennessä

Korjaa – Kehu
– Kannusta

Koripalloilu rajussa nousussa

KlaNMKY liikuttaa
lapsia ja aikuisia

Nuorisopäällikkö Mira Heino on
työskennellyt viime elokuusta alkaen.
Hänellä on pitkä koripallotausta
– KlaNMKY:ssä.

Koripalloilu on kasvattanut suosiotaan
Nurmijärvellä viimeisten kolmen-neljän
vuoden aikana. Paikallisessa lajin erikoisseurassa Klaukkalan NMKY:ssä on
350 lisenssipelaajaa. Pelaajia on niin
paljon, että seura palkkasi päätoimisen
nuorisopäällikön.

–T

oimenkuvaani
kuuluu koripallon
esittely lapsille ja nuorille,
erilaisten tempausten järjestäminen, kerho- ja leiritoiminta sekä valmentaminen ja muiden valmentajien tukeminen, kertoo nuorisopäällikkö Mira Heino.
Nuorisopäällikkö
Heino käy mm. kouluissa esittelemässä lajia ja
pitämässä koripalloaihei-

sia liikuntatunteja. Tänä
keväänä vierailuja tehdään
myös esikouluihin.
Nuorisopäälliköllä
ei ole tarkkaa työaikaa,
sillä työviikko alkaa
maanantaina ja päättyy
sunnuntaihin. Päivät
kuluvat suunnittelutyössä
ja illat valmennustyössä
tai harjoituksissa. Viikonloppuisin on ottelutapahtumia aamusta iltaan.
Pojat 06 -joukkue lilassa asussa vastassa punainen PuHu.
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Päätavoite on saada
paikkakunnan nuoriso
perheineen liikkumaan
enemmän. Työkalu
tähän on koripalloilu,
vaikka muutakin liikunnallista vapaa-ajan
toimintaa järjestetään.
– Valmennustyön voisi
kiteyttää kolmen Koon
menetelmään: Korjaa –
Kehu – Kannusta. Positiivinen palaute on tärkeää.
Valmentajalla pitää olla
pilke silmäkulmassa, vaikkakin hänellä on oltava
myös auktoriteettia. Kun
valmentajan pilli soi, pelaajat ottavat pallot käteen
– jämpti, mutta mukava.
Päällimmäisenä reilun
puolen vuoden toimintajaksolta ovat jääneet
mieleen liikunnan ilo ja
riemu – yhdessä tekemisen meininki ja koko perheen panostus. Kaiken ei
tarvitse olla materialistista
ja ’hienoa’ – mielikuvitus
ja kekseliäisyys paikkaa
monta tavaraa. Seuratoi-

mintaa tehdään sydämellä,
kovalla talkootyöllä ja yhteen hiileen puhaltamalla.
Pelaaminen alkaa
2-vuotiaana
– Seurassamme on paljon
juniorivalmentajia, joiden kanssa työskentelen
päivittäin. Pyrin luomaan
positiivisen tunnelman
koko tiimin kanssa.
Jakamalla kokemuksia
ja tekemällä yhteistyötä kehitämme ja koulutamme samalla toinen
toistamme, Heino toteaa.
KlaNMKY on Nurmijärven suurin salinkäyttäjä
– pääosin Klaukkalassa.
Viikonloppuisin salitilanne on siedettävä, mutta
arki-iltaisin on ongelmia.
Maaniitun koulu on juuri
nyt remontissa. Toiveena olisi, että Arkadian
koulun sali valmistuisi.
Nurmijärvellä nuorimpien ryhmät muodostuvat
2-vuotiaista – Halinallet ja
Nalle-kerhot. Sitten tulevat
Super-Mikrot. Toimintaa
on kaikenikäisille. KlaNM-

– Kasvua on tullut varsinkin nuorimpiin ikäryhmiin. Sinne on saatu puhtaita ikäkausijoukkueita
eli koko joukkue samana
vuonna syntyneitä, toteaa
KlaNMKY:n puheenjohtaja Pekka Kailio.
Nuorisopäällikkö on
palkattu valtion seuratuen avulla ja se kantaa
vuoden 2015 loppuun asti.
Jäsenmäärää on tarkoitus kasvattaa 400:aan,
joka riittäisi kannattamaan nuorisopäällikön
toimen ylläpitämisen.

Seuratoimintaa
tehdään
sydämellä ja
kovalla talkootyöllä

B-tytöt 99 -joukkue Ricoh-turnauksessa
Vantaalla tammikuussa 2014 (keltaiset).
Vastassa Gladan Basket Ruotsista.
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Rajamäen oppilaat Nurmijärven lämpövoimalalla

V

oimalaitoskäynnit
kuuluvat yläasteen
yhdeksänsien luokkien fysiikan ja kemian
opetukseen. Koko Rajamäen yläasteen kaikki yhdeksännet luokat, joita on
peräti seitsemän, käyvät
kaikki eri energialaitoksella tutustumassa. Nurmijärven Sähkön kirkonkylän voimalaitoksen lisäksi
on tutustuttu mm. Vantaan Energian tuotantolaitoksiin.

Lastenhoitaja Maaret Salmu esittelee Opel Amperan latausjohtoa.

”Päiväkodin pojat niin asiantuntijoita”

Sähköauto Maaritille
viikonlopuksi
Klaukkalalainen Maarit Salmu teki uuden
sähkösopimuksen Nurmijärven Sähkön kanssa
ja voitti arvonnassa sähköauton käyttöönsä
viikonlopuksi. Maaritilla on kyllä ajokortti, mutta
edellisestä ajokokemuksesta on vierähtänyt
parikymmentä vuotta, joten ystävä ajoi autoa.

T

oisaalta näin Maarit
sai keskittyä paremmin seuraamaan
Opel Ampera -merkkisen hybridin tekniikkaa,
kuten sitä, kuinka se
kulutti energiaa – jota
saattoi seurata erilliseltä
näytöltä. Opel Amperan
hybridissä kaikki ajo tapahtuu sähkömoottorilla.
Kun akun lataus vähenee
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riittävästi, alkaa bensiinimoottori ladata akkua.
– Seurasin tarkkaan
kaikkea ajon aikana.
Osattiin laittaa navigaattorikin päälle. Mutta sitä
ei kyllä huomannut, kun
bensiinimoottori käynnistyi. Opin hirveästi. Auton
akkua voi ladata mistä
tahansa pistorasiasta,
vaikka varaston seinästä.

– Mieletöntä kyytiä,
kuin olisi liidellyt. Kun
lähdettiin ajamaan, ei
kuulunut mitään; se lähti
vain valumaan eteenpäin.
Miten se on mahdollista?
Oli niin hyvä istuakin,
tasainen kyyti. Kävimme Tampereen kyljessä
Lempäälässä Ideaparkissa, mutta paljon pitempäänkin olisi jaksanut
helposti istua. Kävimme
myös Riihimäellä, jonne
veimme pojan armeijaan.
Maarit Salmu on
lastenhoitaja ja töissä
Havumäen päiväkodissa.
Hän meni autolla töihin, jolloin lapset saivat
tutustua sähköautoon.

