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Vuoden 2018 toimintaa leimasi yhti-
ön 100-vuotisjuhlavuosi. Tämän tii-

moilta panostimme vuoden aikana eri-
laisiin asiakkaillemme näkyviin asioihin 
– mm. hankimme päiväkotien lapsille 
heijastinliivejä, varttuneemmalle väelle 
järjestimme musiikki- ja elokuvaesityk-
siä, asensimme sähköautojen lataus-
pisteitä ja Klaukkalan kuntoportaitakin 
olimme tukemassa. Paikallisen näky-
vyyden osalta jatkoimme yhteistoimin-
taa toimialueen seurojen ja yhdistysten 
kanssa monissa eri muodoissa.

Tulos sekä yhtiölle että sen tärkeim-
mille sidosryhmille jatkui hyvä-

nä. Asiakaskyselyn mukaan imagom-
me ja asiakkaiden tyytyväisyys meihin 
pysyi edelleen varsin hyvällä tasolla. 
Saamamme palautteen pohjalta kehi-
timme energiatehokkuuspalveluita asi-
akkaillemme palkkaamalla energia-
neuvojan, joka on otettu vastaan hyvin 
positiivisesti. Palveluita ovat esimerkik-
si neuvonta aurinkosähköjärjestelmien 
osalta, lämpökameran lainaus ja mak-
suttomat neuvontakäynnit asiakkaiden 
luona.

Vastikään tehtyjen linjausten mukai-
sesti yhtiön keskeisenä tehtävänä 

on energia-alan infrastruktuurin kehit-
täminen ja ylläpitäminen toimialueel-
lamme. Lisäksi osallistumme harkiten 
toimialan kehitykseen mm. sähköau-
tojen, kysyntäjoustomahdollisuuksien 
hyödyntämisen sekä sähkön hajaute-
tun tuotannon osalta.

Konsernin liikevaihto ja tilikauden 
voitto kasvoivat hieman edellises-

tä kunnossapitotoiminnasta johtuen 
isommilta ongelmilta säästyttiin. Vuo-
den lopussa säävarman verkon piirissä 
oli 78 prosenttia asiakkaistamme. Säh-
kön jakelun laatu tulee edelleen para-
nemaan, kun säävarman verkon inves-
toinnit on saatu valmiiksi vuoden 2028 
loppuun mennessä.

Vuonna 2018 biokaukolämpölai-
toksissamme lähialueelta tulevan 

puulämmönlähteen osuus koko läm-
mönlähteiden käytöstä oli 96 prosent-
tia, kun valtakunnan keskiarvo oli 36 
prosenttia. Lähienergiapohjainen bio-
lämpö takaa tulevaisuudessakin edul-
lisen ja vakaan biokaukolämmön hin-
noittelun asiakkaillemme. 

Nurmijärven Sähkön tavoitteena on 
oman päästöttömän ja taloudel-

lisesti kannattavan sähkön tuotannon 
maltillinen lisääminen. Tuulivoimatuo-
tannossa olemme mukana omistamas-
sa Haminassa sekä Raahessa sijaitse-
via tuulivoimapuistoja. Selvitämme 
mahdollisuuksia lisätä aurinko- ja tuu-
livoima- sekä muuta päästötöntä tuo-
tantoa, mikäli se on taloudellisesti 
järkevää. Etenkin tuulivoima on myö-
tätuulessa ja sen teknistaloudellinen 
kilpailukyky nykyisillä sähkön markki-
nahinnoilla on hyvä. Paikallinen hajau-
tettu sähkön pientuotanto on lisään-
tymässä ennen kaikkea aurinkosähkön 
osalta ja aurinkosähköjärjestelmien 
määrä kasvoikin yli kaksinkertaiseksi 
vuoden aikana, kokonaismäärän olles-
sa kuitenkin vielä varsin pieni.

Nurmijärven Sähkö on mukana Fen-
novoiman ydinvoimahankkeessa 

sekä Olkiluoto 3 -projektissa. Olkiluo-
to 3:n arvioitu kaupallinen käyttöönot-
to on siirtynyt vuodelle 2020. Fenno-
voiman Hanhikiven ydinvoimaprojekti 
on edennyt suunniteltua hitaammin ja 
sen arvioitu valmistuminen on vuon-
na 2028. Näiden hankkeiden valmis-
tuminen tulee lisäämään Nurmijärven 
Sähkön omavaraisuutta päästöttömän 
sähkön hankinnassa oleellisesti – osuu-
temme niistä kattaisi noin 40 prosent-
tia nykyisestä sähkön myynnistämme.

Erilaiset kehityshankkeet ovat työllis-
täneet henkilöstöämme normaalin 

päivittäisen toiminnan lisäksi. Keskei-
senä voi mainita ns. datahubin kehi-
tyksen, jonka avulla toivotaan helpo-
tettavan asiakkaiden mahdollisuuksia 
kilpailuttaa sähkön myyjiä. Lisäksi ener-
gia-ala on yhteiskunnan kannalta yhä 
kriittisempi, minkä vuoksi toimiala on 
parantanut valmiuksiaan tekemällä val-
mius- ja varautumissuunnitelmia sekä 
harjoittelemalla toimintaa erilaisissa 
poikkeavissa tilanteissa.

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.

100-vuotisjuhlavuosi leimasi  toimintaa

Jarmo Kurikka, toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan katsaus

tä vuodesta. Syynä tähän olivat en-
nen kaikkea sähköverkko- ja biokau-
kolämmön myyntimäärien kasvut. 
Toimialueemme on kasvavaa aluetta, 
mikä näkyi asiakasmäärien kasvussa 
niin sähkön siirrossa kuin biolämmös-
säkin. Tämän lisäksi myös normaalia 
vuotta alhaisempi vuoden keskilämpö-
tila lisäsi lämmitystarvetta ja sitä kaut-
ta sähkön ja lämmön tarvetta. Vuonna 
2018 siirto- ja biolämmön hinnat pidet-
tiin alhaisella ja kilpailukykyisellä tasol-
la valtakunnan yleiseen tasoon verrat-
tuna. Omistajan tekemän linjauksen 
mukaisesti yhtiö ei pyri maksimoimaan 
tulostaan vaan jakaa hyvää asiakaso-
mistajilleen ennen kaikkea edullisen 
sähkön siirtohinnan ja kaukolämmön 
hinnan muodossa. Matala sähkön siir-
ron ja lämmön hintataso yhdessä kun-
taomistajalle maksettavan kasvaneen 
osingon kanssa aiheuttavat kuitenkin 
haasteita yhtiön kassavirran osalta.

Konsernin investoinnit vähenivät 
hieman edellisestä vuodesta ol-

len yhteensä 7,8 miljoonaa euroa. 
Sähkönkäyttöpaikkojen määrä kasvoi 
alueellamme noin neljä prosenttia ja 
lämpöliittymien yli kolme prosenttia. 
Sähkön myynti pysyi lähellä edellisen 
vuoden määriä.

Kaikki konsernin liiketoiminnat saa-
vuttivat tai ylittivät asetetut talou-

delliset tavoitteensa. Sähkön jakelun 
laatu jatkoi vuoden aikana hyvällä ta-
solla – vioista aiheutunut keskimää-
räinen jakelun keskeytys oli noin 20 
minuuttia/asiakas. Verkostomme hy-
västä kunnosta ja ennalta ehkäiseväs-
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Nurmijärven Sähkö Oy

LÄMPÖ
Alpo Sund

VERKOSTO
Osmo Karvonen

SÄHKÖ
Kimmo Toivonen

HALLITUS – pj. Jari Vainio

Toimitusjohtaja Jarmo Kurikka

HALLINTO – Toni Oikarinen

ASIAKASPALVELU – Katja Ruuskanen

Nurmijärven Sähköverkko Oy

Konsernin palveluksessa oli tilikauden 
päättyessä 35 henkilöä. Näistä Nurmijär-
ven Sähkö Oy:n palveluksessa oli 27 hen-
kilöä ja Nurmijärven Sähköverkko Oy:n 
palveluksessa kahdeksan henkilöä. Keski-
määräinen Nurmijärven Sähkön työntekijä 
oli noin 48,1-vuotias ja työskennellyt yhti-
össä noin 14,4 vuotta.  

