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Mukana Rajamäen kyläpäivillä.

Päiväkodin lapsille lahjoitettiin heijastavat turvaliivit.

Urheilua sponsoroitiin – kuvassa SB Pron naisten SM-sarjajoukkue.

Energiansäästöviikkoa vietettiin mm. kouluissa.

Sponsorointia Kaj Chydenius konsertissa Klaukkalan kirjastossa joulun alla.

Kanta-asiakasesitys Taaborinvuorella – Vaahteramäen Eemeli.

Palkintona kilpailuista asiakkaille tarjottiin mahdollisuus ajaa sähköautolla viikonloppuja.

Vuosi 2013 2013

Valoa ja Voimaa -tapahtumassa syyskuussa pääsi ratsastamaan poneilla.... ... sekä ajamaan sähkömoottoripyörällä ja zumbaamaan.
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K
ulunut vuosi 2013 oli sekä yhti-
ön että sidosryhmiemme kannal-
ta katsottuna onnistunut. Sähkön 
siirtohinnat olivat alle valtakun-

nan keskiarvon, sähkön toimitusvarmuus 
oli historiallisesti erittäin hyvää tasoa, kau-
kolämmön hinnat olivat varsin kilpailu-
kykyisiä ja lähialueelta tulevaa kotimaista 
biopolttoainetta hyödynnettiin edellistä 
vuotta enemmän kaukolämpötuotannos-
sa.  Asiakkaamme ovat tyytyväisiä mit-
tausten mukaan - asiakastyytyväisyys 
nousi ennätystasolle, samoin henkilöstö-
tyytyväisyys.  Yhtiön tulos laski maltil-
lisesti, mutta tulos mahdollisti silti kun-
taomistajan asettaman osinkojen maksun 
ja yhtiön vakavaraisuuden säilyttämisen.

L
ämmin loppuvuosi pienensi niin 
sähkön kuin lämmön käyttöä 
alueellamme, mikä aiheutti myyn-
tivolyymien putoamista vuoden 

2013 osalta alle budjetoitujen tasojen.  
Tuloksen teon osalta liiketoiminnat saa-
vuttivat asetetut tavoitteet. Sähkön jake-
lun laatu pysyi vuoden aikana erittäin hy-

vällä tasolla useista myrskyistä huolimatta, 
mikä kuvastaa verkostomme hyvää kuntoa 
ja onnistunutta ennalta ehkäisevää kun-
nossapitotoimintaa. Kaukolämmön osal-
ta laitosten käytettävyys oli hyvä ja pää-
simme lämpölaitosten osalta polttoaineen 
kotimaisuusasteessa yli 91%:n tasolle. 
Sähkön myynnissä asiakasmäärä pysyi en-
tisellä tasollaan ja syksyllä tehdyn asiakas-
tyytyväisyysmittauksen tulokset osoittivat 
tyytyväisyystason olevan erittäin korkea. 
Pari vuotta sitten alkanut asiakastietojär-
jestelmäuudistus saavutti onnistuneesti 
maalinsa, kun ensimmäiset laskut uudes-
ta järjestelmästä saatiin lähetettyä touko-
kuussa. 

N
urmijärven Sähkö on asettanut 
tavoitteeksi oman päästöttö-
män sähkön tuotannon maltil-
lisen lisäämisen, jotta voimme 

tarjota tulevaisuudessa asiakkaillemme 
vähäpäästöistä sekä hinnaltaan vakaa-
ta ja kilpailukykyistä energiaa. Tuulivoi-
man tuotanto-osuuksien lisäys on sujunut 
suunnitelmien mukaan – olemme muka-

na omistamassa Haminassa sekä Raahes-
sa sijaitsevia tuulivoimapuistoja. Tulevina 
vuosina lisäämme edelleen tuulivoima- ja 
muuta päästötöntä tuotantoa, mikäli se on 
taloudellisesti järkevää. Aurinkoenergi-
an tuomia mahdollisuuksia tutkimme yh-
tiömme toimitalon katolle kesällä 2013 ra-
kennetulla aurinkosähkövoimalaitoksella. 
Käynnissä olevien ydinvoimahankkeiden 
osalta kehitys on ollut hieman takkuista; 
yhtiömme on pienellä osuudella mukana 
aikataulultaan pahasti viivästyneessä Ol-
kiluoto 3- hankkeessa sekä  Fennovoiman 
Hanhikivi- laitosprojektissa. 
 Kaukolämmön osalta etenkin Klauk-
kalan lämmöntarve lisääntyy koko ajan ja 
olemme tehneet investointipäätöksen uu-
teen 10 MW:n kotimaista biopolttoainetta 
käyttävään lämpölaitokseen, jotta voimme 
välttää kasvavaa polttoöljyn käyttöä. Tämä 
noin seitsemän miljoonan euron inves-
tointi valmistuu suunnitelmien mukaan 
vuoden 2015 alussa, mikä takaa vakaan 
ja kilpailukykyisen kaukolämmön hinnan 
pitkälle tulevaisuuteen. Samalla työllis-
tämme lähialueen biopolttoaineyrittäjiä li-