Yhdeksäsluokkalaiset
Mika Myllyntaus ja Vera
Kettunen kertoivat, että
koulussa ovat energiaasiat olleet esillä – kuinka
energiaa tehdään, millaisia
suojauksia on pistotulpissa ja jotain kodin sähköjutuista. Tuttua oli myös
se, että energiaa tuotetaan
kotimaisista polttoaineista.
– Kuvittelin, että laitos
olisi valtavan kokoinen,
mutta se onkin aika pieni,
totesi Vera Kettunen.
– Mutta aika moinen
tehopesä, jatkoi Mika
Myllyntaus.
Fysiikan, kemian ja
matematiikan lehtori
Kimmo Puikkonen kertoi,
että voimalaitoskäynnit
kuuluvat osaksi fysiikan
opiskelua, jossa käydään
läpi voimantuotantoa.

Kaksi yhdeksättä luokkaa Rajamäen
yläasteelta kävi tutustumassa Nurmijärven
kirkonkylän lämpövoimalaan. Oppilas Mika
Myllyntaus kuvaili voimalaa ”aikamoiseksi
tehopesäksi”.

– Tutustumme
erilaisiin voimalaitostyyppeihin ja niiden
ympäristöystävällisyyteen.
Miten sähköä ja lämpöä
voidaan tuottaa. Merkittävä asia on, että polttoainetta saadaan läheltä
ja että se on uusiutuvaa,
mikä on tärkeää nykyisessä energiakeskustelussakin, Puikkonen toteaa.
Käyttömestari Timo Harju Nurmijärven
Sähköstä kertoi, että
vierailijat olivat kiinnostuneita ja kyselleet mm.
polttoaineen laadusta.
Kuinka paljon kuorma painaa ja paljonko
siinä on energiaa?
– Rekkakuorma haketta painaa noin 32 tonnia
ja siinä on noin 115 m3
haketta. Keskikosteus on

Yhdeksäsluokkalaiset Vera Kettunen ja Mika Myllyntaus Rajamäen yläasteelta.

45% ja energiasisältö n.
80-90 MWh. Hake tuodaan
lähialueelta. Kaukaisin
paikka, josta haketta tuodaan on Hämeenkosken terminaali, jonne on
matkaa noin 70 km.
– Oppilaat olivat
erityisen kiinnostuneita
siitä, millaista koulutusta
vaaditaan, että voi tulla
töihin energialaitokselle,
onhan heillä keväällä haku
edessä. Kerroin, että meillä
tarvitaan eri koulutuksen
saaneita työntekijöitä,
kuten teknikkoja, insinöörejä, ekonomeja, merkonomeja, asentajia jne.

FOTO JA TEKSTI JUKKA NISSINEN

”Aikamoinen
tehopesä!”

Polttoainetta
saadaan
läheltä ja se on
uusiutuvaa

– Makee auto, Maaritilla on sähköauto, lapset
huusivat ja olivat innoissaan. Kaikkien piti päästä
katsomaan. Pojat olivat
niin asiantuntijoita. Ja
myöhemmin kaverit ja
varsinkin heidän miehensä tulivat katsomaan
autoa meille kotiin.
– Tuli mieleen, että
voisi taas alkaa ajaa autoa.
Jos olisin hankkimassa
autoa, valinta olisi tämä.
Ja kyllä – Maarit ajoi
lopulta itsekin Opel Amperalla. Testiajo suoritettiin
hiljaisella parkkipaikalla
ja se sujui erinomaisesti.
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Sähköt poikki – mitä pitää tehdä?
Kun sähköt katkeavat, aletaan
vikaa purkaa ensin läheltä.
Onko laitteessa vika, palavatko
viereisen huoneen valot,
toimivatko muut koneet tai onko
sulakkeita kärähtänyt? Katso
onko naapurilla tai katulampuissa
valot. Ja sitten voit mennä
mobiililaitteella nettiin
seuraamaan tilannetta.

Käännä kodinkoneet pois päältä

Lankapuhelin toimii

Katkon alettua valot ja sähkölaitteet on syytä kytkeä pois päältä, etteivät ne aiheuta
vaaraa sähköjen palatessa. Yhden valaisimen voi jättää päälle kertomaan sähköjen
paluusta. Kotitaloudessa on hyvä olla paristoilla toimiva valaisin eli esimerkiksi
taskulamppu. Kynttilöistä on hyötyä, mutta niitä ei pidä jättää palamaan yksin.

Lankapuhelimilla voi soittaa myös sähkökatkon aikana,
jos puhelinlinjat ovat säilyneet ehjänä. Puhelimet toimivat
vähintään 3-12 tuntia, jotkin varavoimakoneen turvin jopa
päiviä. Matkapuhelin toimii kunnes akusta loppuu virta. Jos
kotona on monta kännykkää, kannattaa ne käyttää loppuun
vuorotellen. Vältä turhia puheluita.

Talot kylmenevät

Veden tulo katkeaa

Suurin osa vioista
korjaantuu 2 minuutissa

Veden tulo lakkaa heti tai lähituntien aikana, sillä vettä
pumpataan sähköpumpuilla vesitorniin tai suoraan verkkoon.
Käytä vettä vain välttämättömään. Jos katko kestää yli tunnin,
varaa juomavettä puhtaaseen, kannelliseen astiaan.
Vessan voi vetää kerran. Vessaa voi huuhdella kaatamalla
pönttöön vettä. Viemäri toimii katkon aikana.

Jos vika on kodin sähköverkon ulkopuolinen oikosulku,
katkeavat sähköt ensin 0,4 sekunniksi, mitä tuskin huomaa.
Seuraavaksi sähköt katkaistaan kahdeksi minuutiksi. 70-80
% vioista korjaantuu tuon kahden minuutin aikana. Jos
vika ei korjaannu uudelleen kytkennän jälkeen, suljetaan
sähköt vaurioituneelta alueelta ja lähetetään maastoon
henkilökuntaa etsimään vikaa.

www.
nurmijarvensahko.fi
ohjeita myrsky– tuhotilanteissa

Kaupat sulkevat ovensa
Suurin osa kaupoista menee kiinni. Joissain isoissa
kaupoissa on varavoimakoneet, joilla kauppoja voidaan pitää
muutamia tunteja avoinna, mutta sitten nekin suljetaan.
Rahaliikenne vaikeutuu, pankkien konttorit sulkeutuvat heti
ja käteisautomaatit lakkaavat toimimasta. Käteistä kannattaa
aina pitää varalla jonkin verran. Huoltoasemilta ei voi ostaa
polttoainetta. Liikennevalot eivät toimi. Joukkoliikenne
häiriintyy.