Hyvinvoiva henkilöstö

Yhtiössä on virkistystoimikunta, joka suun-
nittelee ja toteuttaa erilaisia tapahtumia 
henkilökunnalle. Tapahtumia pyritään jär-
jestämään laidasta laitaan, jotta jokaisel-
le löytyisi jotain mielenkiintoista. Virkistys-
toimikuntaan kuuluivat vuonna 2018 Tom 
Östlund, Sarita Suokas, Niko Elo, Kristiina 
Paakkanen, Harri Kontiainen, Ari Taipale, 
Marja Venho sekä Antti Kemppinen, joka 
toimi myös toimikunnan puheenjohtajana. 
Vuonna 2018 järjestettiin tapahtumia teat-
terinäytökseen, mikroautoiluun, lasinpu-
hallukseen, jääkiekko-otteluun sekä vietet-
tiin pikkujouluristeily Suomenlahdella. 

Henkilöstökyselyt ovat vakiintunut käytän-
tö ja niitä tehtiin myös vuonna 2018. Tulok-
set ovat edelleen hyvällä tasolla niin kuin 
aikaisempina vuosinakin. Myös henkilös-
tön koulutukseen panostetaan, koulutus-
päiviä kertyi yhteensä 6,2 päivää/henkilö 
(5,3 päivää vuonna 2017).

Työsuojelu ja työterveys

Vuonna 2018 työsuojelutoimikuntaan kuu-
luivat työsuojelupäällikkö Eino Sivula, työ-
suojeluvaltuutettu Katja Ruuskanen, I-va-
ravaltuutettu Niko Elo ja II-varavaltuutettu 
Petri Pohjasniemi. Lisäksi työsuojelutoimi-
kunnan työhön osallistuivat hallinnosta Anna 
Elo ja Jarmo Kurikka. Työsuojelutoimikunta 
kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. 
 Nurmijärven Sähkössä on panostet-
tu pitkään työsuojeluun ja -turvallisuu-
teen. Tämä näkyy myös alhaisena sai-
rauspoissaolojen sekä työtapaturmien 
määränä. Sairauspoissaoloprosentti vuon-
na 2018 konsernitasolla oli 2,4 prosenttia 
(2,3 prosenttia vuonna 2017). Läheltä piti 
– tilanteita rekisteröitiin kuusi kappalet-
ta. Työtapaturmia tapahtui kaksi.  Yhtiö on 
mukana Työterveyslaitoksen ylläpitämässä 
Nollis-foorumissa.
 Työturvallisuuskeskuksen Sykettä työ-
hön -palvelu otettiin käyttöön vuoden ai-
kana. TTK:n palvelu tukee työhyvinvoinnin 
johtamista ja kehittämistä sekä työyhteisön 
yhteistyötä. 

Nurmijärven Sähkön hallitus vas. Sirkka Rousu, Arto Hägg, Sirpa Granholm, Jari Vainio, Esa Laitinen, Jarmo Kurikka ja Tom Östlund.
Generaattori Myllykosken voimalaitokselta.

Organisaatio

Henkilöstö

Hallinto vas. Anna Elo, Marja Venho, Toni Oikarinen, Antti Kemppinen, Elina Halonen ja
Terhi Laaksonen. Punamullantien toimitalo vuodelta 1961.

Tunnusluku                                 Konserni                               Emoyhtiö  
  2018 2017 2016 2018 2017 2016
Henkilöstön
keskimääräinen
luku tilikaudella 34 36 36 26 29 28
       
Henkilöstön määrä
31.12. 35 34 34 27 26 27
- miehiä 23 23 22 15 11 15
- naisia 12 11 12 12 15 12
- toimihenkilöitä 29 27 27 21 19 20
- työntekijöitä 6 7 7 6 7 7
- keski-ikä (vuotta) 48,1 46,3 47 46,4 45,3 45,4
- keskimääräinen
  työsuhde (vuotta) 14,4 14,8 14,5 13,9 14,7 14,4

KONSERNIN HENKILÖSTÖ Ikäjohtaminen
painopisteeksi

Yhteistyötä työterveyshuollon palveluntar-
joajan kanssa tiivistettiin kuluneen tilikau-
den aikana. Muun muassa ikäjohtaminen 
otettiin uudeksi painopisteeksi työkykyä yl-
läpitävän toiminnan kehittämisessä.
 Yhtiössä järjestettiin työsuojelun ja 
-turvallisuuden teemaviikko, jonka aikana 
toteutettiin muun muassa esimiesten joh-
tamiskoulutusta työterveyshuollon kanssa 
sekä koko henkilökunnalle suunnatut de-
fibrillaattori- ja alkusammutuskoulutukset. 
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Markkinatilanne

Lämpöä myytiin yhteensä 130.000 me-
gawattituntia, joka oli reilut kaksi prosent-
tia edellisvuotta enemmän.
 Biolämmön hinta pidettiin ennal-
laan yleisen kustannustason ja öljyn hin-
nan noususta huolimatta. Päättynyt vuo-
si oli lämpötiloiltaan edellisvuoden tasolla. 
Kokonaislämmön myynti nousi kuitenkin 
vuoteen 2017 verrattuna. Myyntiä kasvat-
ti runsas uusien kaukolämpösopimusten 
määrä, joita solmittiin 17 kkappaletta.
 Lähilämmön energiahintaa nostettiin 
1.10.2018 öljyn hinnannousun johdosta. 
Hinnankorotuksen kustannusvaikutus vuo-
sitasolla on noin 12 prosenttia.
 Biolämpötoiminnan liikevaihto oli 8,7 
miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,0 miljoo-
naa euroa. Päästöoikeuksia myytiin 10 000 
tonnia alkuvuodesta. Loppuvuodesta pääs-
töoikeuksien hinta nousi markkinoilla en-
nätyslukemiin.

Biolämpö

Yhtiömme ensimmäinen toimitalo vuodelta 1936.        Vas. biolämmön työntekijät Tero Uusikari, Jukka Leinonen, Niko Elo, Markus Meitamo, Pasi Sarmala, Timo Harju, Tom Östlund ja Alpo Sund.

Tuotanto

Kaukolämmöstä 96 prosenttia tuotettiin 
puupolttoaineita käyttävillä kaukolämpö-
keskuksilla kirkonkylässä, Klaukkalassa ja 
Rajamäellä. Klaukkalan jätevedenpuhdis-
tamon biokaasua polttavalla kattilalla tuo-
tettiin lämpöä 794 megawattituntia, joka 
riittää noin 40 omakotiasunnon lämmityk-
sen vuodessa. Loppuosa kaukolämmöstä 
tuotettiin kevyellä polttoöljyllä. Lähialueil-
ta tulleita puupolttoaineita poltettiin kiin-
teänpolttoaineen kattiloissa reilut 190 000 
irtokuutiometriä ja lisäksi Harjulan ja Järvi-
haan pellettilaitoksella poltettiin 272 ton-
nia puupellettejä.
 Lämpökeskuksien puunpolton tuhkien 
loppusijoitus järjesteltiin uudelleen loppu-
vuodesta. Nyt pääosa tuhkista käytetään 
metsälannoitteena.
 Lähilämmöstä tuotettiin 36 prosenttia 
puulla ja maalämmöllä, loput kevyellä polt-
toöljyllä.
 Päästökaupan piirissä olevilla kirkonky-
län, Klaukkalan ja Rajamäen kaukolämpö-
laitoksilla syntyi fossiilisten polttoaineiden 
poltosta hiilidioksidipäästöjä yhteensä 1 
308 tonnia. Kaukolämmön tuotannon omi-
naispäästö oli meillä 10 grammaa/kilowat-
titunti, kun keskimäärin Suomessa kauko-
lämmön ominaispäästö oli 150 grammaa/
kilowattitunti. Klaukkalan laitos tuli uute-
na toimijana päästökaupan piiriin vuoden 
2014 lopulla ja sille on haettu ilmaisia pääs-
töoikeuksia päästökauppakaudelle 2013 
– 2020 yhteensä 22 691 tonnia. Päätöstä 
ilmaisista päästöoikeuksista Klaukkalan lai-
tokselle ei vielä saatu.