sääntyvän puuhakkeen käytön kautta.
 Viime vuonna hyväksytyt sähkömark-
kinalain muutokset asettavat uusia vaa-
timuksia sähköverkkotoimintaan. Kes-
keisinä muutoksina aikaisempaan ovat 
sähköverkon suunnittelu ja rakentaminen 
siten, että säästä johtuvat katkokset säh-
könjakelussa kaava-alueilla eivät saa kes-
tää kuutta tuntia pidempään ja haja-asu-
tusalueilla maksimikatkosaika on 36 
tuntia. Tämä vuoteen 2028 asetettu tavoi-
te tarkoittaa meille lisääntyviä investoin-
teja maakaapeleihin. Alustavien arvioiden 
mukaan lisäinvestoinnit ovat kuitenkin 
maltillisia eivätkä merkittävästi lisää hin-
nankorotuspaineita sähkön siirron osalta. 
Lisäksi uusi sähkömarkkinalaki velvoittaa 
verkonhaltijan viestimään asiakkailleen 
sähköverkon vioista entistä paremmin. 
Olemmekin kehittämässä vikaviestintää 
sekä nettipalveluiden että tekstiviestien 
osalta.
 Haluan kiittää yhtiön henkilöstöä te-
kemisen meiningistä ja hyvästä asenteesta 
kuluneen vuoden aikana, kuntaomistajaa 
hyvästä yhteistyöstä sekä asiakkaitamme 
luottamuksesta toimintaamme ja palvelui-
tamme kohtaan. 

Kylmäkutistekoulutusta.

Helikopterilla tarkastettiin sähkölinjoja.

Mukana Haminan Mäkelänkankaan tuulivoimapuistossa, joka valmistui syksyllä.

Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys
ennätystasolle

Jarmo Kurikka, toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan katsaus 2013

Toimitalon katolle asennettiin aurinkovoimala.
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Nurmijärven
Sähkö Oy

LÄMPÖ
Alpo Sund

VERKOSTO
Osmo Karvonen

SÄHKÖ
Lauri Laine

HALLITUS – pj. Markku Schildt

Toimitusjohtaja Jarmo Kurikka

HALLINTO – Teemu Naatula

Nurmijärven
Sähköverkko Oy

Y
htiön palveluksessa oli vuo-
den 2013 lopussa 38 henki-
löä. Näistä Nurmijärven Sähkö 
Oy:n palveluksessa oli 27 hen-

kilöä ja Nurmijärven Sähköverkko Oy:n 
palveluksessa 11 henkilöä. Henkilöstöstä 
6 oli työntekijöitä ja loput toimihenkilöi-
tä. Työsuhteet olivat kahta määräaikaista 
työsuhdetta lukuun ottamatta vakituisia. 
Vuonna 2013 eläköityi yksi henkilö. Kes-
kimääräinen Nurmijärven Sähkön työn-
tekijä oli noin 45-vuotias ja työskennellyt 
yhtiössä noin 13,5 vuotta.

Osaava henkilöstö

Ammattitaidon ylläpitäminen on tärkeää 
ja vuonna 2013 koulutuspäiviä kertyi Nur-
mijärven Sähkön henkilöstöllä 3,9 päivää 
henkilöä kohti. Koulutuspäivät jakaantui-
vat melko tasaisesti liiketoiminnoittain. 
Koulutuksia oli mm. seuraavilta osa-alu-
eilta: asiakaspalvelu, asiakasviestintä, kir-
janpito, perintä, arvonlisäverotus, joh-
taminen, vihreä sähkö, energiatehokkuus, 
kaukolämpö, päästöluvat, säteilyturvallisuus, 
ensiapu, työsuojelu ja työturvallisuus.

Organisaatio Henkilöstö 2013

 Osaamistarpeiden ennakointi on tär-
keää, jotta pystymme varmistamaan jat-
kossakin oikeanlaisen ja riittävän osaa-
misen henkilöstöllämme. Esimiehillä on 
keskeinen rooli henkilöstön kehittämi-
sessä ja koulutustarpeiden arvioinnissa. 
Osaamisen kehittämisestä sovitaan yh-
dessä henkilön ja esimiehen välillä, vuo-
tuisissa kehityskeskusteluissa. Kehityskes-
kusteluja käydään kolme kertaa vuodessa, 
jolloin aiheina ovat mm. omien tehtävien, 
vastuualueiden ja osaamisen kehittämi-
nen. 