Ilmoita linjojen vaurioista
Sähköyhtiöt valvovat jakeluverkkoa ympäri vuorokauden, joten
yhtiölle ei tarvitse soittaa ja kertoa katkosta. Jos näet että
sähkölinjat ovat vaurioituneet ja niiden päälle on kaatunut puu,
on siitä hyvä ilmoittaa. Puuhun tai muihin linjoihin koskettaviin
esineisiin ei saa koskea. Jos vika on talon verkossa eikä korjaannu
sulaketta vaihtamalla, soita ammattiapua.
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Hissiin voi jäädä jumiin
Yleensä hissien toiminta on varmistettu varavoimalla, joka
tuo hissin lähimpään kerrokseen ja avaa ovet. Jos varavoimaa
ei ole, hissi pysähtyy. Hissien hälytysnappulat ja hätävalot
toimivat akuilla tunnin verran. Kaikissa hisseissä ei ole
akkuvarmennusta. Apu tulee kyllä paikalle joka tapauksessa,
mutta paina silti hälytysnappulaa.

Kaikki lämmitystavat, paitsi tulisijat kuten
takka, käyttävät sähköä. Puutalot kylmenevät
lämmityskaudella alle +10 asteeseen alle
vuorokaudessa. Elementtikerrostalossa
lämpö laskee yhtä alas kahdessa ja
jykevässä kerrostalossa reilussa kolmessa
päivässä. Putkistot saattavat vaurioitua
jäätymisen takia.
Jos kodin lämpötila alkaa laskea,
sulje ikkunat ja pidä ulko-ovi kiinni. Estä
ilmanvaihto, tuki raitisilmaventtiilit. Lämmitä
takka.
Jos lämpötila laskee alle 15 asteen,
yritä pitää yksi huone lämpimänä. Tuki
raot ja peitä ikkunat paksuilla verhoilla ja
vilteillä. Tuo lattialle lisää mattoja. Pue lisää
vaatteita, mieluiten villaisia. Jos joudut
nukkumaan, tee se asunnon lämpimimmässä tilassa. Hyvässä makuupussissa tarkenee
ja lisäksi voi ottaa täkkejä ja vilttejä. Nuku
vierekkäin perheenjäsenten kanssa.

Laita ruokaa grillissä
Ruokaa voi laittaa grillissä, retkikeittimellä, kaasuhellalla tai
puuliedellä. Ruoka pysyy kylmänä jääkaapissa pari tuntia.
Jääkaapin ruuat kannattaa syödä. Ensin helpoiten pilaantuvat,
kuten kala ja äyriäiset. Maitoa voi käyttää niin kauan kuin se
maistuu ja tuoksuu hyvälle. Pakastimessa ruoka säilyy jäässä
vähintään vuorokauden.

Radio välittää tietoa
ja ohjeita
Yleisradiolla on velvollisuus lähettää ohjelmaa kaikissa
oloissa. Viranomaisilla on velvollisuus jakaa väestölle tietoa.
Radiota voit kuunnella autossa tai jos radiossa on patterit.
Televisio lähettää ohjelmaa katkon aikana. Ohjelmia voi
seurata internetissä tai älypuhelimessa.
Nurmijärven Sähkön asiakkaat saavat tietoa alueensa
sähkökatkoista yhtiön nettisivuilta nurmijarvensahko.fi.

9

Perttu Pölösen keksinnölle maailman huomio

Keksintöä esittelemässä 1000:lle ihmiselle

Neronleimaus Klaukkalan
kirjastossa

Perttu Pölönen seisoi Klaukkalan kirjaston musiikkiosaston hyllyjen ääressä tutkien musiikinteorian kirjaa,
kun lamppu syttyi aivolohkossa ja kaksi asiaa yhdistyi
uudella tavalla. Syntyi ajatus Sävelkellosta, jolla voidaan opettaa aivan uudella tavalla musiikinteoriaa.

TEKSTI JUKKA NISSINEN

T

ämä tapahtui 2011
tammikuussa. Tuon
kevään ajan Perttu
hioi ajatusta ja prototyyppejä
laitteesta. Hän mm. lähetti
säveltäjille idean arvioitavaksi ja he pitivät sitä toimivana.
– Tämä oli ensin vain minun oma ajatukseni, jota en
huudellut sen enempiä minnekään. Biologian tunnilla
leikkelin pahvista kaksi ’kelloa’, jotka liitin toisiinsa ja
liikuttelin, Perttu muistelee.
Ajatus jäi muhimaan
puoleksitoista vuodeksi, kun-

nes hän törmäsi Innolukiokilpailuun. Voitto ja seuraava
kilpailu Tutki-Kokeile-Kehitä,
jossa myös voitto ja valinta
EU:n Young Scientists -kilpailuun Prahaan, jossa niin
ikään voitto viime syksynä.

ä
s
s
ä
T
!
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h
ä
väl

Näissä kuvissa Perttu on esittelemässä keksintöään yli tuhannelle ihmiselle Swedish International Youth Science Seminarissa Nobel-viikolla.

hänet Brysseliin esittelemään
keksintöä tutkijoiden ja
tiedemiesten konferenssiin.
Joulukuussa Perttu kutsuttiin Tukholmaan Nobel-viikolle, joka huipentui Nobelgaalaan, jossa siis jaettiin
Nobelin palkinnot. Suomen
itsenäisyyspäivä sattui samalle viikolle, joten Perttu lennätettiin Tukholmasta Tam-

Tiedemiesten
konferenssissa
Siitä asti 19-vuotiasta Vaskivuoren musiikkilukion
nuorta miestä on viety tapahtumasta toiseen. Marraskuussa EU:n komissio kutsui

pereelle tuoksi illaksi – ja
sitten takaisin Tukholmaan.
Prahassa uskomattomia
keksintöjä
– Äiti soitti kouluun, että
nyt on presidentiltä tullut
postia. Kaverit olivat sanoneet, että varmaan sinut
kutsutaan itsenäisyyspäi-

Sävelkelloa voi pyörittää koskettimilla, mikä havainnollista opetettavaa asiaa. Kuvassa prototyyppi – ei lopullinen, valmis tuote.
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Tässä musiikkihyllyn edessä idea syntyi. Kuvassa oivallus on jo muutettu
konkreettisiksi esineiksi, jotka tosin ovat vasta prototyyppejä.

