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V u o s i k e r t o m u s



• Jekku-koira etsi vuotoja
kaukolämpöputkista
kouluttajansa Esa
Puolakan kanssa.

• Keudan oppilaat toteuttivat
   asiakaskyselymme uudisrakentajille.

• Heinäkuussa isännöimme Tahkon pesäpallo-ottelua Pihkalassa.• Sähkölinjoja tarkastettiin helikopterilla.

• Heinäkuussa sponsoroimme
   jalkapallomaaottelua Klaukkalassa.

• Elokuussa korjasimme Kiira-myrskyn jälkiä.

• Mainostaulu Klaukkalassa

• Energiapäivänä syyskuussa asiakkaat
pyörittivät sähkötuuletinta polkemalla.

• Avustimme Röykän joulukuusen     uusien LED-valojen hankinnassa.• Kaukonpäivänä maaliskuussa tarjosimme uinnit Rajamäen
   kaukolämmöllä lämpenevässä uimahallissa.

• Aila Leppäjärvellä tuli 40 vuotta täyteen yhtiömme palveluksessa.

• Rajamäen kyläpäivillä elokuussa.
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Vuosi 2017 oli sekä yhtiölle että sen 
tärkeimmille sidosryhmille var-

sin hyvä. Viime vuonna tehdyn asia-
kastyytyväisyystutkimuksen mukaan 
imagomme ja asiakkaiden tyytyväisyys 
meihin oli hyvällä tasolla. Saamamme 
palautteen pohjalta olemme kehittäneet 
ja kehittämässä edelleen mm. energia-
tehokkuuspalveluita asiakkaillemme 
ja sekä uusiutuvan energian käytön li-
säämistä. Sosiaalista mediaa viestin-
täkanavana kehitettiin onnistuneesti 
viime vuoden aikana ja sitä tullaan jat-
kamaan. Paikallisen näkyvyyden osalta 
jatkoimme yhteistoimintaa toimialueen 
seurojen ja yhdistysten kanssa eri muo-
doissa. Tällainen yhteistyö ja paikalli-
nen näkyminen lisääntyy vuoden 2018 
aikana yhtiömme 100-vuotisjuhlavuo-
den merkeissä.

Vuoden 2017 aikana kävimme yh-
tiössä läpi mittavan skenaario- ja 

strategiaprosessin. Sen tuloksena saim-
me linjattua konsernillemme tulevat 
linjaukset sekä päivitimme arvojamme 
sekä visiota. Yhtiön keskeisenä tehtä-
vänä on energia-alan infrastruktuurin 
kehittäminen ja ylläpitäminen toimi-
alueellamme. Osallistumme harkiten 
toimialan kehitykseen mm. sähköau-
tojen, kysyntäjoustomahdollisuuksien 
hyödyntämisen sekä pientuotannon 
osalta.

Toimialueemme on kasvavaa aluet-
ta, mikä näkyi asiakasmäärien kas-

vussa niin sähkön siirrossa kuin bio-
lämmössäkin. Asiakasmäärien kasvu 
toi tullessaan uusia investointitarpeita 
niin sähköverkko- kuin lämpötoimin-
noille. Investoinnit kasvoivat edelli-
sestä vuodesta 25 prosenttia ollen yh-
teensä 9 M€. Sähköasiakkaiden määrä 
kasvoi alueellamme noin kaksi prosent-
tia ja lämpöliittymien yli neljä prosent-
tia. Sähkön myynti pysyi lähellä edelli-
sen vuoden määriä.

Kaikki konsernin liiketoiminnat saa-
vuttivat asetetut taloudelliset ta-

voitteensa. Sähkön jakelun laatu jatkoi 
vuoden aikana hyvällä tasolla – viois-
ta aiheutunut keskimääräinen jakelun 
keskeytys oli 34 minuuttia/asiakas. Il-
man elokuun Kiira-myrskyn aiheut-
tamaa suurhäiriötä luku olisi selkeästi 
pienempi. Verkostomme hyvästä kun-
nosta ja ennalta ehkäisevästä kunnos-
sapitotoiminnasta johtuen isommilta 
ongelmilta säästyttiin. Sähkön jakelun 
laatu tullee paranemaan, kun säävar-
man verkon investoinnit on saatu val-
miiksi vuoden 2028 loppuun mennessä.

Vuoden 2017 biokaukolämpölaitos-
temme osalta lähialueelta tulevan 

puulämmönlähteen osuus koko läm-
mönlähteiden käytöstä oli upeat 97 pro-
senttia kun valtakunnan keskiarvo oli 
38 prosenttia. Uskon, että tekemämme 
investoinnit lähienergiapohjaiseen bio-
lämpöön takaavat tulevaisuudessakin 
edullisen ja vakaan biokaukolämmön 
hinnoittelun asiakkaillemme. Samalla 
työllistämme lähialueen biopolttoaine-
yrittäjiä lisääntyvän puuhakkeen käy-
tön kautta.