Hyvinvoiva henkilöstö

Työyhteisön hyvinvoinnin voi aistia ilma-
piirissä ja nähdä työn tuloksissa. Hyvin-
vointi rakentuu monesta palasesta. Työyh-
teisön hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen 
panostettiin vuonna 2013 monin eri ta-
voin. 
 Otimme osaa kahdeksan viikon mit-
taiseen Motions Race – kampanjaan, jon-
ka tavoitteena oli terveellisiin elämän-
tapoihin kannustaminen ja ohjaaminen 
pienen kilpailuhengen kannustamana. 
Kevään aikana tarjosimme halukkaille 

myös henkilökohtaista kuntovalmennus-
ta, jonka sisältö muokkautui yksilöllisten 
tarpeiden mukaan. Tarkoituksena oli he-
rätellä jokaista miettimään oman hyvin-
vointinsa tilaa ja pohtimaan mahdollisia 
toimenpiteitä sen ylläpitämiseksi ja kehit-
tämiseksi.
 Henkilöstöä motivoidaan vapaa-ajan 
liikuntaan ja kulttuurielämyksiin tarjo-
amalla liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Li-
säksi yhtiön oma kuntosali on innostanut 
kuntoilemaan yhdessä.
 Virkistystoimikuntamme on tänäkin 
vuonna toiminut ahkerasti, tarjoten hen-
kilöstölle monipuolisesti erilaisia virkis-
täytymistapahtumia. Virkistystoimikunta 
on järjestänyt mm. grillikoulun, keilaus-
ta, teatteria, hautausmaakierroksen sekä 
retkiä jääkiekko- ja pesäpallo-otteluihin. 
Toimikuntaan kuuluivat v. 2013 Katja 
Ruuskanen (pj), Timo Harju, Saija Mä-
ki-Tanila, Teemu Naatula, Urpo Pelto-
la, Kristiina Kiiveri, Minna Vuorensola ja 
Harri Kontiainen. 
 Kesäkuussa vietettiin Tyky-päivä Kilja-
vanrannassa. Aamupäivän ajan pureudut-
tiin tuoreen henkilöstötyytyväisyyskyse-
lyn esille nostamiin asioihin ja mietittiin 

yhdessä mahdollisia parannusehdotuksia 
ja –toiveita. Iltapäivää vietettiin kuntoi-
lun ja leikkimielisen GPS - suunnistuksen 
parissa. Edes jatkuva vesisade ei latistanut 
yhdessä tekemisen iloa.
 Työympäristön parantaminen on nä-
kynyt tänä vuonna vahvasti toimitilojen 
perusparannuksen merkeissä. Jo valmistu-
neissa tiloissa on kiinnitetty erityistä huo-
mioita työergonomiaan. 
 Henkilöstötyytyväisyyskyselyitä tee-
tetään 2-3 kertaa vuodessa. Kyselyistä 
saadaan arvokasta tietoa henkilöstön hy-
vinvoinnista ja mahdollisista kehityskoh-
teista. Toukokuussa 2013 toteutettiin kat-
tavampi henkilöstötyytyväisyyskysely, 
josta saadut tulokset olivat erinomaiset. 
 Henkilöstö uskoo Nurmijärven Säh-
kön valoisaan tulevaisuuteen ja on sitou-
tunut työpaikkaansa. Yrityksen johtoon 
luotetaan, päätöksenteon tehokkuutta ja 
henkilöstön kuulemista päätöksiä tehtäes-
sä arvostettiin.
 Kyselyn tulokset raportoitiin tiimeit-
täin sekä yhtiötasolla. Tutkimuksen tulok-
sia käsiteltiin sekä johtoryhmässä että hal-
lituksessa.

Nurmijärven Sähkön hallitus vas. Markku Schildt (pj.), Kirsi Lompolo, Jussi Niinistö, Kirsti Handolin,
Timo Harju, Sirkka Rousu ja toimitusjohtaja Jarmo Kurikka.

Yhtiön kesäjuhla

Naiset 15

Miehet 23

Toimihenkilöt 32

Työntekijät 6

IKÄJAKAUMA
Alle 30-vuotiaita 3

30 – 39-vuotiaita  10

40 – 49-vuotiaita  12

50 – 59-vuotiaita  10

Yli 60-vuotiaita  3

 

TYÖVUODET
Alle 5 vuotta 15

 5 - 9 vuotta 6

 10 - 14 vuotta 3

 15 - 19 vuotta 0

 20 - 24 vuotta 6

 Yli 25 vuotta 8

HENKILÖSTÖ
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L
ämpötoiminnan tehtävänä 
on tuottaa ympäristöystä-
vällisesti lämpöä ja siirtää 
sitä asiakkaille. Tuottei-

tamme ovat kauko-, alue- ja lä-
hilämpö. Lämpötoiminnan osuus 
konsernin liikevaihdosta oli kak-
sikymmentä prosenttia.