ja Oxfordista. Meitä 18-vuotiaita oli puolen tusinaa.
Perttu on asunut koko ikänsä samassa talossa
Valkjärvellä. Vanhemmat
eivät ole musiikin ammattilaisia, mutta isäIlpo on laulanut kuorossa
ja äiti-Jaana soitti selloa
lukioon asti. Sisaruksia
on yhteensä neljä, joista
vanhin Pauliina on soittanut selloa, Pietu pianoa ja
klarinettia, Juulia kanteletta
ja Perttu pianoa ja selloa.
Harrastaminen
alkoi neljävuotiaana

”Äiti soitti,
että nyt on
presidentiltä
tullut postia.”

sa, joten afrikkalaiset voisivat
itse valmistaa lääkettä.
– Nobel-viikolla, jonne
oli valittu 24 nuorta ympäri
maailmaa, pääsimme keskustelemaan Nobel-voittajien
kanssa, kuuntelemaan luentoja ja lehdistötilaisuuksia,
ja osallistumaan kaikkiin
juhlallisuuksiin. Huoneessani oli vieraita Singaporesta,
Meksikosta, Etelä-Afrikasta
ja Saksasta. Ryhmään kuului
18-24 -vuotiaita älypäitä
huippuyliopistoista, kuten
Stanfordista, Cambridgesta

FOTO JUKKA NISSINEN
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vän juhliin. Ajattelin, että
mikäpä muu tuo kirje voisi
ollakaan, Perttu muistelee.
– Prahan kilpailussa
sain tutustua uskomattomiin
keksintöihin. Siellä oli noin
40 maasta 130 oman maansa kilpailun voittajaa, alle
21-vuotiaita, esittelemässä
keksintöään. Mieleen jäi eräs
kanadalaisen tytön idea, jossa
sinappiöljyä kuumentamalla
saadaan lääke malariaa vastaan. Sinappi kasvaa Afrikas-

– Neljävuotiaana aloitin
sellon, kuten myös jalkapallon Nurmijärven Natevassa.
11 – 12-vuotiaana musiikki
alkoi kiinnostaa enemmän.
Samoihin aikoihin aloin
harrastaa yleisurheilua eli
aitajuoksua ja kolmiloikkaa.
Urheilu jäi 15-vuotiaana,
jolloin keskityin musiikkiin.
Juuri nyt Perttu osallistuu ylioppilaskirjoituksiin.
Keksinnölle on haettu patentteja. Ensimmäisenä luodaan
applikaatiot mobiileihin ja
tabletteihin, jotka valmistuvat ennen kesää. Keksinnön
tuotteistamista hän hioo veljensä Pietun ja tiimin kanssa.
Tuotteen markkinoimiseksi
pojat ovat perustaneet yhtiön nimeltä perTunes Oy.
Keksintöön voi tarkemmin tutustua internetissä.
YouTubesta löytyy videoita
hakusanalla Music O’Clock.

Nobel-gaalassa yllä piti olla asianmukaiset vermeet.
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Vas. Jukka, Sami ja Tomi Nyrövaara
pyörittävät Sportian urheiluliikettä jo
viidettä vuotta Klaukkalassa.

Kantaasiakkuus
kannattaa!
Tutustu
etuihin.

Klaukkalan Sportia

Kanta-asiakasetuna 20% alennus
jaajan koulutus, Sami kertoo.
– Meillä on seurasopimukset kaikkien suurten seurojen kanssa, kuten SB Pron,
NJS:n, Kurran, KlaNMKY:n
ja Nurmijärven Yleisurheilun kanssa. Lisäksi teemme yhteistyötä Fit 24- ja
Balance-kuntosalien kanssa.

Kauppakeskus Brunnissa
Klaukkalassa toimiva
Sportia on Nyrövaaran
urheiluveljesten
Jukan, Tomin ja Samin
yhteisyritys. Jukka on
pelannut jalkapalloa,
jääkiekkoa ja jääpalloa,
Tomi ja Sami salibandya.
Jukalla ja Tomilla on paitsi
henkilökohtaista kokemusta urheilusta, myös vahva
ammatillinen tausta urheilukaupassa. Kummatkin
ovat olleet urheiluliikkeessä töissä kymmenkunta
vuotta, ennen kuin veljekset
päättivät ryhtyä yrittäjiksi.
Veljekset ostivat ensin nelisen vuotta sitten
Klaukkalantiellä sijainneen
Elmo Sportin. Neuvotteluja käytiin Elmon ja Sportian kanssa, ja päädyttiin
Sportiaan. Brunnin kauppakeskukseen liike muutti
puolitoista vuotta sitten.
– Itse olin työskennellyt
kaupan alalla minäkin, tosin
elintarvikepuolella myymäläpäällikkönä. Tomilla on
taustalla myös liikunnanoh-
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Polkupyörien ja
suksien huoltopalvelu

Klaukkalan Sportia tarjoaa polkupyörien huoltoa. Tomi Nyrövaara kammessa.

Sportia Klaukkala tarjoaa myös pyörähuoltoa ja
suksihuoltoa. Toivottavaa
olisikin, että polkupyörät
huollettaisiin ajoissa ennen
kuin kausi alkaa, jolloin
vältyttäisiin ruuhkien aiheuttamalta odottelulta.
– Myydyin tavararyhmä ovat tekstiilit ja kengät.
Mennyt talvi lähti myöhässä ja vaikutti kielteisesti
suksikauppaan. Kesällä
jalkapallo on iso osa kaupankäyntiä. Polkupyöräkaupan
soisi alkavan ajoissa, huhtitoukokuussa, ennen lomia.
Klaukkalan Sportian
kanta-asiakasetu on 20%
alennus kertaostoksen ohjehinnoista (ei koske pyöriä,
sykemittareita tai huoltoja).

Cardu

Lataa
-kanta-asiakaskortti
puhelimeesi
Cardu on digitaalinen versio perinteisistä paperikupongeista. Edut ovat kertakäyttöisiä ja ne näytetään puhelimesta kassahenkilölle ennen maksutapahtumaa. Ota mahtavat kanta-asiakasetumme
käyttöösi helpossa muodossa - puhelimessa ne
kulkevat vaivattomasti mukana.