Nurmijärven Sähkön tavoitteena on 
oman päästöttömän ja taloudel-

lisesti kannattavan sähkön tuotannon 
maltillinen lisääminen. Tuulivoimatuo-
tannossa olemme mukana omistamas-
sa Haminassa sekä Raahessa sijaitsevia 
tuulivoimapuistoja, joiden tuotannolla 
saadaan katettua noin kaksi prosenttia 
myymästämme sähköstä. Selvitämme 
mahdollisuuksia lisätä aurinko- ja tuu-
livoima- sekä muuta päästötöntä tuo-
tantoa, mikäli se on taloudellisesti jär-
kevää. Tällä hetkellä kuitenkin näyttää 
siltä, että uuden sähköntuotannon ra-
kentaminen ilman tukia on taloudelli-
sesti erittäin haasteellista; sähkön mark-
kinahinnat lyhyellä ja keskipitkällä 
aikajänteellä ovat edelleen alhaisella ta-
solla. Paikallinen hajautettu sähköntuo-
tanto on kuitenkin lisääntymässä ennen 
kaikkea aurinkosähkön osalta; haluam-
mekin edistää alueellamme pienimuo-
toista ympäristömyötäistä asukkaiden 
ja yritysten omaa mikrotuotantoa.

Nurmijärven Sähkö on mukana 
Fennovoiman ydinvoimahank-

keessa sekä Olkiluoto 3-projektissa. Ol-
kiluoto 3:n arvioitu valmistuminen on 
siirtynyt vuodelle 2019. Fennovoiman 
Hanhikiven ydinvoimaprojekti etenee 
ja sen suunniteltu valmistuminen on 
vuonna 2024. Näiden hankkeiden val-
mistuminen tulee lisäämään Nurmijär-
ven Sähkön omavaraisuutta päästöt-
tömän sähkön hankinnassa oleellisesti 
– osuutemme niistä kattaisi noin 40 pro-
senttia nykyisestä sähkön myynnistäm-
me.

Asiakasmäärien kasvu lisäsi   investointitarpeita

Jarmo Kurikka, toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan katsaus

Konsernin liikevaihto ja liikevoitto 
laskivat hieman edellisestä vuo-

desta. Liikevaihdon laskun syynä oli 
sähkön myyntihintojen lasku, toisaal-
ta sähkön siirtoliiketoiminta sekä bio-
lämpötoiminta kasvattivat hieman lii-
kevaihtoaan. Liiketuloksen laskun 

Toimialalla ja meilläkin vuoden ai-
kana erilaiset kehityshankkeet ovat 

työllistäneet normaalin päivittäisen toi-
minnan lisäksi. Keskeisinä voi mainita 
ns. datahubin kehityksen, jonka avul-
la toivotaan helpotettavan asiakkaiden 
mahdollisuuksia kilpailuttaa sähkön 
myyjiä. Myös EU-tasolta tulevan tieto-
suoja-asetuksen eli GDPR:n vaatimuk-
set ovat aiheuttaneet ylimääräistä työtä 
ja kustannuksia.

Yhtiömme on hyvässä kunnossa ja 
uskon sen menestykseen myös tu-

levaisuudessa. Haluan kiittää asiakkai-
tamme luottamuksesta toimintaamme 
ja palveluitamme kohtaan, yhtiömme 
henkilöstöä erinomaisesta tekemisestä 
sekä kuntaomistajaa mainiosta yhteis-
työstä kuluneen vuoden aikana.

merkittävimpinä syinä olivat vahvasta 
investointitahdista koituneet kasvaneet 
poistot sekä kannattamattoman voi-
mantuotannon alaskirjaukset. Vuonna 
2017 siirto- ja biolämmön hinnat pidet-
tiin entisellään huolimatta joistain ulko-
puolisten kulujen kasvusta. Omistajan 
tekemän linjauksen mukaisesti yhtiö 
ei pyri maksimoimaan tulostaan vaan 
jakaa hyvää asiakasomistajilleen en-
nen kaikkea edullisen sähkön siirtohin-
nan ja kaukolämmön hinnan muodos-
sa. Nurmijärven Sähkö -konsernin tulos 
kuitenkin mahdollistaa sekä kohtuulli-
sen osingon maksamisen kuntaomis-
tajalle että myös tarvittavat investoin-
nit niin säävarman sähköverkon kuin 
myös biolämpötoiminnan kehittämi-
sen osalta yhtiön vakavaraisuutta vaa-
rantamatta.
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Nurmijärven
Sähkö Oy

LÄMPÖ
Alpo Sund

VERKOSTO
Osmo Karvonen

SÄHKÖ
Kimmo Toivonen

HALLITUS – pj. Jari Vainio

Toimitusjohtaja Jarmo Kurikka

HALLINTO – Teemu Naatula

ASIAKASPALVELU – Katja Ruuskanen

Nurmijärven
Sähköverkko Oy

Konsernin palveluksessa oli tilikau-
den päättyessä 34 henkilöä. Näistä 
Nurmijärven Sähkö Oy:n palvelukses-
sa oli 26 henkilöä ja Nurmijärven Säh-
köverkko Oy:n palveluksessa 8 hen-
kilöä. Henkilöstöstä 7 oli työntekijöitä 
ja 27 toimihenkilöitä. Yksi henkilö oli 
määräaikaisella työsopimuksella, muu-
toin työsuhteet olivat vakinaisia. Yksi 
henkilö teki 80 prosenttista työaikaa. 
Keskimääräinen Nurmijärven Säh-
kön työntekijä oli noin 46,3-vuotias ja 
työskennellyt yhtiössä noin 14,8 vuot-
ta.  Tänä vuonna juhlittiin ensimmäis-
tä kertaa talon historian aikana 40-vuo-
tista työuraa. Koulutuspäiviä kertyi 5,3 
päivää / henkilö. 