Investoinnit 

Kaukolämpöverkkoa laajennettiin rakenta-
malla uutta runkolinjaa ja uusia talohaaroja 
yhteensä liki 2,4 kilometriä. Osa runkolin-
jasta oli vanhan saneerausta. Rakentami-
sen painopiste oli Klaukkalassa, jossa ra-
kennettiin kaukolämpölinjaa keskustassa ja 
Ali-Tilkassa. Rajamäellä kaukolämmön toi-
mitus alkoi uudelle liikekeskukselle.
 Laitosten automaatiotason nostoon liit-
tyviä investointeja jatkettiin. Lämpötoimin-
nan investoinnit olivat yhteensä 0,9 miljoo-
naa euroa.

Lähiajan näkymät

Uusia rakennushankkeita on lähtemässä 
liikkeelle, joten asiakkaiden määrän lisään-
tymisen myötä kaukolämmön myynti kas-
vaa. Verkostorakentamisen painopiste säi-
lyy Klaukkalassa ja kirkonkylässä Krannilan 
alueella. Rajamäellä jatkuu Kylänpään ra-
kentaminen.
 Uuden päästökauppakauden 2021 
- 2030 haku päästöoikeuksien ilmaisja-
koa varten ajalle 2021 – 2025 on tehtävä 
31.5.2019 mennessä.
 Kaukolämmön energiahintaa nostettiin 
vuoden 2019 alusta yleisen kustannustason 
nousun johdosta. Kustannusvaikutus vuosita-
solla on reilut viisi prosenttia.
 Tuotannon korkean bioasteen johdosta 
ja kotimaisten polttoaineiden vakaan hin-
tatason ansiosta voimme varmistaa jatkos-
sakin kilpailukykyisen hintatason nykyisille 
ja tuleville asiakkaillemme.

Lämpöasiakkaita kpl 497

Asukkaita lämmössä hlö 14 000

Sopimusteho MW 82

Lämmön myynti GWh 130

Kotim. energian osuus  % 96

Kaukolämpöjohtoa km 72

LÄMMÖNTUOTANTO

2018

Lämpötoiminta tuottaa
ympäristöystävällisesti
lämpöä ja siirtää sitä

asiakkaille. Tuotteitamme 
ovat bio- ja lähilämpö.

Lämpötoiminnan osuus
konsernin liikevaihdosta

oli 28 prosenttia.

       kaukolämpö   lähilämpö ja aluelämpö
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Yleistä
 
Suomen talouden kasvu näkyi jo kolmat-
ta vuotta lisääntyneenä sähkönkäyttönä. 
Koko Suomi käytti kaksi prosenttia enem-
män sähköä vuona 2018 verrattuna vuo-
teen 2017.  Nurmijärven Sähköverkko Oy:n 
toimialueella kasvu oli hivenen suurempaa 
kuin koko Suomessa. Sähkön käyttö hävi-
öineen oli 450 000 megawattituntia, mikä 
oli noin neljä prosenttia suurempi budjet-
tiin verrattuna. 
 Sähköverkkoliiketoiminnan kokonai-
sinvestointitaso tulevina vuosina on kes-
kimäärin 5,1 miljoonaa euroa joka vuosi, 
eli investoimme sähköverkkoon vuosittain 
noin 200 euroa asiakasta kohti. 
 Koska käytettävissä olevaa aikaa ja ra-
haa on rajallisesti ja tavoitteet ovat mitta-
via, Nurmijärven Sähköverkko käyttää kaik-
kia mahdollisia keinoja toimitusvarmuuden 
parantamiseksi.  
 Verkkoliiketoiminnan liikevaihto vuon-
na 2017 oli 11,9 miljoonaa euroa ja liike-
voitto oli 2,8 miljoonaa euroa. 

Investoinnit ja liittymät

Keskeisimmät vuoden 2018 sähköverkos-
ton toimitusvarmuusinvestoinnit olivat 
Nurmijärven kirkonkylän Aleksis Kiven tien 
ja Jokelan Ridasjärventien alueet sekä Suo-

Vas. Petri Pohjasniemi,  Juha Ojala,  Harri Kontiainen,  Ari Taipale,  Osmo Karvonen,  Ilari Laakkonen,  Pekka Koponen ja Jarmo Huppunen.
Kuvasta puuttuu Timo Ukkola.  Kuva Rajamäen alkoholijuomatehtaan käytöstä poistetulta voimalaitokselta.

miehen haja-asutusalue. Keskeisin uudisra-
kentamiskohde oli Jokelan Kartanon asui-
nalue. Maasulun kompensointilaitteiden 
asennukset valmistuvat kevään 2019 aikana.
 Uusien sähköliittymien rakentaminen 
oli edellisvuoden tasoa. Uusia sopimuksia 
tehtiin 163 kappaletta, joka oli sama mää-
rä kuin edellisvuotena. Asiakasmäärä kas-
voi 858 uudella sähkönkäyttöpaikalla.
 Sähköverkoston kassavirtaperusteiset 
investoinnit olivat noin 5,5 miljoonaa eu-
roa.

Sähkönjakelun laatu
ja verkonkäyttö

Sähkönjakelun laatu vuonna 2018 oli erin-
omaista tasoa. Odottamattomista keskey-
tyksistä aiheutunut vuosienergioilla paino-
tettu keskeytysaika asiakasta kohden oli 23 
minuuttia ja suunnitelluista keskeytyksis-
tä vuosienergioilla painotettu keskeytysai-
ka oli vastaavasti 10 minuuttia. Keskeytys-
määrä odottamattomista keskeytyksistä oli 
hieman yli yksi keskeytys / asiakas. 
 Nurmijärven Sähköverkon vuoden 
2018 sähkönkäytön kulutushuippu, 101 
megawattia, osui helmikuun loppuun, 28.2 
klo 22-23. Koko Suomen sähkönkäytön ku-
lutushuippu oli 28.1 klo 8-9.
 Vuoden 2018 aikana ei verkkoalueel-
lamme ollut suurhäiriöitä sähkönjakelussa.

Tulevaisuuden näkymät 

Vuoden 2019 osalta odotamme uusien liit-
tymien ja asiakasmäärän kasvun taittuvan 
edellisvuoteen verrattuna. Klaukkalan Ke-
hätien rakentamisen aiheuttamat jakelu-
verkon linjansiirrot alkoivat vuoden 2019 
alussa ja viimeiset linjansiirrot tehdään 
vuoden 2022 aikana. Sähköverkoston ra-
kentaminen painottuu vuonna 2019 Klauk-
kalan Kehätien jakeluverkon siirtoihin, 
jakeluverkon uudisrakentamiseen ja toimi-
tusvarmuuden parantamiseen. Suurimpi-
na verkonrakennuskohteina tulee olemaan 
Klaukkalan Järvihaan ja Karhunkorven teol-
lisuusalueiden sähkönjakeluverkon uu-

Verkosto

Nurmijärven Sähköverkko Oy 
vastaa sähkön siirtämisestä 

asiakkailleen sekä
ylläpitää ja kehittää

sähköverkkoa.
Verkkotoiminnan osuus

konsernin liikevaihdosta oli 
38 prosenttia. Työntekijöitä
verkkoliiketoiminnassa on 

kahdeksan.