Saadaksesi Cardun
omaan puhelimeesi:
1. Tarkista, että älypuhelimessasi on jokin alla mainituista alustoista:
• iPhone (iOS 5.1.1 tai uudempi)
• Android (2.3 tai uudempi)
• Windows Phone
• Symbian Belle tai uudempi
2. Siirry Nurmijärven Sähkön kotisivuille kohtaan ”Tilaa käyttöösi kantaasiakasmobiilikortti”. Täytä vaaditut tiedot ja paina ”Lähetä” -nappulaa.
3. Saat parin päivän sisällä antamaasi gsm-numeroon kantaasiakaskorttimme latauslinkin tekstiviestinä.
4. Saadaksesi Nurmijärven Sähkön kanta-asiakaskortin toimimaan,
sinun tulee ladata myös ilmainen Cardu-sovellus puhelimeesi. Sovelluksen
lataamiseen on useita keinoja:
• Tilaa tekstiviestillä (lähetä viesti ”Cardu” numeroon 16130)
• Etsi Cardu puhelimesi sovelluskaupasta
• Käytä www.cardu.com etusivulta löytyviä latauslinkkejä
5. Avaa Cardu-sovellus kännykästäsi ja rekisteröidy. Sinulta kysytään
GSM-numero, nimi, vähintään 8-merkkinen salasana ja email-osoite, jotta
voimme infota esim. uusista päivityksistä. Mikäli sinulla on jo Cardusovellus kännykässäsi, tulee kortti näkyviin, kun päivität korttinäkymäsi.
6. Klikkaa auki Cardun sovellus kännykästäsi. Nurmijärven Sähkön
kanta-asiakas-mobiilikortti löytyy nyt Cardusta.
7. Klikkaa Nurmijärven Sähkö -kortin kuvaa ja mobiiliedut ovat
valmiina käyttöösi. Cardu-sovellus on ilmainen. Mahdollisia kuluja
voi kertyä datayhteyden käytöstä esimerkiksi sovelluksen latauksen
yhteydessä tai korttien sisältöä selatessa.
Tarkempia lisätietoja saat osoitteessa www.nurmijarvensahko.fi

Klaukkalan
kaukolämpölaitosta
laajennetaan
uudella lämpökeskuksella

N

urmijärven Sähkö rakennuttaa uuden biopolttoaineita käyttävän kaukolämpökeskuksen nykyisen
lämpökeskuksen ja sähköaseman viereen Puhdistamontielle. Perustustyöt ovat
juuri alkaneet ja laitos on
valmis tammikuussa 2015.
– Tavoitteemme on
nostaa bioenergian osuus
Klaukkalan kaukolämmöntuotannossa 80 prosentista
98 prosenttiin. Kattilasta lähtee tehoa 10 MW ja
savukaasun lauhdutuksesta vielä reilut 2 MW lisää,
toteaa Nurmijärven Sähkön
lämpöpäällikkö Alpo Sund.
Kaukolämmön hinta
pysyy vakaana
Uusi lämpökeskus on tarpeen
kasvavalle Klaukkalalle ja
parantaa samalla lämmön
huoltovarmuutta. Polttoaineena laitoksessa hyödynnetään
paikallisia metsähakkeita
ja lähialueen puunjalostusteollisuuden sivutuotteita.

– Nurmijärven Sähkö
tuottaa kaukolämpöä keskitetysti lämpökeskuksissa ympäristöystävällisillä
kotimaisilla polttoaineilla.
Kotimaisten polttoaineiden
osuus koko kaukolämmöntuotannossamme on nyt liki
90 % ja uusi lämpökeskus
Klaukkalassa nostaa koko
kaukolämmöntuotannon
bioastetta mukavasti ylöspäin. Alueen asukkaille
uusi laitos merkitsee vakaata
kaukolämmön hintaa, koska
emme ole niin riippuvaisia
öljyn hintavaihteluista, toteaa
Nurmijärven Sähkön toimitusjohtaja Jarmo Kurikka.
Kaukolämpökeskuksen toimittaa Renewa Oy.
Toimituslaajuuteen kuuluu
kokonaistoimituksena Renewan leijupetikattila apujärjestelmineen sekä savukaasunpuhdistimena sähkösuodatin ja energiatehokkuutta
lisäävä savukaasun pesu- ja
lauhdutusjärjestelmä.
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Uusi tapa
seurata
helikopteritarkastusta

Uusi Online-palvelu
käyttöön kesäkuussa
Olemme avaamassa uudistunutta Online-palveluamme,
joka on suunniteltu erityisesti kuluttaja-asiakkaille.
Palvelua on testattu ja kehitetty huolellisesti pitkin talvea
– uskomme palvelun olevan käytössä toukokuun lopussa.

O

Nurmijärvellä on käytetty helikopteria apuna sähkölinjojen tarkastamisessa ja raivaamisessa muutaman vuoden ajan. Nyt tekniikkaa on kehitetty ja
helikopterin liikkeitä voivat Nurmijärven Sähkön
työntekijät seurata toimiston tietokoneesta.

–H

elikopterilla
tapahtuva sähkölinjojen kunnossapito on
perinteistä jalan suoritettavaa toimintaa nopeampi,
edullisempi ja tarkempi
tapa. Helikopteri tarkastaa
muutamassa tunnissa yhtä
pitkän matkan sähkölinjoja kuin mitä jalan kulkeva
partio kuukaudessa, toteaa
Nurmijärven Sähköverkko Oy:n verkostorakennuttaja Pekka Koponen.

Sähkölinjat tarkastetaan yleensä suurten myrskyjen jälkeen tai jos verkossa esiintyy vika, jonka
epäillään löytyvän linjoilta.
Käytännössä Nurmijärvellä helikopteria käytetään
noin kerran vuodessa.
Nurmijärven Sähkölle
niin sanottujen johtokatujen tarkastusta ja raivausta
suorittaa Exsane-niminen
yritys, jonka alihankkijana helikoptereita lentää
Heliwest-niminen yritys.

Uutuutena on helikopteriraivauksessa otettu
Nurmijärvellä käyttöön
Comtikin kehittämä
Flyspect-lentotarkastusjärjestelmä, jossa GPS
määrittelee helikopterin
sijainnin, joka välitetään
internetiin. Näin helikopterin liikkeitä voidaan
seurata reaaliaikaisesti
toimiston tietokoneelta.
Ruudulla näkyy alueen
kartta, jonka Exsane on
siirtänyt järjestelmäänsä

ja johon on lisätty sähkölinjojen sijainti. Kartassa
liikkuu helikopterin kuva
reaaliaikaisesti piirtäen
sen linjan osan vihreäksi, joka on tarkastettu. Akuutit viat tulevat
heti Nurmijärven Sähkön
sähköpostiin. Vikapaikoista on kartassa lopulta
kuvalinkit, joita napsauttamalla avautuu kuva,
jossa vika-alue näkyy.