Hyvinvoiva henkilöstö

Yhtiössä on virkistystoimikunta, joka 
järjestää erilaisia tapahtumia henkilö-
kunnalle. Tapahtumia pyritään järjes-
tämään laidasta laitaan, jotta jokaiselle 
löytyisi jotain mielenkiintoista. Vir-
kistystoimikuntaan kuuluivat vuonna 
2017 Timo Harju, Niko Elo, Kristiina 
Paakkanen, Harri Kontiainen, Ari Tai-
pale, Anna Elo, Antti Kemppinen sekä 
Katja Ruuskanen, joka toimi myös pu-
heenjohtajana. Vuonna 2017 käytiin 

ampumassa käsiaseilla, risteiltiin Hel-
singin saaristossa, keilattiin, kannustet-
tiin Suomea Karjala-turnauksessa sekä 
vietettiin pikkujouluja meren rannalla 
Helsingissä. 
 Yhtiössä järjestettiin myös lajiko-
keiluja vuonna 2017. Kokeiltavina la-
jeina olivat suunnistus, jalkapallo, 
kuntonyrkkeily, rullaus, pilates, keppi-
jumppa, aerobic sekä uinnin tekniikka-
opetus. 
 Henkilöstökyselyt ovat vakiintu-
nut käytäntö ja näin tehtiin myös vuon-
na 2017. Tulokset ovat edelleen hyvällä 
tasolla niin kuin aikaisempina vuosina-
kin. 

Viestintä

Intra on pääväylä informointiin. Int-
rasta löytyy henkilöstöohjeita, työ-
suojeluun liittyviä asioita, talon ylei-
siä ohjeistuksia, virkistystoimikunnan 
sivut sekä ajankohtaisia asioita. Yhti-
ön toimitusjohtaja julkaisee kuukausit-
tain toimitusjohtajan kuukausikirjeen, 
jossa kerrotaan osastojen, johtoryh-
män ja yhtiön hallituksen kuulumiset. 
Myös tämä julkaistaan intrassa. Lisäk-
si kerrotaan aina ajankohtaiset kuu-
lumiset henkilöstöasioista, työtervey-
destä, kiinteistöasioista, työsuojelusta 

Nurmijärven Sähkön hallitus vas. Jari Vainio, Arto Hägg, Kirsti Handolin, Timo Harju, Sirkka Rousu, Esa Laitinen ja Jarmo Kurikka.

Organisaatio

Henkilöstö

sekä ICT:stä. Talon ulkoisen tiedonväli-
tyksen avuksi on käytössä nettisivujen 
(www.nurmijarvensahko.fi) lisäksi yh-
tiön omat Facebook- sivut.

Työsuojelu ja työterveys

Vuonna 2017 työsuojelutoimikuntaan 
kuuluivat työsuojelupäällikkö Eino Si-
vula, työsuojeluvaltuutettu Katja Ruus-
kanen, I-varavaltuutettu Niko Elo ja 
II-varavaltuutettu Petri Pohjasniemi.  
Työsuojelutoimikunta kokoontui vuo-
den aikana neljä kertaa. Nurmijärven 
Sähkössä on panostettu pitkään työ-
suojeluun ja – turvallisuuteen. Se nä-
kyy myös sairauspoissaoloissa sekä 
työtapaturmissa. Sairauspoissaolopro-
sentti vuonna 2017 konsernitasolla oli 
2,3 prosenttia. Läheltä piti – tilantei-
ta rekisteröitiin kuusi kappaletta. Työ-
tapaturmia tapahtui kaksi. Työturval-
lisuuden edelleen kehittämiseksi yhtiö 
on ottanut käyttöön turvallisuusha-
vainto-järjestelmän. Lisäksi käyttöön 
on otettu myös Työterveyslaitoksen yl-
läpitämä Nollis-foorumi.

Hallinto vas. Terhi Laaksonen (2018), Eino Sivula, Marja Venho, Antti Kemppinen, Elina Halonen, Teemu Naatula.
Puuttuu Anna Elo ja Sanna Ranta-Aalto.

Tunnusluku   Konserni                    Emoyhtiö  
  2017 2016 2015 2017 2016 2015
Henkilöstön
keskimääräinen
luku tilikaudella 34 36 36 26 29 28
       
Henkilöstön määrä
31.12. 34 34 37 26 27 29
- miehiä 23 22 24 11 15 17
- naisia 11 12 13 15 12 12
- toimihenkilöitä 27 27 29 19 20 21
- työntekijöitä 7 7 8 7 7 8
- keski-ikä (vuotta) 46,3 47 45,4 45,3 45,4 43,9
- keskimääräinen
 työsuhde (vuotta) 14,8 14,5 13,0 14,7 14,4 13,0

KONSERNIN HENKILÖSTÖ
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Markkinatilanne

Lämpöä myytiin yhteensä 127 tuhatta 
megawattituntia, joka oli edellisvuotta 
vajaat kaksi prosenttia enemmän.
 Lämmön hinta pidettiin ennallaan 
yleisen kustannustason ja öljyn hinnan 
nousun johdosta huolimatta. Päättynyt 
vuosi oli lämpötiloiltaan edellisvuot-
ta hieman lämpimämpi. Kokonaisläm-
mön myynti nousi edellisvuodesta. 
Myyntiä kasvatti runsas uusien kauko-
lämpösopimuksien määrä, joita solmit-
tiin ennätykselliset 20.
 Lämpötoiminnan liikevaihto oli 8,5 
miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,4 mil-
joonaa euroa. Päästöoikeuksien hin-
ta nousi loppuvuodesta markkinoilla, 
mutta pysyi kuitenkin verrattain alhai-
sena. Päästöoikeuksilla ei tehty kaup-
paa viime vuonna.
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LÄMMÖN MYYNTI
GWh 2007–2017
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ASIAKKAIDEN MÄÄRÄ
KPL 2007–2017

         kaukolämpö   lähilämpö ja aluelämpö

Lämpöasiakkaita kpl 480

Asukkaita lämmössä hlö 14 000

Sopimusteho MW 80

Lämmön myynti GWh 127

Kotim. energian osuus  % 97

Kaukolämpöjohtoa km 70

LÄMMÖNTUOTANTO

Lämpötoiminta tuottaa ympäristöystävällisesti lämpöä ja siirtää sitä asiakkaille. Tuotteitamme ovat bio- ja    lähilämpö. Lämpötoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli kaksikymmentäkahdeksan prosenttia.Biolämpö