2018

Sähkönkäyttöpaikkoja 25 686 kpl

Sähköasemat 8 kpl

Päämuuntajat 9 kpl

Jakelumuuntamot 1082 kpl

110 kV verkko 25,3 km

20 kV verkko 710 km

0,4 kV verkko 1665 km

VERKOSTOsiminen säävarmaksi.  Keskeisimmät uu-
disrakentamiskohteet tulevat olemaan 
Klaukkalassa Vanha Klaukan uusi asuinalue 
ja Nurmijärven kirkonkylässä olevan Heino-
jan uusi asuinalue.
 Toimitusvarman verkon piirissä oli 74,6 
prosenttia asiakkaistamme vuoden vaih-
teessa. Vuoden 2019 lopussa toimitusvar-
muuden piirissä arvioidaan olevan lähes 80 
prosenttia asiakkaistamme.
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Vas. Minna Vuorensola, Kristiina Paakkanen, Merja Blom, Sarita Suokas, Kimmo Toivonen, Aila Leppäjärvi, Katja Ruuskanen,
Tarja Lehtimäki,  Jarmo Kauppi ja Suvi Kiheri. Henkilökunta Myllykoskella, jonka partaalla oli aikoinaan yhtiön voimalaitos.

Sähkö

Yleistä

Vuosi 2018 oli kokonaisuutena onnistunut 
sähköliiketoiminnalle. Sähkön tukkuhin-
ta nousi vuonna 2018 noin 41 prosenttia, 
mikä loi painetta nostaa sähkönmyyntihin-
toja. Hintaa nosti Pohjois-Euroopan poikke-
uksellisen lämmin ja kuiva kesä – lämpöku-
poliksikin nimitetty sääilmiö, jonka vuoksi 
vesivoimaa oli tarjolla niukasti. Hintoihin 
vaikutti myös päästöoikeuksien hinta, joka 
kolminkertaistui kuluneena vuonna.
 Sähkön hankinnan onnistuminen ja 
kustannustehokas toimintatapa mahdol-
listivat sähkönmyynnin asiakashintojen pi-
tämisen kuitenkin kilpailukykyisinä, mikä 
näkyi hyvänä asiakaspysyvyytenä sekä säh-
köliiketoiminnan kannattavuutena.
 Liikevaihto pysyi edellisen vuoden ta-
solla ollen noin 9,7 miljoonaa euroa. Säh-
könmyynnin kannattavuus oli kohtalais-
ta. Sähkön tuotanto nykyisellä hintatasolla 
painaa edelleen omistamiemme sähkön-
tuotanto-osuuksien kannattavuutta.

Sähkönmyynti
ja markkinointi

Nurmijärven Sähkö -konsernilla on kaik-
kiaan yli 25 700 asiakasta, joiden asiakas-
palvelusta, laskutuksesta ja energianeu-
vonnasta yksikkö vastaa. 
 Sähkön kotitalousasiakkaiden myynti-
prosessit automatisoituivat kertomusvuon-
na mm. sähköpostitarjouksilla, joita lähti 
noin 54 prosentille asiakaskunnastamme 
sähkösopimuksia uusittaessa. Tämä kehitys 
ei laske pelkästään kuluja, mutta on myös 
konkreettinen ympäristöystävällinen tapa 
toimia. 

Sähköliiketoiminta vastaa 
sähköenergian myynnistä
ja hankinnasta sekä koko
konsernin viestinnästä,

asiakaspalvelusta
ja laskutuksesta. 

 Markkinoinnissa painotettiin edelleen 
kuntalaisten olevan meidän asiakasomis-
tajia. Sähkönmyyntiasiakkaiden määrä py-
syi tiukasta kilpailutilanteesta huolimatta 
hyvällä tasolla. Suurin osa asiakkaistamme 
on edelleen kanta-asiakkaita, jotka ostavat 
sähkönsä joko määräaikaisella tai toistai-
seksi voimassa olevalla sopimuksella.  
 Asiakasviestinnän parantamiseksi jat-
koimme sosiaalisen median kanavista 
Facebookin käyttöä viestinnässä. Vain vii-
si prosenttia asiakkaistamme ilmoittaa seu-
ranneensa yhtiömme viestintää some-ka-
navissa. Koko toimialalla vastaava luku on 
samalla tasolla.
 Asiakastyytyväisyystutkimuksen otok-
sen mukaan 60 prosenttia kuluttaja-asiak-
kaistamme ilmoittaa lukeneensa kaksi ker-
taa vuodessa ilmestyvän asiakaslehtemme. 
Online-palvelua käyttää noin 30 prosent-
tia ja häiriöviestipalvelua (tekstiviestillä tai 
sähköpostilla) käyttää 75 prosenttia asiak-
kaistamme.
 Tavoitteenamme on olla näkyväs-
ti paikallisten asiakkaidemme arjessa mu-
kana. Järjestimme asiakkaillemme vuo-
den mittaan joitakin tapahtumia, joista 
isoimpia olivat perinteinen Taaborinvuo-
ren kesäteatterinäytös sekä Energiapäi-
vä yhtiömme piha-alueella. Lisäksi olimme 
tukemassa monia paikallisia tapahtumia 
100-vuotiaan taipaleemme merkeissä.  
Kanta-asiakkaillemme tarjoamme edelleen 
edellisten vuosien tapaan erilaisia kan-
ta-asiakasetuja yhteistyökumppaniemme 
kautta. Klaukkalan LED-taulun käyttöas-
te on pysynyt korkealla tasolla paikallisten 
yrittäjien, yhdistysten, seurojen ja kunnan 
käytössä.
 Asiakastyytyväisyys oli samalla hyvällä 
tasolla kuin edellisenä vuonna. Yleisarvo-

sana asiakastyytyväisyystutkimuksessa oli 
3,89 (asteikolla 1-5) ja sijoituimmekin hie-
nosti 3. sijalle 13 yhtiön joukossa koko toi-
mialan keskiarvovertailussa IROResearch 
Oy:n Energiateollisuus Oy:lle tekemässä 
tutkimuksessa.
 Asiakkaittemme mielestä yhtiö on ke-
hittynyt edellisestä vuodesta eniten mm. 
henkilöstön ystävällisyydessä sekä asiakas-
palvelun ja henkilöstön tavoitettavuudes-
sa, mikä on meille merkittävä palaute. 

Sähkön hankinta 

Suurin osa yhtiön hankkimasta sähköstä 
tuli sähköpörssistä sekä pieni osuus yhti-
ön osin omistamista tuulivoimapuistoista. 
Sähköä hankittiin kaikkiaan noin 218 gi-
gawattituntia.
 Sähköpörssin Suomen aluehinnan kes-
kihinta oli 46,80 euroa megawattitunnilta, 
missä oli nousua edellisen vuoden keski-
hintaan noin 41 prosenttia. Sähkön määrä-
aikaisia myyntihintoja nostettiin kuitenkin 
maltillisesti, koska hankinnan riskienhallin-
nassa onnistuttiin erinomaisesti ja se osal-
taan mahdollisti tavoitteiden mukaisen ta-
loudellisen 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 inves-
toinneissa. Tällä hetkellä uusien investoin-
tien kannattavuutta heikentää sähkön al-
hainen tukkumarkkinahinta.
 Suomen Voiman kautta omistamme 
pienen määrän norjalaista pienvesivoimaa 
ja olemme mukana Haminan Mäkelänkan-
kaan sekä Raahen Kopsa II tuulivoimapuis-
toissa. Tarjoamme asiakkaillemme mah-
dollisuuden ostaa osuuksiemme kautta 
tuotettua tuulisähköä.
 Asiakkaamme ovat ottaneet käyttöön 
muutamia pieniä aurinkovoimaloita ja os-
tamme mielellämme asiakkaiden tuotta-
man sähkön, mikäli tuotantoa riittää säh-
köverkkoon asti eikä asiakas itse hyödynnä 
kaikkea tuottamaansa sähköä. Tutkimme 
tiivisti aurinkosähkötuotannon kehitystä 

omalla, kuluneena vuonna laajennetullakin, 
aurinkovoimalalla toimitalomme katolla.