FOTO JA TEKSTI JUKKA NISSINEN

Helikopteri
tarkastaa muutamassa tunnissa yhtä
pitkän matkan sähkölinjoja kuin mitä
jalan kulkeva partio
kuukaudessa
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Tällaisesta käyttöliittymästä helikopterin matkantekoa voidaan seurata reaaliaikaisesti tietokoneen näytöltä.
Punainen helikopterisymboli kartan päällä paljastaa helikopterin matkanteon reitillä, joka sekin näkyy punaisena.
Havainnot on merkitty karttaan ja klikkaamalla saa yksityiskohdat esiin.

nline-palvelun tarkoitus ei ole vain siirtää
asiakkaita verkkoon, vaan
tarjota parempaa palvelua.
Asiakkaat haluavat tänä
päivänä palvelua verkossa, jossa asioita voi hoitaa
kellon ympäri 24/7. Kaikki
tiedot käsiteltävästä asiasta ovat heti näkyvillä,
eikä asiakkaan tarvitse
erikseen soittaa kysyäkseen esimerkiksi sopimusehdoista. Laskuhistoriaa
voi selailla pdf-muotoisista dokumenteista.
Palvelussa voit muuttaa yhteystietojasi, katsella sopimuksiasi, uusia
sähkösopimuksesi tai
tehdä muuttoilmoituksen,
seurata sähkönkulutusta
päivä- ja tuntitasolla (Venla), katsella sähkölaskuja
ja tilata tietoa sähkökatkoista tekstiviestillä tai

sähköpostilla sekä hallinnoida markkinointi- ja
tiedotusrekisteriasioita.
Tiukka TUPAStunnistautuminen
Järjestelmässä on käytössä
TUPAS-tunnistautuminen.
TUPAS-palvelu on Finanssialan Keskusliiton määrittelemä tapa tunnistaa
verkkopalvelujen käyttäjiä
pankkien verkkopalvelutunnuksilla. Asiakkaan
yksilöivä menetelmä vaatii
asiakkaan koko henkilötunnuksen Nurmijärven
Sähkön tietokantaan.
Tässä lehdessä keskiaukeamalla on lomake,
jolla voit ilmoittaa tietosi
Nurmijärven Sähkölle.
Sen jälkeen kun palvelu
on avattu kesäkuussa, voit
rekisteröityä käyttäjäksi ja

pääset Tupas-tunnistautumisella sisään käyttämään
uudistettua Online-palveluamme. Puhelinnumeron
antaminen mahdollistaa
myöhemmin verkon häiriöviestinnän yhdistämisen
osaksi Online-palvelua.
Näin Onlinen kautta voi
myös hallinnoida häiriöviestinnän viestien
vastaanottoa. Puhelinnumeron antaminen jo nyt
helpottaa häiriöviestintäpalvelun käyttöönottoa.
Venla-palvelukin
Onlinessa
Nykyinen Venla-palvelu
linkitetään osaksi Onlinepalvelua, joten asiakas voi
jatkossa Onlineen kirjautumalla seurata kaikkia
palveluita Venla mukaan
lukien. Venla-palvelussa

Ilmoita tietosi
Nurmijärven
Sähkölle, niin voit
rekisteröityä
Onlinen käyttäjäksi.
Ks. keskiaukeaman
lomake!

voit seurata omaa sähkönkulutustasi tunnin
tarkkuudella. Järjestelmä
hyödyntää sähkömittareiden etäluentaa.
Uusi Online-palvelu
on integroitu laskutus- ja
asiakastietojärjestelmään,
jonka Nurmijärven Sähkö
uudisti viime vuonna.
Pääset Online-palveluumme internet-kotisivujemme etusivulta www.
nurmijarvensahko.fi

Nurmijärven Sähkön Internet-sivujen www.nurmijarvensahko.fi etusivulta pääset Online-palveluun.
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Asiakastyytyväisyys
parantunut

Tutkim ustu

los

Mia, Pekka, Eetu ja Marianne Vento asuvat
sähkölämmitteisessä uudehkossa omakotitalossa Jokelassa. Nurmijärven Sähkö oli
heidän valintansa, koska yhtiön toimittama
sähkö on ollut edullisinta.
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Nurmijärven Sähkön
asiakkaiden tyytyväisyys sähköyhtiöönsä
on nyt erinomainen
– mikä on parempi
tilanne kuin aikaisempina vuosina ja selvästi
parempi tilanne kuin
toimialalla keskimäärin.
Myös yhtiön imago on
kohentunut vastaavasti. Tulokset selvisivät
puhelinhaastattelututkimuksessa, johon vasta-
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si 150 asiakasta viime
syksynä. (IROResearch)
Asiakastyytyväisyys
parani kaikilla mittareilla
mitattuna vahvuuksien
ollessa asiakaspalvelussa,
henkilöstön asiantuntemuksessa, kyvyssä ratkaista asiakkaan ongelma
ja hoitaa sovitut asiat.
Hyvänä pidettiin myös tiedottamisen luotettavuutta,
tiedottamista muutostilanteissa, tiedon saamista kotisivuilta, sähkölaskun luotettavuutta, laskutuksen
joustavuutta ja sähkönjakelun häiriöttömyyttä.

Imago ja luotettavuus
nousussa
Kommenteissa todettiin
muun muassa, että mittaukseen perustuva uusi laskutustapa luo luotettavuutta laskutukseen. Tiedottaminen myrskytilanteissa
sekä tiedon saaminen kotisivuilta ovat parantuneet.
– Asiakaspalvelumme
resurssit on nyt mitoitettu
oikein. Pystymme palvelemaan asiakkaita joka tilanteessa oikein. Onnistumisen ja menestyksen myötä
syntyy positiivinen vire ja
ilmapiiri, mikä näkyy ja
kuuluu asiakkaille. Olemme korostaneet paikallisuutta, toteaa myyntipäällikkö Kimmo Toivonen.
– Oma vaikutuksensa
lienee uudella ilmeellä,
asiakaslehdellä ja -tiedotteilla. Laskut ovat
nyt ajanmukaiset ja
lähtevät nelivärisinä.

Asiakastyytyväisyystutkimus toteutettiin samanaikaisesti 22:n eri energiayhtiön asiakkaille. Siinä
haastateltiin kaikkiaan
lähes 6 500 henkilöä. Yhtiöissä selvitettiin erikseen
sekä sähkönmyynnin että
-siirron, kokonaistoimituksen (sisältäen sekä sähkönmyynnin että -siirron)
tai kaukolämmön asiakkaiden tyytyväisyyttä.
Nurmijärven Sähkö
sijoittui kokonaistoimituksen ryhmässä toiseksi
Kuopion Energia Oy:n
jälkeen ennen Imatran
Seudun Sähkö Oy:tä.
Tyytyväisyys on
merkittävästi parantunut
vuoden 2012 tuloksen tasosta. Erityisesti asiakkaiden arviot ovat aiempaa
selvästi myönteisemmät
tiedottamisessa häiriötilanteissa ja laskutukseen
liittyvissä asioissa, kuten
sen joustavuudessa sekä
laskun luotettavuudessa
ja ymmärrettävyydessä.
– Kehityskohteena
yhtiöiden toiminnassa
pidetään tiedottamista
yleensä sekä energiankäytön neuvontapalvelujen toimivuutta, joihin
Nurmijärven Sähkö on
panostanut viime vuonna
ja joita tullaan edelleen
tänä vuonna kehittämään – Toivonen jatkaa.
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Nurmijärven kunta järjestää toimintaa kehitysvammaisille, pitkäaikaistyöttömille ja kuntoutujille. Työllistymisen monipalvelukeskuksen
tuttavallisempi uusi nimi on Woimala. Se toimii
saman katon alla Nurmijärven Sähkön kanssa.