Vas. Niko Elo, Jukka Leinonen, Tom Östlund, Markus Meitamo, Timo Harju, Tero Uusikari, Alpo Sund, Joona Rantanen ja Pasi Sarmala.     Puuttuu Tero Tiihonen.

Tuotanto

Kaukolämmöstä 97 prosenttia tuotet-
tiin puupolttoaineita käyttävillä kau-
kolämpökeskuksella Kirkonkylässä 
Klaukkalassa ja Rajamäellä. Klaukka-
lan jätevedenpuhdistamon biokaasua 
polttavalla kattilalla tuotettiin lämpöä 
645 MWh, joka riittää noin 30 oma-
kotiasunnon lämmityksen vuodessa. 
Loppuosa kaukolämmöstä tuotettiin 
kevyellä polttoöljyllä ja pieni osa vä-
härikkisellä raskaalla polttoöljyllä. Lä-
hialueilta tulleita puupolttoaineita pol-
tettiin kiinteänpolttoaineen kattiloissa 
reilut 181.000 irtokuutiometriä ja lisäk-
si Harjulan pellettilaitoksella poltettiin 
455 tonnia puupellettejä.
 Kirkonkylän lämpökeskuksella siir-
ryttiin keväällä raskaasta polttoöljystä 
kevyeen polttoöljyyn ympäristösyistä. 
Klaukkalan ja Rajamäen lämpökeskuk-
set siirtyivät kevyeen polttoöljyyn jo 

edellisvuosina. Ilmapäästöt laitoksilta 
vähenivät kaikkien päästökomponent-
tien osalta ja erityisesti rikkipäästöt 
ovat nyt huomattavasti alhaisemmat.
 Lähilämmöstä tuotettiin 32 prosent-
tia puulla ja maalämmöllä, loput ke-
vyellä polttoöljyllä.
 Päästökaupan piirissä olevilla kir-
konkylän, Klaukkalan ja Rajamäen 
kaukolämpölaitoksilla syntyi fossiilis-
ten polttoaineiden poltosta hiilidiok-
sidipäästöjä yhteensä 944 tonnia. Kau-
kolämmön tuotannon ominaispäästö 
oli meillä 7 g/kWh, kun keskimäärin 
Suomessa kaukolämmön ominaispääs-
tö oli 149 g/kWh. Klaukkalan laitos tuli 
uutena toimijana päästökaupan piiriin 
vuoden 2014 lopulla ja sille on haettu 
ilmaisia päästöoikeuksia päästökaup-
pakaudelle 2013 – 2020 yhteensä 22 691 
tonnia. Päätöstä ilmaisista päästöoi-
keuksista odotetaan tänä vuonna.

Investoinnit 

Kaukolämpöverkkoa laajennettiin ra-
kentamalla uutta runkolinjaa ja uusia 
talohaaroja yhteensä liki 4,4 kilometriä. 
Rakentamisen painopiste oli Klaukka-
lassa, jossa rakennettiin kaukolämpö-
linjaa Viirinlaaksossa ja Ali-Tilkassa. 
Kirkonkylässä kaukolämpöä aloitet-
tiin toimittaa uudella Krannilan asun-
toalueella.
 Kirkonkylän öljylämpökeskuksella 
uusittiin polttimet ja öljysäiliö ympä-
ristömääräysten johdosta siirryttäessä 
kevyeen polttoöljyyn.
 Laitoksien ja kaukolämpöverkon 
välipumppaamojen automaatiotason 
noston investointeja jatkettiin.
 Lämpötoiminnan investoinnit oli-
vat yhteensä 1,8 milj. €.

Lähiajan näkymät

Uusia rakennushankkeita on lähtemäs-
sä liikkeelle, joten asiakkaiden määrän 
lisääntymisen myötä kaukolämmön 
myynti kasvaa. Verkostorakentamisen 
painopiste säilyy Klaukkalassa, mut-
ta myös kirkonkylään on suunnitteilla 
runsaasti asuinkerrostaloja. Rajamäellä 
alkaa Kylänpään rakentaminen.
 Lämmön hinnastouudistus toteute-
taan kuluvana vuonna. Uudistuksessa 
siirrytään sopimustehoissa mitattuun 
tehoon, jonka automaattinen mittarin-
luentainvestointi mahdollistaa.
 Uuden päästökauppakauden 2021 - 
2030 valmistelu alkaa päästöoikeuksien 
ilmaisjakoa varten tarvittavien tietojen 
todentamisella loppuvuodesta.
 Tuotannon korkean bioasteen joh-
dosta ja kotimaisten polttoaineiden va-
kaan hintatason ansiosta voimme var-
mistaa jatkossakin kilpailukykyisen 
hintatason nykyisille ja tuleville asiak-
kaillemme.
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Yleistä
 
Suomen talouden elpyminen näkyi jo 
toista vuotta lisääntyneenä sähkönku-
lutuksessa. Koko Suomi käytti 0, 4 pro-
senttia enemmän sähköä vuonna 2017 
kuin vuona 2016.  Nurmijärven Sähkö-
verkko Oy:n toimialueella kasvu oli sa-
maa suuruusluokkaa kuin koko Suo-
messa. Sähkön käyttö häviöineen oli 
439 miljoonaa kWh. Sähkön käyttö oli 
kaksi prosenttia suurempi talousarvi-
oon verrattuna. 