Hallinnon henkilökunta: takarivi vas. Saija Mäki-Tanila, Sanna Ranta-Aalto, Marja Venho ja Elina Halonen.
Eturivi vas. Petri Santala, Teemu Naatula ja Antti Kemppinen.

Lämmön henkilökunta: takarivi vas. Joona Rantanen, Jari Perkovuo, Jukka Leinonen, Tero Uusikari, Markus Meitamo.
Eturivi vas. Timo Harju, Alpo Sund, Pasi Sarmala.

Lämpö 2013

Markkinatilanne

Lämpöä myytiin yhteensä 113 tuhatta me-
gawattituntia, joka on samaa luokkaa kuin 
edellisvuonna.
 Lämmön hinta pidettiin ennallaan 
yleisen kustannustason nousun johdos-
ta huolimatta. Päättynyt vuosi oli edellis-
vuotta lämpimämpi, mutta uusien asiak-
kaiden myötä kokonaislämmön myynti 
pysyi edellisvuoden tasossa. Uusia kauko-
lämpösopimuksia solmittiin 18.
 Lämpötoiminnan liikevaihto oli 7,7 
M€ ja liikevoitto 1,3M€. Päästöoikeuksia 
ei myyty viime vuonna.

Tuotanto

Kaukolämmöstä 91 % tuotettiin puupolt-
toaineita käyttävällä kaukolämpökeskuk-
sella Kirkonkylässä ja Rajamäellä, sekä 
puuta ja turvetta käyttävällä kaukolämpö-
keskuksella Klaukkalassa. Klaukkalan jäte-
vedenpuhdistamon biokaasua polttaval-
la kattilalla tuotettiin lämpöä 606 MWh, 
joka riittää noin 250 kerrostaloasunnon 
lämmityksen vuodessa. Loppuosa kau-
kolämmöstä tuotettiin vähärikkisellä ras-
kaalla polttoöljyllä. Lähialueilta tulleita 
puupolttoaineita poltettiin kiinteänpoltto-
aineen kattiloissa reilut 130.000 irtokuu-
tiometriä ja lisäksi Järvihaan pellettilaitok-
sella poltettiin 1.614 tonnia puupellettejä.
 Lähi- ja aluelämmöstä tuotettiin 58 
prosenttia puupelletillä ja maalämmöl-
lä, loput kevyellä polttoöljyllä. Harjulan 
alueella lämpö tuotettiin puupelletillä ja 
Nukarin koululla maalämmöllä.
 Päästökaupan piirissä olevilla kirkon-
kylän ja Rajamäen kaukolämpölaitoksilla 
syntyi fossiilisten polttoaineiden poltosta 
hiilidioksidipäästöjä yhteensä 940 tonnia.
Kaukolämpötoiminnan fossiilisten polt-
toaineiden keskimääräinen hiilidioksidi-
päästö oli 33 g/kWh vuonna 2013.

Investoinnit 

Kaukolämpöverkkoa laajennettiin raken-
tamalla uutta runkolinjaa ja uusia talo-
haaroja yhteensä 2,5 kilometriä. Raken-
tamisen painopiste oli Klaukkalassa, jossa 
uusia kerrostaloja ja vanhoja öljylämmi-
tyskiinteistöjä liitettiin kaukolämpöön. 
Lämpötoiminna investoinnit yhteensä oli-
vat noin 0,5 milj. euroa.

Lähiajan näkymät

Kaukolämmön kulutuksen odotetaan kas-
vavan maltillisesti. Tulemme jatkossakin 
investoimaan bioperäiseen lämmöntuo-
tantoon, olemme päättäneet uuden bio-
polttoaineita käyttävän lämpökeskuksen 
investoinnista Klaukkalaan. Uuden lai-
toksen on määrä valmistua vuoden 2014 
loppuun mennessä. Suurimmat verkon-
rakennustyömaat ovat Klaukkalan uuden 
lämpökeskuksen liitosputket ja verkon 
laajentaminen Syrjälään.

 Kotimaisten polttoaineiden hintojen 
odotetaan pysyvän vakaana mikä varmis-
taa jatkossakin kilpailukykyisen hintata-
son asiakkaillemme. Uusi päästökauppa-
kausi 2013 – 2020 on alkanut ja ilmaisten 
päästöoikeuksien väheneminen heikentää 
lämpöliiketoiminnan tulosta.
 Hyvää yhteistyötä kunnan teknisen 
toiminnan kanssa tullaan jatkamaan tarjo-
amalla Nurmijärven kunnan kiinteistöihin 
ympäristöystävällistä lähi- tai kaukoläm-
pöä, jolla korvataan öljylämmitystä.