T

yö- ja päivätoimintaa
tarjottiin aikaisemmin useassa eri pisteessä
eripuolilla Nurmijärveä.
Viime vuoden elokuussa toiminnot keskitettiin
Kauppanummentielle.
Tästä muodostui työllistymisen monipalvelukeskus Woimala.
Woimala tarjoaa hyvin erilaisille ihmisille
erilaisia mahdollisuuksia.
Pääryhmät ovat kehitysvammaiset, pitkäaikaistyöttömät ja mielenterveyskuntoutujat.
Alihankintatöitä
firmoille
Tarjolla on erilaisia töitä,
kuten esimerkiksi vaihtelevia alihankintatöitä,
kuten pussitusta, pakkaamista firmoille, tai erilaisia
käsitöitä, kuten askartelua, kudontaa, virkkausta,
kangaspuilla kutomista tai
kankaanpainantaa. Aikuisten paja eli pitkäaikaistyöttömät tai kuntoutujat
tekevät kunnan kiinteistöihin esimerkiksi muuttoja ja remonttitöitä. He
kokoontuvat Kauppanummentielle ja lähtevät sitten
ympäri kuntaa töihin.
Kehitysvammaiset
huolehtivat esimerkiksi
nurmikon leikkaamisesta
ja haravoinnista Nurmi-

vät ja asiakas voi siirtyä
muualle töihin. Monet
käyvät ensin peruskoulun,
menevät jatko-opintoihin
ja siirtyvät sitten kunnan
palvelujen piiriin, kertoo
työ- ja toimintakeskuksen

johtaja Päivi Lehikoinen.
Woimalan ryhmätoimintojen parissa on noin
90 henkilöä. Läsnäolevien
asiakkaiden määrä vaihtelee päivittäin. Ryhmiä on
useita, joissa henkilökuntaa on yhteenä 14. Muita
Woimalan toimintoja ovat
mm. kotikuntoutus, työvalmennus, palveluohjaus,
työttömien aktivointisuunnittelu ja rajatut TE-palvelut. Henkilökuntaa on
kokonaisuudessaan 27.
Aikuisten työttömien
toiminta käynnistyi Nurmijärvellä 2010. Kehitysvammaisille toimintaa
on ollut Nurmijärvellä
jo vuodesta 1969, jolloin
Klaukkalaan perustettiin
ensimmäinen ’päivähuoltola’ Metsäpirttiin.

järven Sähkön pihalla.
– Asiakkaamme eivät
ole työsuhteessa, mutta
he saavat työttömyysetuutta ja mahdollisesti
sosiaalietuuksia. Täällä he
saavat toimintaa ja sisältöä
päiväänsä. Osalle asiakkaista tämä on aloitus,
joka voi johtaa avoimille
työmarkkinoille. Kela
maksaa etuuksia toimintapäiviltä, kertoo vastaava
ohjaaja Carita Turunen.
– Työttömien toiminta
pohjautuu suunnitelmaan,
jonka tekemisessä valtion
TE-palvelut ovat mukana.
Meillä on toimistohuone, jossa työhallinnon
eli valtion virkamies käy
tekemässä suunnitelmia
asiakkaille kahdesti viikossa, Turunen toteaa.
Woimalan kehitysvammaisten työ- ja
päivätoimintaan tullaan
sosiaalityöntekijän kautta.
Kehitysvammaisille on
päivätoimintaa ja tuettua
työtä Woimalan ulkopuolella, esimerkiksi viereisessä S-marketissa.
– Osa tulee Woimalaan
pysyvästi koulun jälkeen,
osa ehkä vuodeksi ja jatkaa sitten opintojaan. Toiset tulevat työtoimintaan,
mutta sitten huomataan,
että työtaidot kehittyMarko, Anna ja Jonne
pakkaavat frisbee-kiekkoja.
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Kopsan superkorkea
tuulivoimapuisto
vihittiin käyttöön
Nurmijärven Sähkö on
mukana useissa tuulivoimapuistohankkeissa. Uusimpina Haminan Mäkelänkangas
sekä Raahen Kopsa, jotka
molemmat pyörähtivät täysin palkein käyntiin 2013.
Kopsan seitsemän voimalan
21 MW:n tehoista Nurmijärven osuus on 0,33 MW,
vuosienergiana 1,2 GWh.
Kopsan vuosituotanto vastaa 600 kerrostaloasunnon
vuotuista sähkönkulutusta.
Kopsan voimalat ovat Suomen korkeimmat. Napakorkeus
on 142,5 m ja roottorin halkaisija 113 m. Ne on rakennettu
18 km päähän merenrannasta,
asumattomalle kukkulalle,
joka on peräti 100 m merenpinnan yläpuolella. Lisäksi alue
sijaitsee sopivasti Fingridin 110
kV:n ja 400 kV:n voimalinjojen
välissä. Siemensin toimittamat
voimalat tuottavat vuodessa
yhteensä noin 75 GWh sähköä.
– Näsinneula ja pari linkkimastoa ovat korkeammat Suomessa. Mitä ylemmäs päästään,
sen parempi. 300 m korkeudessa tuuliolosuhteet vastaavat
merialuetta, toteaa Puhuri Oy:n
toimitusjohtaja Antti Vilkuna.
– Kopsan tuulivoimaprojektissa haastavaa oli luvitus. Oli
otettava huomioon Puolustuvoimien tutkat sekä Oulun lentoaseman lähestymiskorkeudet.
Tämä on ensimmäinen tuulivoimapuisto maassamme, jossa
on laadittu sekä ympäristövaikutusten arviointi että kaava.

Nurmijärven
Sähkö on
mukana tuulivoiman tuotannossa
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Toinen vaihe valmistuu
tänä vuonna
Kopsan puiston rakensi
Puhuri Oy, joka on suomalainen tuulipuistoja kehittävä ja
omistajilleen sähköä tuottava yhtiö. Puhuri on Kanteleen Voima Oy:n tytäryhtiö,
jonka viidestä omistajasta
yksi on Suomen Voima,
jonka kautta Nurmijärven
Sähkö on mukana tuulivoimahankkeissa. Kaikkiaan
pienomistajia on 25.
Kopsan ensimmäisen
vaiheen investoinnin kokonaisarvo on noin 35 M€. Näitä
kolmen megawatin voimaloita
on alueelle suunnitteilla lisää
vähintään kymmenen, mutta
jopa enemmänkin, luvista
riippuen. Toinen vaihe, Kopsa
II, valmistuu tänä vuonna.
Puhuri rakentaa Raaheen,
Pyhäjoelle ja Pyhäsalmeen
useampia tuulivoimapuistoja. Suomeen rakennetaan
Kopsan tuulivoimalat ovat
Suomen korkeimmat
– napakorkeus on 142,5 m ja
roottorien halkaisija 113 m.