Toimitusvarmuuden
kehittäminen edelleen
toiminnan keskiössä

Sähkömarkkinalaki velvoittaa verkko-
yhtiöt laittamaan toimitusvarmuutensa 
vuoteen 2028 mennessä sellaiseen kun-
toon, etteivät sähkökatkokset myrskyn 
seurauksena ylitä taajamissa kuutta ja 
haja-asutusalueilla 36 tuntia. Samalla asi-
akkaiden voimakas toive on, että inves-
toinnit pitäisi pystyä toteuttamaan mah-
dollisimman alhaisilla siirtohinnoilla. 
 Sähköverkkoliiketoiminnan koko-
naisinvestointitaso tulevina vuosina on 
keskimäärin lähes 5,1  miljoonaa euroa 
joka vuosi, eli investoimme sähköverk-
koon toimitusvarmuus mukaan lukien  
noin 200 euroa asiakasta kohti. 
 Koska käytettävissä olevaa aikaa ja 
rahaa on rajallisesti ja tavoitteet mitta-
via, käyttää Nurmijärven Sähköverkko 
kaikkia mahdollisia keinoja toimitus-
varmuuden parantamiseksi.  
 Säävarmuuteen liittyviä investoin-
teja tehdään Nurmijärven Sähköverkon 
alueella vuoteen 2018 asti pääsääntöises-
ti kaava-alueilla ja sen jälkeen siirrytään 
enemmänkin haja-asutusalueille. Vuotui-
set investoinnit ovat kasvaneet 25 prosent-
tia, mutta pyrimme lisääntyvistä inves-
toinneista ja kustannuksista huolimatta 
pitämään asemamme sähkön siirtohin-
tojen osalta alle valtakunnan keskiarvon 
myös tulevaisuudessa. Sähkönsiirron hin-
tataso Nurmijärvellä oli vuoden 2017 lo-
pulla vajaat 25 prosenttia edullisempi kuin 
koko Suomen keskiarvo.
 Verkkoliiketoiminnan liikevaihto 
vuonna 2017 oli 11,9 miljoonaa euroa ja 

laajennukset sekä Rajamäellä olevan 
Valta-akselin alue.
 Toimitusvarman verkon piirissä 
oli lähes 80 prosenttia asiakkaistamme 
vuoden vaihteessa. Vuoden 2018 lopus-
sa toimitusvarmuuden piirissä arvioi-
daan olevan lähes 85 prosenttia asiak-
kaistamme. Toimitusvarmuus kehittyy 
vuoden vaihteeseen mennessä siten, 
että lähes kaikki taajamissa olevat asi-
akkaamme  ovat toimitusvarmuuden 
piirissä. Haja-asutusalueella arvioi-
daan olevan noin 4500 asiakasta, jotka 
eivät ole säävarmuuden piirissä vielä 
vuoden 2018 lopussa.
 Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj pitää 
kantaverkkosiirtohinnoittelun ennal-
laan vuonna 2018. Nurmijärven Säh-
köverkko harkitsee asiakashintoihin 
korotusta kustannustason nousua vas-
taavaksi vuoden 2018 aikana.

Vas. Pekka Koponen, Harri Kontiainen, Ilari Laakkonen, Osmo Karvonen, Petri Pohjasniemi, Juha Ojala, Jarmo Huppunen ja Ari Taipale. Puuttuu Timo Ukkola.

liikevoitto oli 2,8  miljoonaa euroa. Tu-
los ylitti talousarvion. 

Investoinnit
ja liittymät

Keskeisimmät vuoden 2017 sähköver-
koston toimitusvarmuusinvestoinnit 
olivat Klaukkalan Toivolan ja Talviston 
alueiden sekä Herusten alueiden maa-
kaapelointi. Keskeisin uudisrakenta-
miskohde oli Rajamäen Uudenniityn 
asuntoalue. 
 Uusien sähköliittymien rakenta-
minen jatkoi kasvuaan edellisvuoteen 
verrattuna. Uusia sopimuksia tehtiin 
163 kpl, jossa kasvua oli yli 20 prosent-
tia edellisvuoteen nähden.
 Sähköverkoston kassavirtaperusteiset 
investoinnit olivat 5,8 miljoonaa euroa.