Lämpöasiakkaita  423

Asukkaita lämmössä  11 595

Sopimusteho  74 MW 

Lämmön myynti  113 GWh

Kotimaisen energian osuus 91 %

Kaukolämpöjohtoa  60 km

LÄMMÖNTUOTANTO
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SAIRAUSPOISSAOLOT

Työsuojelu ja työterveys

Vuonna 2013 työsuojelupäällikkönä toi-
mi Alpo Sund ja työsuojeluvaltuutettuina 
Tero Uusikari ja Petri Pohjasniemi. Työ-
suojelutoimikunta kokoontui vuoden ai-
kana neljä kertaa. Vuonna 2013 toimi 
myös erillinen sisäilmatyöryhmä, joka sel-
vitti toimitalolla vallitsevaa sisäilmatilan-
netta yhteistyössä mm. työterveyshuollon 
kanssa. 
 Työterveyshuolto on järjestetty Nur-
mijärven kunnan työterveyshuollon kaut-
ta. Sairauspoissaolopäiviä Nurmijärven 
Sähkön henkilöstöllä oli yhteensä 275 päi-
vää, joista työntekijöiden poissaolopäiviä 
oli 135 päivää ja toimihenkilöiden poissa-
olopäiviä 140 päivää.
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         kaukolämpö   lähilämpö ja aluelämpö
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Yleistä
   
Vuotta 2013 leimasi Suomessa normaalia 
lämpimämpi sää, joka heijastui suoraan 
sähkönkulutukseen. Vaikka paljon ener-
giaa käyttävän prosessiteollisuuden tuo-
tannossa ja sen myötä sähkönkäytössä oli 
nähtävissä pieniä piristymisen merkkejä, 
kokonaiskulutus putosi Suomessa prosen-

tin. Nurmijärven Sähköverkko Oy:n toi-
mialueella sähkön käyttö väheni edellis-
vuoteen nähden neljä prosenttia. Sähkön 
käyttö häviöineen oli 414 GWh. Vähen-
nyksen aiheutti loppuvuoden poikkeuk-
sellisen lämmin ajanjakso ja vähäinen uu-
sien sähköliittymien lukumäärä. Myös 
erilaisten energiatehokkuustoimenpitei-
den vaikutus näkyy siirtovolyymeissa.

Syksyllä 2013 tuli voimaan uusittu sähkö-
markkinalaki, jonka keskeisenä muutok-
sena on sähkönjakelun toimitusvarmuu-
den parantaminen seuraavien 15 vuoden 
aikana. Muutoksen tavoitteena on poistaa 
pitkäkestoiset sähkönjakelukeskeytykset. 
Tämä tarkoittaa Nurmijärven sähköver-
kossa lisääntyviä investointeja maakaape-
liverkkoon ja jakeluvarmuuteen.
Verkkoliiketoiminnan liikevaihto oli 11,2  
miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 2,5 mil-
joonaa euroa. Tulos oli talousarvion suu-
ruinen. 

Investoinnit
ja liittymät

Sähköverkoston investoinnit kohdistuivat 
sekä jakeluverkojen uudisrakentamiseen 
että perusparannukseen.
 Suurimmat verkostoinvestoinnit oli-
vat Klaukkalan Viirinlaakson uuden kaa-
va-alueen jakeluverkon siirto maanraken-
nustöiden takia sekä Yli-Lepsämäntien 
– Pumppaamontien ja Jokelan Pappilan-
tien sähkönjakeluverkoston perusparanta-
miseen.
 Uusien sähköliittymäsopimuksien 
määrä väheni 35 prosenttia edellisvuodes-
ta sopimusmäärän ollessa 149 kappaletta.
 Sähköverkoston aktivoidut investoin-
nit olivat 3,X miljoonaa euroa.

Sähkönjakelun laatu
ja verkonkäyttö

Sähkönjakelun laatu oli vuonna 2013 
hyvä.  Odottamattomista keskeytyksistä 
aiheutunut keskimääräinen keskeytysaika 
asiakasta kohden oli 35 minuuttia ja suun-
nitelluista keskeytyksistä aiheutunut kes-
keytysaika oli 14 minuuttia. Keskeytys-
määrä odottamattomista keskeytyksistä 
oli 1,2 keskeytystä / asiakas. Keskeytysai-
koja ja keskeytysmääriä nosti loppuvuon-

na Eino, Oskari ja Seija–nimisten myrsky-
jen aiheuttamat sähkönjakeluhäiriöt.
 Nurmijärven Sähköverkon vuoden 
2013 sähkönkäytön kulutushuippu, 98 
megawattia, osui tammikuun puoliväliin, 
19.1.2013 klo 0.00 – 01.00. Koko Suomen 
sähkönkäytön kulutushuippu oli saman 
päivän aamulla.
 Loppuvuonna otettiin käyttöön koti-
sivuilla reaaliaikaisen sähkönjakelun häi-
riökartan uusittu versio, josta voidaan 
seurata keskijänniteverkon keskeytystilan-
netta huomattavasti aiempaa paremmin ja 
tarkemmin.