Energiatehokkuus

Energiatehokkuuden merkitys kasvaa vuo-
sittain. Kulutuksen seurannan nettipohjai-
sessa Venla-palvelussa asiakkaamme voi 
seurata omaa energiankulutustaan tun-
neittain sekä erilaisten energiatehokkuus-
toimenpiteiden vaikutusta sähkön kulutuk-
seensa. Energiatehokkuuteen panostettiin 
merkittävästi palkkaamalla yritykseen 
energianeuvoja, jonka työpanoksella tar-
joamme asiakkaillemme tietoja tehokkaas-
ta energian käytöstä kuten muun muas-
sa ilmalämpöpumpuista, maalämmöstä, 
aurinkopaneeleista, energiatodistuksista, 
-katselmuksista sekä lämpökamerakuvauk-
sesta.

Tulevaisuuden näkymät

Vuoden 2019 osalta odotamme maltillises-
ti kasvavia asiakasmääriä ja liiketoiminnan 
säilyvän kannattavalla tasolla. 
 Panostamme jatkossakin asiakaspal-
velun monikanavaisuuteen, vaikkakin yli-
voimaisesti mieluisin palvelukanava on 
asiakastutkimuksen mukaan soitto asia-
kaspalveluun. Seuraavina tulevat sähkö-
posti ja soittopyynnön varaaminen tiettynä 
ajankohtana. Vuonna 2019 olemme kehit-
tämässä yrityksen digitaalista markkinoin-
tia, joka tuo nykyaikaisuutta asiakasviestin-
täämme. 
 Sähköisten palveluiden rinnalla palve-
lemme edelleen myös paikan päällä käyviä 
asiakkaita. Markkinoinnissa ja viestinnässä 
keskitytään ympäristöön, tuotteiden kilpai-
lukykyiseen hintaan sekä paikallisuuteen. 

Asuminen
ja maatalous
67 %

Palvelu ja
rakentaminen

28 %

Teollisuus 5 %

Ydinvoima
43,09 %

Fossiiliset
energialähteet

ja turve
41,86 %

Uusiutuvat
energia-
lähteet

15,05 %

SÄHKÖN KULUTUS
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energia-
lähteet
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TULOSLASKELMA, TEUR                                               Konserni                                               Emoyhtiö 

  2018 2017 2018 2017
Liikevaihto 30 918 30 371 19 517 19 242
Liiketoiminnan muut tulot 632 412 1 621 1 263
Materiaalit ja palvelut -17 349 -16 917 -13 851 -13 473
Henkilöstökulut -2 531 -2 422 -1 894 -1 797
Poistot ja arvonalennukset -2 541 -5 000 -1 200 -1 896
Liiketoiminnan muut kulut -2 715 -2 474 -2 186 -1 941
Liikevoitto 6 416 3 969 2 007 1 397
Rahoitustuotot- ja kulut 380 1 980 2 534 1 280
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 6 796 5 949 4 541 2 677
Tilinpäätössiirrot (konserniavustus) 0 0 4 658 4 722
Tilinpäätössiirrot (poistoero) 0 0 -1 037 -689
Tuloverot -1 452 -1 239 -1 154 -1 391
Tilikauden voitto 5 344 4 710 7 007 5 320
 
     
      
Tase 31.12.2018     
 
VASTAAVAA                                                                    Konserni                                               Emoyhtiö
 
  2018 2017 2018 2017
Pysyvät vastaavat      
Aineettomat hyödykkeet 330 484 263 413
Aineelliset hyödykkeet 67 477 62 998 21 127 20 765
Sijoitukset 7 658 6 643 15 678 16 789

Vaihtuvat vastaavat     
Vaihto-omaisuus 320 324 320 324
Saamiset 7 565 7 034 12 649 11 973
Rahoitusarvopaperit 12 838 13 803 12 838 9 324
Rahat ja pankkisaamiset 1 512 1 683 1 512 594
Yhteensä 97 700 92 970 64 387 60 184
      
      
VASTATTAVAA                                                                Konserni                                               Emoyhtiö
 
  2018 2017 2018 2017
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 44 517 41 487 23 108 19 468
Tilikauden voitto 5 344 4 710 7 007 5 320
Tilinpäätössiirtojen kertymä     
Kertynyt poistoero   8 459 7 422
Pitkäaikainen vieras pääoma     
Liittymis- ja takuumaksut 24 919 24 153 5 071 5 075
Laskennallinen verovelka 4 937 4 639  0
Vakuudet 750 663 750 663
Lyhytaikainen vieras pääoma     
Siirtovelat 561 1 315 430 1 181
Ostovelat 2 907 2 150 1 917 1 332
Muut velat 1 881 1 967 5 760 7 838
Yhteensä 97 700 92 970 64 387 60 184

Nurmijärven Sähkö Oy

TULOSLASKELMA, TEUR                                              

   2018               2017
Liikevaihto 12 301 11 826
Liiketoiminnan muut tulot 75 72
Materiaalit ja palvelut -4 382 -4 127
Henkilöstökulut -636 -624
Poistot ja arvonalennukset -1 341 -3 103
Liiketoiminnan muut kulut -1 608 -1 471
Liikevoitto 4 409 2 572
Rahoitustuotot 700 699
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 5 108 3 272
Tilinpäätössiirrot (konserniavustus) -4 658 -4 722
Tilinpäätössiirrot (poistoero) -450 1 451
Tuloverot 0 0
Tilikauden voitto 0 0
 

   
Tase 31.12.2018
   
VASTAAVAA                                                                    

   2018               2017 

Pysyvät vastaavat   
Aineettomat hyödykkeet 67 71
Aineelliset hyödykkeet 46 431 42 314

Vaihtuvat vastaavat   
Saamiset 5 585 7 466
Rahoitusarvopaperit 0 4 479
Rahat ja pankkisaamiset 0 1 089
Yhteensä 52 084 55 420
 

  
   
VASTATTAVAA                                                                 
 
   2018               2017 
Oma pääoma   
Osakepääoma 20 20
Muut rahastot   
SVOP-rahasto 8 000 10 126
Edellisten tilikausien voitto 0 2 854
Tilikauden voitto 0 0
Tilinpäätössiirtojen kertymä   
Kertynyt poistoero 16 224 15 773
Pitkäaikainen vieras pääoma   
Liittymismaksut 19 929 19 158
Lyhytaikainen vieras pääoma   
Siirtovelat 131 134
Ostovelat 990 818
Muut velat 6 790 6 536
Yhteensä 52 084 55 420

Nurmijärven Sähköverkko Oy

(1

1) Saamiset sisältävät yhtiön pankkisaamisia konsernilta 2105 TEUR

2018
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Sähkölaitos perustettiin Nurmijärvelle kos-
kenomistajien kokouksessa 14. heinäkuuta 
1918. Voimalaitoksen rakennustyöt aloitet-

tiin keväällä 1919 ja Myllykosken voimalaitos alkoi 
tuottaa sähköä maaliskuussa 1920. Voimalaitos oli 
keskeisessä roolissa aina vuoteen 1949 saakka, 
jolloin sähkölaitos liittyi valtakunnan verkkoon. 
Sitten sen merkitys väheni ja lopulta toiminta 
päättyi vuonna 1970.

Nurmijärven Sähkö vietti juhlavuotta tarjoamal-
la etuja sen omistajille eli kuntalaisille. Otimme 
huomioon lapset, aikuiset, aktiivi-iässä olevat, 
eläkeläiset ja vanhukset. Julkaisimme pienimuo-
toisen historiikin asiakaslehdessämme. Seuraa-
villa sivuilla on tiivistelmä historiikista sekä juh-
lavuoden tapahtumat kuvakavalkadina.