Sähkönjakelun laatu
ja verkonkäyttö

Sähkönjakelun laatu heikkeni hive-
nen vuodesta 2016 vaikkakin oli erin-
omaista verrattuna muihin vastaavan 
tyyppisiin verkkoyhtiöihin. Odotta-
mattomista keskeytyksistä aiheutunut 
keskimääräinen keskeytysaika asia-
kasta kohden oli 34 minuuttia ja suun-
nitelluista keskeytyksistä aiheutunut 
keskeytysaika oli 10 minuuttia. Kes-
keytysmäärä odottamattomista kes-
keytyksistä oli noin yksi keskeytys / 
asiakas keskimäärin. Aikaisempien 
vuosien kaltaisia suurhäiriöitä oli elo-
kuun Kiira-myrsky, jossa pahimmillaan 
oli 1800 asiakasta ilman sähköä 12 tun-
nin aikana.
 Nurmijärven Sähköverkon vuo-
den 2017 sähkönkäytön kulutushuip-
pu, 100,8 megawattia, osui tammikuun 
alkuun, 6.1 klo 19 – 20. Koko Suomen 
sähkönkäytön kulutushuippu oli 5.1 
klo 17 - 18.
 Elokuun 12. päivänä koettiin suur-
häiriötilanne jakelualueen itä-osissa, 
jolloin Kiira-päivän myrsky keskeytti 
pahimmillaan 1800 asiakkaalta sähkön-
jakelun. Keskijännitekaapelin vaurioi-
tuminen joulukuun 26. päivänä aiheut-
ti Klaukkalan taajamassa lyhytaikaisen 
keskeytyksen 3800 asiakkaalle.

Tulevaisuuden
näkymät 

Vuoden 2018 osalta odotamme uu-
sien liittymien ja asiakasmäärän kas-
vua. Klaukkalan Kehätien rakentami-
nen alkaa tämän hetken näkemyksen 
mukaan loppuvuona 2018; alussa ak-
tiviteettimme kohdistuvat jakeluver-
kon siirtotöihin. Sähköverkoston in-
vestoinnit painottuvat vuonna 2018 
jakeluverkon uudisrakentamiseen ja 
toimitusvarmuuden parantamiseen. 
Suurimpina verkonrakennuskohteina 
tulee olemaan Kirkonkylän Aleksis Ki-
ven tien, Klaukkalan Metsäkyläntien ja 
Rajamäen Perämatkuntien sähkönjake-
luverkon uusiminen säävarmaksi.  Kes-
keisimmät uudisrakentamiskohteet tu-
levat olemaan Klaukkalassa olevien 
Ropakon ja Järvihaan kaava-alueiden 

Nurmijärven Sähköverkko Oy vastaa sähkön siirtämisestä asiakkailleen sekä ylläpitää ja kehittää sähköverkkoa.     Verkkotoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 38 prosenttia. Henkilömäärä on verkkoliiketoiminnassa kahdeksan.Verkosto

Sähkönkäyttöpaikkoja kpl 24 828

Sähköasemat kpl 8

Päämuuntajat kpl 9

Jakelumuuntamot kpl 1061

110 kV verkko km 25,3

20 kV verkko km 714

0,4 kV verkko km  1642

VERKOSTO
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Vas. Kimmo Toivonen, Katja Ruuskanen, Sarita Suokas, Minna Vuorensola, Merja Blom, Aila Leppäjärvi, Kristiina Paakkanen ja Tarja Lehtimäki.
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Sähköliiketoiminta vastaa sähköenergian myynnistä ja hankinnasta sekä koko konsernin markkinoinnista,     asiakaspalvelusta ja laskutuksesta. Sähkö
Yleistä

Vuosi 2017 oli kokonaisuutena onnistu-
nut sähköliiketoiminnalle. Tukkumark-
kinoilla sähkön hinta pysyi edullisella 
tasolla, mikä johtui pääosin siitä, että 
tammikuu oli lauha sekä syksy oli ta-
vanomaista lämpimämpi ja sateisempi. 
Riskienhallinnan onnistumisen ansios-
ta hankintamarkkinoilla asiakkaamme 
saivat nauttia edullisesta ja vakaasta 
sähkön hinnasta.
 Tukkuhintatason johdosta liike-
vaihto hieman laski edellisestä vuodes-
ta ollen nyt noin 9,8 miljoonaa euroa. 
Sähkönmyynti oli tuloksellisesti kan-
nattavaa.  Sähkön hinnan ollessa edel-
leen näinkin edullisella tasolla, se asetti 
omat haasteensa sähkön tuotantotoi-
minnan kannattavuudelle. Tästä joh-
tuen tilikaudella tehtiin alaskirjauksia 
kahteen sähköntuotantoon keskittynee-
seen osakkuusyhtiöön. Tämä toimenpi-
de vaikutti sähkön tulokseen. 

Sähkönmyynti
ja -markkinointi

Nurmijärven Sähkö -konsernilla on 
kaikkiaan yli 24 800 asiakasta, joiden 
asiakaspalvelusta, laskutuksesta ja 
energianeuvonnasta yksikkö vastaa. 
 Sähkön kotitalousasiakkaiden 
myyntiprosessit automatisoituivat ker-
tomusvuonna mm. sähköpostitarjouk-
silla, joita lähti noin 35 prosenttia asia-
kaskunnastamme sähkösopimuksia 
uusittaessa. Tämä kehitys ei laske pel-
kästään kuluja, mutta on myös konk-
reettinen ympäristöystävällinen tapa 
toimia. 
 Markkinoinnissa painotettiin edel-
leen kuntalaisten olevan meidän asia-
kasomistajia. Sähkönmyynnin asiakas-
määrä väheni edellisestä vuodesta 0,1 
%. Suurin osa asiakkaistamme on edel-
leen kanta-asiakkaita, jotka ostavat säh-
könsä joko määräaikaisella tai toistai-
seksi voimassa olevalla sopimuksella.  
 Asiakasviestinnän parantamiseksi 
tehostimme sosiaalisen median kana-
vista Facebookin käyttöä viestinnässä. 