Tulevaisuuden
näkymät 

1.9.2013 tuli voimaan uusittu sähkömark-
kinalaki. Keskeisempänä muutoksena uu-
situssa laissa on sähkönjakeluvarmuuden 
asteittainen parantaminen seuraavien 15 
vuoden aikana siten, että asema-kaavoite-
tuilla alueilla jakeluverkon vioittuminen 
myrskyn seurauksena ei aiheuta yli 6 tun-
tia kestävää sähkönjakelukeskeytystä. Ase-
makaava-alueiden ulkopuolella vastaava 
aikaraja on 36 tuntia. Vuoden 2014 kesä-
kuuhun mennessä toimitetaan Energiavi-
rastolle suunnitelma siitä, miten lain vaa-
timaan toimitusvarmuus tasoon päästään 
15 vuoden aikana.    

 Sähköverkoston investoinnit painot-
tuvat vuonna 2014 jakeluverkkojen uu-
disrakentamiseen ja toimitusvarmuuden 
parantamiseen. Suurimpina verkonraken-
nuskohteina tulee olemaan Jokelan Pelto-
kaaren ja Lintumetsän uusien asuinaluei-
den uudisrakentaminen sekä Nurmijärven 
Kirkonkylässä toimitusvarmuuden paran-
taminen maakaapeloimalla ikääntyvää 
keskijänniteverkkoa.
 Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj nosti 
1.1.2014 kantaverkkosiirtohintaa noin 8 
prosenttia. Tästä huolimatta Nurmijärven 
Sähköverkon hallitus päätti, ettei asiakkai-
den sähkönsiirtohintoja nosteta vuonna 
2014.
 Kevään 2014 aikana otamme käyttöön 
uuden sähkönjakelun häiriöviestipalve-
lun, jolla viestimme asiakkaitamme säh-
könjakeluhäiriöstä, sen kestosta ja pituu-
desta tekstiviestien tai sähköpostin avulla. 

Heijastimia asennettiin linjoihin, jotta linnut eivät
törmäisi niihin.

Asentajat kylmäkutistekoulutuksessa.

Verkostoyksikön henkilökunta: takarivi vas. Leo Kukkola, Osmo Karvonen, Helka Kukkola, Ari Taipale, Pekka Koponen ja Petri Pohjasniemi.
Eturivi vas. Harri Kontiainen, Eeva Saarinen ja Jarmo Huppunen. Kuvasta puuttuu Timo Ukkola.

Verkosto 2013

V
erkostoyksikkö tarjoaa asi-
akkaille siirto- ja verkkopal-
veluita. Se vastaa sähkön 
siirtämisestä asiakkail-

leen sekä ylläpitää ja kehittää säh-
köverkkoa. Verkkotoiminnan osuus 
konsernin liikevaihdosta oli 35 pro-
senttia. Toimintaa ohjaa kustannus-
tehokkuus ja jatkuvan kehittämisen 
periaate ympäristö- ja energiate-
hokkuusnäkökohdat huomioiden 
toimintajärjestelmän mukaisesti.

Sähkönkäyttöpaikkoja 23 301

Sähköasemia 8

Päämuuntajia 9

Jakelumuuntamoja 1002

110 kV verkkoa 25,3 km

20 kV verkkoa 682 km

0,4 kV verkkoa 1577 km

VERKOSTO
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Yleistä

Vuosi 2013 oli kokonaisuutena varsin 
onnistunut sähköliiketoiminnalle. Tuk-
kumarkkinoilla sähkön hinta pysyi koh-
tuullisella tasolla ja sitä kautta myös asi-
akkaamme saivat nauttia edullisesta ja 
vakaasta sähkön hinnasta.
 Liiketoiminnan liikevaihto laski hie-
man edellisestä vuodesta noin 12,9 mil-
joonaa euroa ja liikevoittoa kertyi 0,5 mil-
joonaa euroa.

Sähkönmyynti
ja -markkinointi

Nurmijärven Sähköllä on kaikkiaan yli 23 
000 asiakasta, joiden asiakaspalvelusta, 
laskutuksesta ja energianeuvonnasta yk-
sikkö vastaa. Suurin osa asiakkaistamme 
on kanta-asiakkaita, jotka ostavat sähkön-
sä joko määräaikaisella tai toistaiseksi voi-
massa olevalla sopimuksella. Hinnaltaan 
kilpailukykyisen sähkösopimuksen lisäk-
si kanta-asiakkaillamme on mahdollisuus 
saada erilaisia alennuksia kumppaneiltam-
me. Etusetelivihko toimitettiin vuoden 
lopulla kaikille kanta-asiakkaillemme ja 
uutena on mahdollisuus saada kanta-asia-
kaskortti älypuhelimeen. 