Satavuotis-
juhlavuosi
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Suomeen sähkö tuli yllättävän no-
peasti 1800-luvun lopulla. Tiettä-
västi ensimmäinen ulkovalaistus 

sähkön avulla tapahtui heinäkuussa 
1880, jolloin Ravintola Kaivohuoneen 
edusta Helsingissä valaistiin kuudella 
sähkölampulla.
 Sähköistystä hidasti se, että öljy-
lamput olivat juuri tulleet markki-
noille, jolloin sähkö tuntui etenkin 
maaseudulla tarpeettomalta muotivir-
taukselta. Ensimmäinen kunnallinen 
sähkölaitos perustettiin Tampereelle 
1888, mutta ennen Nurmijärven Säh-
kön perustamisvuotta 1918 Suomessa 
oli jo 59 sähkölaitosta.

Sähköhierontaa
Nurmijärven seudun vanhin säh-
köä tuottava laitos oli Perttulan-Uoti-
lan kylien osuuskunnan Kuhakosken 
sähköasema, joka valmistui 1911. Va-
lot paloivat ensimmäisen kerran Uoti-
lan kylässä pääsiäislauantaina 1912. Voi-
ma-aseman toiminta päättyi 1952.
 Perttulan sähköaseman jännite oli 
3000 V. Sähkö tuotiin kuparijohtimilla 
kylän myllylle, mutta siitä eteenpäin ta-
loihin halvempaa rautalankaa käyttäen. 
Kun koskessa oli vähän vettä, virta oli 

niin heikkoa, että voitiin ottaa ”säh-
köhierontaa” – lampun kiinnikekierti-
meen saattoi tarttua paljain käsin, jol-
loin virta vain vähän pudisteli kehoa.
 Vuonna 1917 Klaukkalan Vanhalle 
Myllylle Lepsämäjoen partaalle tuotiin 
generaattori, josta saatiin virtaa tuotta-
maan valoa myllyn lisäksi Julius Viktor 
Sinisalon taloon. Johtimina käytettiin 
rautalankaa. Lepsämäjoen vesi oli jos-
kus vähissä tai padon alapuolella ole-
van veden pinta nousi korkealle, jolloin 
sähkövalo alkoi punoittaa, eikä valais-
sut. 

Perustamiskokous 14.7.1918
Nurmijärvi oli saada sähköt jo 1908, 
kun apteekkari Albin Koposen kirkon-
kylällä sijaitseva lääkelaboratorio tar-
vitsi käyttövoimaa. Tarkoituksena oli 
rakentaa Myllykoskeen voimalaitos, 
jossa oli paitsi sähköntuotantolaitteis-
to, myös kaksi myllyä ja sahaa. Hanke 
kariutui varsin pitkälle edenneiden toi-
menpiteiden jälkeen. Toinen yritys oli 
vuonna 1913, mutta sekin kariutui – li-
säksi ensimmäinen maailmansota vai-
kutti osaltaan.
 Vuonna 1918 loppui polttoöljyn 
tuonti, jolloin ymmärrettiin sähkön 

tarve nimenomaan valaistustarkoituk-
siin. Öljypula käynnisti sähköistyksen 
ja Suomeen rakennettiin satoja voima-
laitoksia.

Riita hidasti perustamista
Palojoen ja Kirkonkylän jakokuntien 
riita hidasti sähköyhtiön perustamis-
hankkeita Nurmijärvellä. Riita päättyi 
oikeudenkäyntikuluihin, joista omaa 
puolikastaan kirkonkyläläiset eivät 
halunneet maksaa. Lopulta kauppi-
as Väinö Vallinkoski ilmoitti, että hän 
maksaa puuttuvan summan, vaikkei 
hänellä ollut kosken kanssa mitään te-
kemistä.
 Nurmijärven Sähkölaitos perus-
tettiin koskenomistajain kokouksessa 
14. heinäkuuta 1918. Koskenomistajat 
vuokrasivat Myllykosken Nurmijärven 
kunnalle 50 vuodeksi kunnallisen säh-
kölaitoksen perustamista varten. Kun-
nanvaltuusto hyväksyi vuokrasopimuk-
sen ja valitsi sähkötoimikunnan 29. 
heinäkuuta 1918.

Väliaikaiset generaattorit
Öljyä ei ollut ja syksy pimeni. Sähkö-
toimikunta päätti asentaa väliaikaises-
ti Myllykoskeen ja Nukarille sahan tur-

Nurmijärven Sähkö 100 vuotta
Sähköntuotanto liittyi Nurmijärvelläkin aluksi paikalli-
siin koskiin – Myllykoskeen ja Kuhakoskeen. Myllykoski 
pyöritti generaattoreita aina vuoteen 1970 saakka. Sähkö-
laitoksen perustamiseen vaikutti merkittävästi yksi vah-
va mies, jonka visio ja periksiantamattomuus tuottivat lo-
pulta sähköä kylälle. Sää vaikutti pitkään merkittävästi 

sähkön saatavuuteen – voimalaitos saattoi seistä pitkiä 
ajanjaksoja, kun joessa ei ollut vettä. Aikojen kuluessa 
sähkölaitoksesta kehittyi joustava ja ketteräliikkeinen 
osakeyhtiö, joka on vahvasti mukana aikamme kehityk-
sessä tarjoten kanta-asiakkailleen edullista ja puhdasta 
energiaa.

johtokunnan pitkäaikainen puheen-
johtaja. 
 Sähkölaitoksen ensimmäinen kont-
tori sijaitsi Kalle Salon kotitalossa. 
Kun Yrjö Kosti Nordlund valittiin en-
simmäiseksi varsinaiseksi toimitusjoh-
tajaksi 1926, Kalle Salo jatkoi rahaston-
hoitajana. Kalle Salo kuoli 1938.

Sähkö levisi kymmenessä
vuodessa koko pitäjään
Alkuun voimalaitoksen generaattorei-
ta käytettiin kesällä vain päiväsaikaan, 
mutta syyskuun alusta ympäri vuoro-
kauden. Suuremmilla kuluttajilla oli 
mittarit, mutta muut maksoivat lamp-
pujen koon mukaan. Väärinkäytöksiä 
ilmeni siten, että johdot ohjattiin ohi 

biiniin generaattorit valon saamiseksi. 
Pimeydestä pelastuivat kirkonkylä, Pa-
lojoki ja Nukari. 
 Ponnistelujen tuloksena selvittiin 
talvisesta pimeydestä, mutta virta oli 
ajoin heikkoa. Kerrotaan, että Kirkka-
rin talon heikkonäköinen isäntä pani 
lasit silmilleen ja raapaisi tulitikulla 
tulta nähdäkseen, missä sähkövalo pa-
loi.
 Oman, pysyvän voimalaitoksen ra-
kennustyöt aloitettiin keväällä 1919. 
Maailmansodan jäljiltä vallitsi korkea-
suhdanne, mutta myös puute tarveai-
neista, kuten kuparista, sekä ammatti-
miehistä. Samanaikaisesti rakennettiin 
myös johdinverkkoa. 
 Myllykosken voimalaitos valmis-
tui maaliskuussa 1920 ja siinä oli en-
sin yksi 250 hv:n generaattori, toinen 
asennettiin 1923. Koskeen rakennettiin 
myös pato ja 750 m pitkä putki johta-
maan vettä turbiiniin. 