Vain seitsemän prosenttia asiakkais-
tamme ilmoittaa seuranneensa yhtiöm-
me viestintää Some-kanavissa, mutta 
uskomme sen kasvavan edelleen. Koko 
toimialalla vastaava luku on 6 prosent-
tia.
 Asiakastyytyväisyystutkimuksen 
otoksen mukaan kuluttaja-asiakkaista 
57 prosenttia asiakkaistamme ilmoit-
taa lukeneen kaksi kertaa vuodessa il-
mestyvän asiakaslehtemme. Kotisivuil-
la kävijöitä koko asiakaskunnasta oli 
otoksen mukaan 47 prosenttia.  On-
line-palvelua on käyttänyt tai kokeil-
lut 39 prosenttia ja häiriöviestipalvelua 
(tekstiviestillä tai sähköpostilla) käyt-
tää 70 prosenttia asiakkaistamme.
 Tavoitteenamme on olla näkyväs-
ti paikallisen asiakkaamme arjessa mu-
kana. Asiakkaille järjestimme vuoden 
mittaan muutamia tapahtumia, joista 
isoimpia olivat perinteinen Taaborin-
vuoren kesäteatterinäytös sekä Ener-
giapäivä yhtiömme etupihalla. Lisäk-
si olimme tukemassa monia paikallisia 
tapahtumia. Kanta-asiakkaillemme tar-
joamme edelleen edellisten vuosien ta-

paan erilaisia kanta-asiakasetuja yhteis-
työkumppaniemme kautta. Näkyvin 
hankkeemme Klaukkalassa iso kaksi-
puoleinen 18 neliömetrin LED-taulu 
on ylittänyt odotuksemme paikallisten 
yrittäjien, yhdistysten, seurojen ja kun-
nan käytössä.
 Asiakastyytyväisyys (kokonaistyy-
tyväisyyden osalta) oli hieman parem-
pi kuin edellisenä vuonna. Imagoin-
deksissä tulos on lähes samalla tasolla 
kuin vuonna 2016, joka oli samankal-
taisiin taajamayhtiöihin verrattuna 
hieman keskimääräistä parempi. Asi-
akkaittemme mielestä yhtiö on keski-
määräistä parempi tiedottamisessa häi-
riötilanteista sekä läheisessä imagossa.

Sähkön hankinta

Suurin osa yhtiön hankkimasta sähkös-
tä tuli sähköpörssistä sekä pieni osuus 
yhtiön osin omistamista tuulivoima-
puistoista. Sähköä hankittiin kaikkiaan 
noin 222 gigawattituntia.
 Sähköpörssin Suomen aluehinnan 
keskihinta oli 33,19 euroa megawatti-
tunnilta, missä nousua edellisen vuo-
den keskihintaan oli noin kaksi pro-
senttia. Hinta oli edelleen edullisella 
tasolla. 
 Riskienhallinnassa onnistuttiin hy-
vin ja se osaltaan mahdollisti tavoittei-
den mukaisen taloudellisen tuloksen. 

Investoinnit ja
ympäristövastuullisuus

Nurmijärven Sähkö on osakkaana Suo-
men Voima Oy:ssä, jonka kautta ta-
voitteena on lisätä sähkönhankinta-
kapasiteettia painottaen uusiutuvia ja 
vähäpäästöisiä energiamuotoja. Ympä-
ristövastuullisuus huomioidaan kaikis-
sa tulevaisuuden investoinneissa. Tällä 
hetkellä uusia investointien kannatta-
vuutta heikentää sähkön alhainen tuk-
kumarkkinahinta.
 Suomen Voiman kautta omistam-
me pienen määrän norjalaista pienve-
sivoimaa ja olemme mukana Haminan 
Mäkelänkankaan sekä Raahen Kop-
sa II tuulivoimapuistoissa. Tarjoamme 
myös asiakkaillemme mahdollisuuden 
ostaa osuuksiemme kautta tuotettua 
tuulisähköä.

 Tulevaisuudessa merkittävin inves-
tointihanke on Fennovoiman ydinvoi-
mahanke, jonka rakentaminen etenee 
tällä hetkellä suunnitelmien mukaan. 
Lisäksi meille on tulossa pieni osuus 
tuotannosta Olkiluodon kolmannes-
ta voimalasta, jonka pitäisi olla tuotan-
nossa 1.5.2019.
 Asiakkaamme ovat ottaneet käyt-
töön muutamia pieniä aurinkovoi-
maloita ja ostamme mielellämme asi-
akkaiden tuottaman sähkön, mikäli 
tuotantoa riittää sähköverkkoon asti 
eikä asiakas itse hyödynnä kaikkea 
tuottamaan sähköä. Tutkimme tiivisti 
aurinkosähkötuotannon kehitystä.

Energiatehokkuus

Energiatehokkuuden merkitys kasvaa 
vuosittain. Kulutuksen seurannan net-
tipohjaisessa Venla-palvelussa asia-
kaamme voi seurata omaa energian-
kulutustaan tunneittain sekä erilaisten 
energiatehokkuustoimenpiteiden vai-
kutusta sähkön kulutukseensa.
 Tarjoamme asiakkaillemme tietoja 
tehokkaasta energian käytöstä muun 
muassa ilmalämpöpumpuista, maa-
lämmöstä, aurinkopaneleista, ener-
giatodistuksista, -katselmuksista sekä 
lämpökamerakuvauksesta.