 Vuonna 2013 tutkittiin jälleen asiak-
kaiden mielipiteitä yhtiöstä. Tulokset oli-
vat erinomaisia. Yhtiön asiakkailta saama 
yleisarvosana oli koko joukon toiseksi pa-
ras ja parannus edelliseen vuoteen oli mer-
kittävä. 
 Asiakkaille järjestettiin vuoden mit-
taan erilaisia tapahtumia kuten Taabo-
rinvuoren kesäteatteri heinäkuun lopul-
la sekä uudistunut Valoa ja Voimaa päivä 
syyskuussa. Lisäksi tuimme 9-luokkalais-
ten koululaisten osallistumista Energi-
aa Uudellamaalla -yritysvierailuihin sekä 
2-luokkalaisten energiaopetusta. Asia-
kasviestinnässä verkkosivujemme lisäksi 
merkittävin kanava on täysin uudistunut 
asiakaslehtemme, joka ilmestyi kaksi ker-
taa vuoden aikana.

Sähkö 2013

Ydinvoima
38 %

Fossiiliset
energia-
lähteet,
turve 34 %

Uusiutuvat
energialähteet

28 %

 Parantaaksemme palveluamme otim-
me käyttöömme uuden tietojärjestelmän 
vuoden aikana. Sen myötä uudistimme 
lasku- ja sopimusmallit sekä uudistimme 
ja tehostimme sisäisiä prosessejamme. 
Vuoden 2014 otamme käyttöön uudiste-
tut online-palvelut, jotka parantavat asi-
akkaidemme sähköisiä palveluja merkittä-
västi.

Sähkön hankinta 

Lähes kaikki yhtiön hankkima sähkö tuli 
sähköpörssistä. Sähköä hankittiin kaik-
kiaan noin 236 GWh.
 Pörssin vuoden keskihinta Suomen 
aluehinnalle oli noin 41 €/MWh, missä 
nousua edellisen vuoden keskihintaan oli 
noin 12 prosenttia. 
 Riskien hallinnassa onnistuttiin hyvin 
ja se osaltaan mahdollisti hyvän taloudel-
lisen tuloksen. 

Investoinnit ja
ympäristövastuullisuus

Nurmijärven Sähkö on osakkaana Suo-
men Voima Oy:ssä, jonka kautta on tavoit-
teena lisätä sähkönhankintakapasiteettia 
painottaen uusiutuvia ja vähäpäästöisiä 
energiamuotoja. Ympäristövastuullisuus 
huomioidaan kaikissa tulevaisuuden in-
vestoinneissa.
 Suomen Voiman kautta omistamme 
pienen määrän norjalaista pienvesivoimaa 
ja olemme mukana Haminan Mäkelän-
kankaan sekä Raahen Kopsan tuulivoima-
puistoissa. Molemmat tuulipuistot otet-
tiin käyttöön vuoden 2013 aikana ja sen 
myötä tarjoamme nykyisin myös asiak-
kaillemme mahdollisuutta ostaa tuulisäh-
köosuuksia. 
 Tulevaisuudessa merkittävin inves-
tointihanke on Fennovoiman ydinvoima-
hanke, jonka toteutumisesta päätetään 
vuoden 2014 aikana.

Energiatehokkuus

Energiatehokkuuden merkitys kasvaa 
vuosittain. Kulutuksen seurantaan olem-
me kehittäneet nettipohjaisen Venla-pal-
velun, jonka kautta asiakas voi seurata 
lähes reaaliaikaisesti omaa energiankulu-
tustaan. 
 Tarjoamme asiakkaillemme energia-
tehokkuuspalveluja ja tietoa mm. ilma-
lämpöpumpuista, maalämmöstä, ener-
giatodistuksista, -katselmuksista sekä 
lämpökamerakuvauksesta. Kaikkia edel-
lä mainittuja palveluita voi myös hankkia 
Nurmijärven Sähkön kumppaniverkoston 
kautta.

Tulevaisuuden näkymät

Olemme uudistaneet asiakaspalvelujär-
jestelmämme ja modernien ohjelmistojen 
avulla uskomme voivamme kasvattaa asia-
kasmäärää jatkossa kustannustehokkaas-
ti ja asiakkaita hyvin palvellen. Vuoden 
2014 osalta odotamme maltillisesti kas-
vavia asiakasmääriä ja liiketoiminnan säi-
lyvän kannattavalla tasolla. Panostamme 
asiakaspalvelun laatuun ja tavoitteenam-
me on jatkossa olla asiakkaidemme eniten 
arvostama energiayhtiö.

Sähköliiketoiminnan henkilökunta: takarivi vas. Kimmo Toivonen, Katja Ruuskanen, Riikka Uutela, Merja Blom ja Lauri Laine.
Eturivi vas. Minna Vuorensola, Kristiina Paulanto ja Tarja Lehtimäki. Kuvasta puuttuu Aila Leppäjärvi.

Tuimme 9-luokkalaisten osallistumista Energiaa Uudellamaalla-
yritysvierailuihin – kuvassa Klaukkalan Mäntysalon koulun oppilaita
Keravan biovoimalalla.