Myös kaukolämmön
hinta ennallaan

seuraavan viiden vuoden
aikana satakunta tuulivoimalaa per vuosi – yhteensä 800 voimalaa – jolla
saavutetaan poliittinen
tavoite 2500 MW uusiutuvaa energiaa. Näistä
joka kymmenes voimala
on Puhurin rakentama.
– Nykyinen tariffilainsäädäntö mahdollistaa tuulivoiman rakentamisen. Ilman mittavia valtion tukia
rakentaminen ei olisi mahdollista, Vilkuna toteaa.
Nurmijärven Sähkön
toimitusjohtaja Jarmo
Kurikka pitää yhteistyötä
Kopsan tuulivoimapuistojen kanssa merkittävänä.
– Pyrimme kasvattamaan energiantuotannon
omavaraisuutta kotimaisilla, kannattavilla ja päästöttömillä menetelmillä.
Yhdessä muiden kanssa
voimme olla mukana suurissa hankkeissa, kuten
Kopsassa, johon resurssimme eivät yksin riittäisi.

Sähkön hinta
pysyy vakaana
vuonna 2014

N

urmijärven Sähkön
tavoitteena on pitää
energian ja sen siirron
hinta vakaana ja ennustettavana. Pyrimme tuottamaan energiapalveluja
ympäristövastuullisesti ja
kustannustehokkaasti.
Sähkön myyntihinnassa ei ole tänä vuonna
nousupaineita valitsemamme hankinnan riskienhallintapolitiikan seurauksena. Siirtohintaa on pyritty
pitämään valtakunnallisen
keskiarvon alapuolella.
Kantaverkkoyhtiö Fingridin siirtohintojen nousu

aiheuttaa paineita nostaa
asiakashintaa, mutta tänä
vuonna hintoja ei nosteta.
Kokonaisuutena tämä
tarkoittaa asiakkaillemme
vakaata sähkön hintaa ja
maltillisia hinnanvaihteluja tulevaisuudessa.
Kaukolämmön hinta ei
sekään muutu kuluvana
vuonna. Tämä johtuu kotimaisten biopolttoaineiden
käyttämisestä lämmöntuotannossa. Öljyä käytetään
vain kovilla pakkasilla
tukipolttoaineena, joten
sen hinnan vaihtelut eivät
vaikuta hintatasoon.

Miten sähkön
hinta muodostuu?

S

ähkön hinta muodostuu
energian hinnasta ja
sen siirtämisen hinnasta.
Sähköenergian hinta
muodostuu sähkön tukkumarkkinahinnasta sekä
myyntikustannuksista.
Sähkönmyyjä voi hankkia
myytävän sähkön omilta
laitoksiltaan, pitkäaikaisten sopimusten pohjalta
tai pohjoismaisesta sähköpörssistä. Sähkön myyntikustannukset tarkoittavat
myynnin ja markkinoinnin kustannuksia, kuten
laskutuksesta, asiakaspalvelusta sekä hallinnosta
aiheutuvia kustannuksia.
Verkkopalvelujen hinta
syntyy sähkön siirtohinnasta ja veroista. Itse siirto
jakautuu kantaverkko-,
alueverkko- ja jakeluverkkosiirtoon, joista jakeluverkkosiirto muodostaa
suuren osan verkkopalvelun hinnasta. Valtio kattaa
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Testaa sähkölaitteesi
sähkönkulutus
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Voit nyt lainata Nurmijärven kirjastoista tai asiakaspalvelustamme
SÄHKÖNKULUTUSMITTARIN.
Mittarin avulla saat helposti selville sisätiloissa olevien kotitalouslaitteiden sähkönkulutuksen.
Kysy lisää vaihteestamme, puh. 09 878 071 tai tutustu
netissä: www.nurmijarvensahko.fi

?

omia kulujaan veroilla.
Siirtomaksulla katetaan sähköyhtiön sähköverkkotoimintaan liittyvät
palvelut. Kustannuksia
aiheuttavat mm. verkkoon
sitoutunut pääoma, sähköverkon ylläpito eli verkon
kunnostaminen, kehittäminen ja uudistaminen sekä
kokonaan uuden verkon
rakentaminen. Palvelun
hintaan sisältyy sähköverkon käytönvalvonta ja vikapalvelu 24 tuntia vuorokaudessa, vikojen korjaus
kaikissa tilanteissa sekä
asiakkaiden puhelin- ja
internetpalvelut ja sähkön kulutuksen mittaus.
Palveluun kuuluvat myös
esimerkiksi johtokatujen
vuokraus ja ylläpito raivauksineen. Lisäksi hinta
sisältää valtakunnallisen
kantaverkon rakentamisen
ja ylläpidon kustannuksia.

Tule mukaan
asiakasraatiin
urmijärven
Sähkö haluaa
kehittää
toimintaansa
edelleen ja kuulla asiakkaitaan. Perustamme asiakasraadin, johon otamme
mukaan noin kymmenkunta asiakastamme. Asiakasraati kokoontuu pari
kertaa vuodessa. Toiminta
on käytännössä ryhmäkeskustelua. Ensimmäinen
kokous pyritään pitämään
ennen kesää. Tuolloin
raatilaiset saavat testattavakseen sähkökatkoista
ilmoittavan tekstiviestipalvelun.
Raadin toiminnan
tavoitteena on kuulla
asiakkaiden huolenaiheita,

N

kerätä konkreettista palautetta, testata tuotteita tai
palveluita, hankkia ideoita
ja luoda vuorovaikutteinen
tiedotuskanava. Toiminnalla pyrimme kehittämään
asiakastuntemustamme ja
viestintätaitojamme sekä
luomaan mahdollisuuden
asiakkaiden väliseen vertaisoppimiseen.
Kaikkia ilmoittautuneita ei valita, sillä pyrimme
saamaan ryhmään jäseniä
kaikista ikäryhmistä,
18-vuotiaista ylöspäin.
Hakemuksia voi lähettää
sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@
nurmijarvensahko.fi
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Nurmijärven Sähkön
tilausnäytös 24.7.2014
klo 18:00, liput 15/10 €

Kanta-asiakashinnat Nurmijärven Sähkön tilausnäytökseen: 15 € aikuinen, 10 € lapsi (3-14 v.), norm. 25/15 €.
Muihin näytöksiin alennus kanta-asiakkaille 3 €/lippu. Mainitse asiakasnumero tilauksen yhteydessä.

Lipputilaukset: puh. 044-346 8000 tai e-mail: liput@taaborinkesateatteri.fi
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