Tulevaisuuden näkymät

Vuoden 2018 osalta odotamme maltilli-
sesti kasvavia asiakasmääriä ja liiketoi-
minnan säilyvän kannattavalla tasolla. 
 Panostamme jatkossakin asiakas-
palvelun monikanavaisuuteen vaikka-
kin ylivoimaisesti mieluisin palveluka-
nava on asiakastutkimuksen mukaan 
soitto asiakaspalveluun. Seuraavina 

tulevat sähköposti ja soittopyynnön 
varaaminen tiettynä ajankohtana. 
Online-palvelut ovat parantaneet asi-
akkaidemme sähköisiä palveluja mer-
kittävästi ja niiden kehitys jatkuu edel-
leen. Vuonna 2018 olemme mukana 
kehittämässä älypuhelimissa toimivaa 
Apps-sovellutusta. 
 Sähköisten palveluiden rinnalla pal-
velemme edelleen myös paikan päällä 
käyviä asiakkaita. Markkinoinnissa ja 
viestinnässä keskitytään ympäristöön, 
tuotteiden edulliseen hintaan ja paikal-
lisuuteen juhlistamalla samalla yrityk-
sen 100-vuotista taivalta yhteiskunta-
vastuullisuus mielessä pitäen. Myös 
energiatehokkuuteen panostetaan 
palkkaamalla yritykseen energianeu-
voja.

SÄHKÖN ALKUPERÄ

SÄHKÖN KULUTUS
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Nurmijärven Sähkö Oy
TULOSLASKELMA, TEUR            Konserni                              Emoyhtiö 
  2017 2016 2017 2016

Liikevaihto 30 371 30 730 19 242 19 913

Liiketoiminnan muut tulot 412 511 1 263 1 411

Materiaalit ja palvelut -16 917 -17 481 -13 473 -14 172

Henkilöstökulut -2 422 -2 423 -1 797 -1 852

Poistot ja arvonalennukset -5 000 -4 460 -1 896 -1 509

Liiketoiminnan muut kulut -2 474 -2 279 -1 941 -1 752

Liikevoitto 3 969 4 598 1 397 2 039

Rahoitustuotot 1 980 1 043 1 280 81

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 5 949 5 641 2 677 2 119

Tilinpäätössiirrot (konserniavustus) 0 0 4 722 4 902

Tilinpäätössiirrot (poistoero) 0 0 -689 -758

Tuloverot -1 239 -1 140 -1 391 -1 260

Tilikauden voitto 4 710 4 501 5 320 5 004

      
Tase 31.12.2017     
 
VASTAAVAA                                   Konserni                                Emoyhtiö
  2017 2016 2017 2016
Pysyvät vastaavat     

Aineettomat hyödykkeet 484 339 413 289

Aineelliset hyödykkeet 62 998 59 957 20 765 20 230

Sijoitukset 6 643 5 832 16 789 15 978

Vaihtuvat vastaavat     

Vaihto-omaisuus 324 289 324 289

Saamiset 7 034 7 963 11 976 13 058

Rahoitusarvopaperit 13 803 13 136 9 324 4 036

Rahat ja pankkisaamiset 1 683 1 916 594 416

Yhteensä 92 970 89 433 60 184 54 295

VASTATTAVAA                               Konserni                               Emoyhtiö 
  2017 2016 2017 2016
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 41 487 38 666 19 468 16 144

Tilikauden voitto 4 710 4 501 5 320 5 004

Tilinpäätössiirtojen kertymä     

Kertynyt poistoero 0 0 7 422 6 733

Pitkäaikainen vieras pääoma     

Liittymis- ja takuumaksut 24 153 23 463 5 075 5 095

Laskennallinen verovelka 4 639 4 792 0 0

Vakuudet 663 628 663 628

Lyhytaikainen vieras pääoma     

Siirtovelat 1 315 1 484 1 181 1 248

Ostovelat 2 150 1 946 1 332 1 078

Muut velat 1 967 2 067 7 838 6 480

Yhteensä 92 970 89 433 60 184 54 295

Nurmijärven Sähköverkko Oy
TULOSLASKELMA, TEUR
  2017 2016

Liikevaihto 11 826 11 692

Liiketoiminnan muut tulot 72 65

Materiaalit ja palvelut -4 127 -4 171

Henkilöstökulut -624 -571

Poistot ja arvonalennukset -3 103 -2 951

Liiketoiminnan muut kulut -1 471 -1 506

Liikevoitto 2 572 2 559

Rahoitustuotot 699 962

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 3 272 3 521

Tilinpäätössiirrot (konserniavustus) -4 722 -4 902

Tilinpäätössiirrot (poistoero) 1 451 1 386

Tuloverot 0 -5

Tilikauden voitto 0 0

 

    
Tase 31.12.2017
   

VASTAAVAA  
  2017 2016

Pysyvät vastaavat   

Aineettomat hyödykkeet 71 51

Aineelliset hyödykkeet 42 314 39 805

Vaihtuvat vastaavat   

Saamiset 7 466 6 114

Rahoitusarvopaperit 4 479 9 100

Rahat ja pankkisaamiset 1 089 1 500

Yhteensä 55 420 56 569

   

   
VASTATTAVAA  
  2017 2016

Oma pääoma   

Osakepääoma 20 20

Muut rahastot   

SVOP-rahasto 10 126 10 126

Edellisten tilikausien voitto 2 854 2 854

Tilikauden voitto 0 0

Tilinpäätössiirtojen kertymä   

Kertynyt poistoero 15 773 17 225

Pitkäaikainen vieras pääoma   

Liittymismaksut 19 158 18 445

Lyhytaikainen vieras pääoma   

Siirtovelat 134 236

Ostovelat 818 869

Muut velat 6 536 6 796

Yhteensä 55 420 56 569
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