Asiakaslehtemme uudistui.

Yhtiö on mukana tuulivoiman tuotannossa Haminan Mäkelänkankaalla
ja Raahen Kopsassa (kuvassa).

S
ähköliiketoiminta vastaa 
sähköenergian myynnistä 
ja hankinnasta sekä koko 
konsernin markkinoinnista, 

asiakaspalvelusta ja laskutuksesta. 
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TULOSLASKELMA  KONSERNI   EMOYHTIÖ 

 2013 2012 2013 2012

Liikevaihto 32 134 32 219 21 913 22 323

Liiketoiminnan muut tulot 353 1 047 1 234 1 718

Materiaalit ja palvelut -20 034 -20 308 -16 945 -17 450

Henkilöstökulut -2 519 -2 243 -1 761 -1 559

Poistot ja arvonalennukset -3 499 -3 430 -988 -950

Liiketoiminnan muut kulut -2 238 -2 078 -1 765 -1 573

Liikevoitto 4 197 5 206 1 688 2 509

Rahoitustuotot 319 457 48 137

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 4 516 5 663 1 736 2 646

Satunnaiset erät (konserniavustus) 0 0 3 000 1 315

Tilinpäätössiirrot (poistoero) 0 0 -667 67

Tuloverot -1 200 -1 387 -1 005 -985

Tilikauden voitto 3 316 4 276 3 064 3 043

    

    

TASE 31.12.2013
     
VASTAAVAA  KONSERNI   EMOYHTIÖ 

 2013 2012 2013 2012

Pysyvät vastaavat    

Aineettomat hyödykkeet 67 58 31 25

Aineelliset hyödykkeet 50 333 47 630 14 456 12 004

Sijoitukset 3 088 2 683 13 241 12 835

Vaihtuvat vastaavat    

Vaihto-omaisuus 398 381 398 381

Saamiset 7 219 8 476 10 528 9 827

Rahoitusarvopaperit 17 470 17 244 3 189 3 186

Rahat ja pankkisaamiset 1 393 1 860 1 317 1 352

Yhteensä 79 967 78 332 43 160 39 611

    

  

VASTATTAVAA  KONSERNI   EMOYHTIÖ 

 2013 2012 2013 2012

Oma Pääoma    

Osakepääoma 1 009 1 009 1 009 1 009

Muut rahastot    

Vararahasto 10 877 10 877 10 877 10 877

Edellisten tilikausien voitto 31 718 27 917 9 781 8 418

Tilikauden voitto 3 387 4 276 3 064 3 043

Tilinpäätössiirtojen kertymä    

Kertynyt poistoero 0 0 3 520 2 771

Vieras pääoma    

Laskennallinen verovelka 4 931 6 100 0 0

Pitkäaikainen 22 408 22 036 5 104 5 107

Liittymis- ja takuumaksut 22 408 22 036 5 104 5 107

Siirtovelat 2 321 2 391 1 281 1 662

Ostovelat 1 948 1 904 1 325 1 227

Muut velat 1 368 1 822 7 199 5 498

Yhteensä 79 967 78 332 43 160 39 611

Nurmijärven Sähkö Oy

TULOSLASKELMA
 2013  2012

Liikevaihto 11 153 10 908

Liiketoiminnan muut tulot 99 68

Materiaalit ja palvelut -4 005 -3 858

Henkilöstökulut -758 -684

Poistot ja arvonalennukset -2 514 -2 481

Liiketoiminnan muut kulut -1 468 -1 246

Liikevoitto 2 506 2 706

Rahoitustuotot 271 320

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 2 778 3 026

Satunnaiset erät (konserniavustus) -3 000 -1 315

Tilinpäätössiirrot (poistoero) 1 018 -1 709

Tuloverot -195 0

Tilikauden voitto 601 3

  

  

TASE 31.12.2013

VASTAAVAA  

 2013 2012

Pysyvät vastaavat  

Aineettomat hyödykkeet 36 33

Aineelliset hyödykkeet 35 883 35 635

Vaihtuvat vastaavat  

Saamiset 7 031 5 395

Rahoitusarvopaperit 14 282 14 058

Rahat ja pankkisaamiset 76 508

Yhteensä 57 307 55 628

  

  

VASTATTAVAA 

 2013 2012

Oma Pääoma  

Osakepääoma 20 20

Muut rahastot  

SVOP-rahasto 10 126 10 126

Edellisten tilikausien voitto 1 944 1 941

Tilikauden voitto 601 3

Tilinpäätössiirtojen kertymä  

Kertynyt poistoero 21 133 22 126

Vieras pääoma  

Liittymismaksut 17 312 16 936

Siirtovelat 1 041 730

Ostovelat 623 677

Muut velat 4 507 3 069

Yhteensä 57 307 55 628

Nurmijärven Sähköverkko Oy
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