Kalle Salon ponnistelujen
lopputulos
Kalle Salo oli merkittävin yksittäinen 
henkilö Nurmijärven Sähkölaitoksen 
perustamisen takana. Hän oli mukana 
jo 1913 Sähköosuuskunnan hankkees-
sa. Sittemmin hän oli sähkökomitean 
puheenjohtaja sekä toimikuntien jä-
sen. Vaikka monet ikävyydet ja vaikeu-
det kohtasivat sähkölaitosta, ei tuo toi-
melias mies lannistunut. 
 Kun toimitusjohtajaksi valittiin en-
sin Einar Björkling, vaali raukesi ja 
toimitusjohtajaksi valittiin Kalle Salo. 
Hän hoitikin tehtävää joulukuuhun 
1925. Kalle oli myös sähkölaitoksen 

mittarin tai käytettiin suurempia lamp-
puja. 
 Jo vuonna 1923 oli 20 000 voltin 
korkeajännitelinjaa 37 km, 3000 V lin-
jaa 12 km ja tavallista sähkölinjaa 230 
km. Muuntoasemia oli 67, lamppu-
ja 6432 ja mittareita 420. Ensimmäisen 
kymmenen vuoden aikana sähköjoh-
dot oli vedetty lähes joka puolelle kun-
taa.
 Asentajat liikkuivat 1920-luvulla 
polkupyörillä ja hiihtäen. He saivat os-
taa polkupyörän itselleen sähkölaitok-
sen laskuun, mutta heidän tuli lunas-
taa se kuukausilyhennyksin itselleen. 
Työntekijät käyttivät vuokra-autoja tai 
omiaan, mutta ensimmäiset omat autot 
sähkölaitos osti vasta jatkosodan pää-
tyttyä.
 Voimalaitoksen toiminta riippui 
veden määrästä Vantaa-joessa. Nel-
jä pulavuotta ja vielä poikkeuksellisen 
kuiva vuosi 1931 vähensivät tuloja, jol-
loin työntekijöiden palkkoja joudut-
tiin alentamaan 10 %. Vuonna 1933 voi-
ma-asema seisoi vedenpuutteesta 33 
yötä, seuraavana vuonna 127 yötä ja py-
häpäivää.
 Ukkonen aiheutti ongelmia. Eräänä 
kylmänä vapunaattona salama väläh-
ti vain kerran, mutta poltti voima-ase-
man generaattorin. Vuonna 1927 ukko-
nen poltti generaattorit kolme kertaa. 

Myllykosken pato ja voimala Myllykosken voimalassa oli kaksi 250 hv:n generaattoria.

Sähkölaitoksen konttori vuonna 1937
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 Vuonna 1933 Erkki Kalliosta tuli 
toimitusjohtaja. Ensimmäinen ulko-
valo saatiin vuonna 1934 Aleksis Ki-
ven puistoon. Ensimmäisen toimitalon 
sähkölaitos sai vuonna 1936 Krannilan-
polulle. Talo on edelleen käytössä, nyt 
neuvolana.

Kolme työntekijää
menehtyi maailmansodassa
Vuonna 1939 toimitusjohtajaksi valit-
tiin sähköteknikko Yrjö Rinne. Säh-
kölaitokselle päätettiin ostaa kaksi pol-
kupyörää, koska näköpiirissä oleva sota 
aiheuttaisi polttoainepulaa.
 Talvisodan pommitukset aiheut-
tivat keskeytyksiä virranjakelussa. 
Joulukuun 31. pommitettiin Nurmi-
järven kirkonkylää, joka aiheutti vau-
rioita sähköverkostolle. Piiriasentaja 
Yrjö Gustafsson lähti korjaustöihin, ja 
hänen ollessaan suorittamassa työtään 
kohdistui Kirkonkylään uusi vihollisen 
ilmahyökkäys, jossa Gustafsson haa-
voittui niin vaikeasti, että kuoli sotasai-
raalassa tammikuussa.
 Kaikkiaan kolme työntekijää me-
netti henkensä talvisodassa ja useita 
haavoittui. Sodan kestäessä oli sota-
toimissa mukana 22-26 sähkölaitoksen 
työntekijää. Koko sodan ajan Sähkö-
laitos maksoi palkkaa palveluksessaan 
olevien työntekijöiden omaisille. 
 Vesitilanne oli heikko 1939–1941 ja 
korjaantui vasta 1942-1944, jolloin tilan-
ne oli vastaavasti erinomainen. Säh-
köstä ei sodan aikana varsinaisesti ollut 
pulaa, kun teollisuus ei käyttänyt sitä. 
Sodan jälkeen syntyi voimapula 1945 ja 
etenkin 1946, joka oli huono vesivuosi. 

Valtakunnan verkkoon
Vuonna 1947 toimitusjohtajana aloitti 
Kauko Mäkelä, joka palveli sähkölai-
tosta yhteensä 34 vuotta ja 7 kuukautta 
vuoteen 1981. 

 Vuonna 1949 valmistui linja Imat-
ran Voiman Tammiston muuntoase-
malta Nurmijärven verkkoon, joka 
mahdollisti sen, että sähkölaitos saat-
toi ostaa riittävästi sähköä yleisvalta-
kunnallisella tukkutariffilla. Sähköpu-
lan ajat olivat ohi. Sähkölaitoksen oma 
tuotanto väheni ja loppui vuonna 1970, 
kun huonoon kuntoon menneen Myl-
lykosken voimalaitoksen toiminta lo-
petettiin.
 Ulkovalaistus ei yleistynyt kovin no-
peasti. Vasta vuonna 1951 alettiin raken-
taa laajemmalti tievalaistusta, alkuun 
24 uutta tievalopistettä eri puolille 
kuntaa. Vuonna 1965 kunnanvaltuusto 
teki päätöksen, jonka mukaan jokainen 
sähkönkuluttaja saa kunnan kustan-
nuksella sähkövirtaa yhteen ulkovalo-
pisteeseen. Kulutuksesta kunta maksoi 
2/3, kuluttaja loput. Tuolloin päätettiin 
myös rakentaa taajamiin tievalaistus-

verkosto. Vuonna 1967 Nurmijärvellä 
oli yhteensä 985 tievalaistuspistettä.
 Nurmijärven sähkölaitos oli toi-
mittanut sähköä Jokelaan alusta asti. 
1950-luvun lopulla Jokelaan perustet-
tiin konttori ja myymälä.
 Uusi toimitalo valmistui Punamul-
lantielle vuonna 1961.
 Sähkölaitos rakensi muuntoasemia 
toiminnan laajetessa. Perttulan säh-
köasema 1968, Mutaanmäen muunto-
asema 1972, Klaukkalan sähköasema 
1979, Jokelan sähköasema 1989, Valk- 
järvi 1992 ja Karhunkorpi 2008. IVO:n 
omistama Raalan sähköasema vuodelta 
1956 purettiin 1980-luvulla. 

Kaukolämpö vuonna 1975
Kaukolämmitys alkoi Nurmijärvel-
lä vuonna 1975, kun Vesitorninmäelle 
rakennettiin siirrettävä lämpökeskus. 
Kaukolämmön tarkoituksena oli alun-
perin kerätä lämpökuormaa, jotta voi-
taisiin aloittaa sähkön ja lämmön yh-
teistuotanto, mutta se ei ole vielä tänä 
päivänäkään toteutunut Nurmijärvellä. 
 Aluksi kaikki vastustivat kaukoläm-
pöä – isännöitsijät vastustivat ja sähkö-
laitoksen vanha kaarti vastusti. Kerros-
taloja alkoi tulla mukaan pikkuhiljaa, 
kun ne vapautuivat omasta lämmön-
tuotannosta, joka vaati yhden työnteki-
jän. Kaukolämpö oli – ja on edelleen – 
vaivatonta.
 Kaukolämmön yleistyttyä ilma Nur-
mijärvellä kirkastui ilmiselvästi – kau-
kolämpö oli ympäristöystävällistä, kun 
se ei tuottanut pienhiukkasia lähi-
alueelle.

Osakeyhtiöksi 1992
Sähkölaitoksen toimitusjohtajia oli-
vat 1981 Rauno Kangasniemi ja 1989 
Heikki Koivisto. Nykyinen toimitus-
johtaja Jarmo Kurikka aloitti 2011. 
Vuonna 1985 rakennettiin nykyinen 
toimitalo, joka remontoitiin 2014.
 Yhteiskunnan lisääntynyt markki-
nahenkisyys edellytti tehokkaasti toi-
mivaa sähkölaitosta, joka katsottiin 
saavutettavan osakeyhtiömuodossa. 
Osakeyhtiömuotoisuus mahdollisti no-
peamman ja joustavamman päätöksen-
teon, kun päätöksiä ei tarvinnut viedä 
kunnalliseen päätöksentekoon lauta-
kuntiin tai valtuustoon. 
 Nurmijärven kunnanvaltuusto 
päätti 28.10.1992 perustaa Nurmijär-
ven Sähkö Oy:n, jolle sähkölaitoksen 
liiketoiminnot siirrettiin vuoden 1993 
alusta. Sähkölaitoksen palvelukses-
sa oli 103 henkilöä. Vuonna 1993 koko 

henkilökunta lomautettiin viikoksi, 
jonka lisäksi vuoden lopussa käytiin 
YT-neuvottelut, joiden lopputuloksena 
yhtiössä oli vuonna 1994 töissä 25 hen-
keä vähemmän. 

Sähkömarkkinoiden
muutoksen vuosikymmen
Sähköhuollon kilpailua haluttiin 
1990-luvulla lisätä uusimalla alan lain-
säädäntöä. Uusi sähkömarkkinalaki ja 
uudet sähkön toimitusehdot tulivat 
voimaan kesäkuun alusta 1995. Marras-
kuussa markkinat avautuivat sähkön 
siirron vapautuessa yli 500 kW sähkön 
käyttäjille, jolloin sähkön siirrolle mää-
ritettiin myyntihinnoista erilliset siir-
tohinnat.
 Tukkusähkö alettiin ostaa yhteis-
hankintana Tripower Oy:n kautta 
Imatran Voima Oy:ltä. Tripower perus-
ti yhdessä muiden sähkönhankintayh-
tiöiden kanssa Voimatorin, joka aloitti 
toimintansa 1995 sähköpörssiperiaat-
tein osakkaittensa sähkökauppapaik-

kana. Suurasiakkaitten sähkösopimuk-
set uusittiin.
 Suomalainen sähköpörssi, joka oli 
yhteydessä pohjoismaiseen sähköpörs-
siin, aloitti toimintansa vuonna 1996. 
Sähkömarkkinat vapautuivat vuoden 
1997 alusta. Pienkuluttajille sähkö-
kauppa vapautui 1998 eli sai ostaa säh-
köä keneltä tahansa toimittajalta. Suu-
rin osa asiakkaista liittyi Nurmijärven 
Sähkön kanta-asiakkaiksi – vain muu-
tamat vaihtoivat sähkön toimittajaa.

Ympäristöystävällistä
energiantuotantoa 2000-luvulla
Klaukkalaan rakennettiin kierrätys-
polttoaineita käyttävä lämpökeskus jo 
vuonna 1998. Biopolttoaineet valtasi-
vat alaa 2000-luvulla – kirkonkylälle 
rakennettiin biopolttoaineita käyttävä 
kaukolämpölaitos vuonna 2002, Raja-
mäelle 2007 sekä Järvihakaan ja Har-
julaan pellettilämpökeskukset 2009. 
Klaukkalan biolämpölaitoksen laa-
jennus toteutettiin 2014, jonka jälkeen 

kaukolämpö tuotettiin yli 95 prosent-
tisesti biopolttoaineilla. Nurmijärvi to-
dettiinkin vuonna 2018 Suomen vähä-
päästöisimmäksi kunnaksi.
 Vuonna 2005 Nurmijärven Säh-
kö myi urakointiliiketoiminnan Eltel 
Networks Etelä Oy:lle ja teki palvelus-
opimuksen samaisen Eltelin kanssa ra-
kentamis- ja kunnossapitopalveluista. 
Verkonrakennus ulkoistettiin. 23 yhti-
ön palveluksessa ollutta asentajaa siir-
tyi uuden yhtiön palvelukseen. Kat-
sottiin, että verkon rakentaminen oli 
nopeasti kehittyvä ala, joka vaati laajoja 
alan verkostoja ja jatkuvaa kouluttau-
tumista.
 Vuonna 2008 yhtiö lähti osakkaak-
si Fennovoiman ydinvoimalahankkee-
seen. 
 Vuonna 2011 aloitettiin etäluetta-
vien mittareiden asennukset ja työ val-
mistui 2015. Yhtiö hyödynsi internetiä 
ja aloitti kotisivuillaan Venla-palvelun, 
jonka avulla asiakkaat saattoivat mm. 
seurata sähkönkulutustaan.
 Vuonna 2013 yhtiö lähti mukaan 
tuulivoimatoimintaan ja osti Suomen 
Voiman kautta osuudet Haminan Mä-
kelänkankaan ja Raahen Kopsan tuu-
livoimapuistojen tuotannosta. Vuonna 
2013 toimitalon katolle perustettiin au-
rinkovoimala, jota laajennettiin 2018.
 2000-luvun pisin projekti oli ja on 
vielä pitkään säävarman verkon ra-
kentaminen, joka alkoi jo vuonna 2014 
ja jatkuu vuoden 2028 loppuun. Lain 
mukaan verkoston tulee olla säävarma 
vuoteen 2029 mennessä. Käytännössä 
säävarman verkon rakentaminen tar-
koittaa kaapelien siirtämistä maan alle. 
Aivan kaikkia kaapeleita ei Nurmijär-
vellä tarvitse siirtää maan alle, esimer-
kiksi peltoaukeilla, joissa vaaraa pui-
den kaatumisesta linjojen päälle ei ole. 
Verkosta vastaa vuonna 2010 perustet-
tu Nurmijärven Sähköverkko Oy, joka 
on Nurmijärven Sähkö Oy:n tytäryhtiö. 
Käytännön työt tekee Eltel Networks 
Oy.

Juhlavuosi 2018
Nurmijärven Sähkö täytti sata vuotta 
heinäkuussa 2018. Juhlavuotta vietet-
tiin tarjoamalla asiakkaille eli omista-
jille etuja ja tapahtumia.

Nurmijärven ensimmäinen kaukolämpö- 
keskus käynnistyi vuonna 1975
Kirkonkylän Vesitorninmäellä.

2010-luvulla yhtiö lähti mukaan tuulivoima- ja aurinkovoimalatoimintaan.
Kuva 100 m korkeudesta Haminan Mäkelänkankaalta, jossa yhtiöllä on osuuksia.

Sähkölaitoksen konttori 1960-luvulla Viimeinen päivä sähkölaitoksena vuonna 1993
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Rajamäen uimahallille ja terveyskeskuksiin lahjoitimme 
kännyköiden latauskaapit.

Tuulihaukan pesälle
sponsoroimme kameran,
jonka näkymä välitettiin 
internetiin.

Taaborin kesäteatterin
Peppi Pitkätossu -esityk-
sessä tarjosimme kanta-

asiakkaille kakkukahvit.

Lahjoitimme turvaliivejä päiväkoteihin Rajamäellä ja Jokelassa.

Tarjosimme kanta-asiakkaille lämpökameraa lainaksi.

Tuimme Svenska Föreningenin
yhteislaulutilaisuutta Taaborinvuorella.

Järjestimme harmonikkakonsertin ja tanssit 
kaikissa Nurmijärven kahdeksassa hoivako-
dissa, hanuristina Harri Kuusijärvi.

Harjulassa tuimme lasten puistojuoksutapahtumaa.

Nurmijärven Sähkö laajensi kesällä toimitalon katolla
olevan aurinkovoimalan kaksinkertaiseksi 80 paneeliin. Voimalan 
teho on 21,6 kWp ja vuotuinen tuotto 18 MWh. Voimalan ansiosta 
CO2-vähenemä on 2800 kg vuodessa.
 Aikaisemmin katon materiaali oli vaihdettu valkoiseksi ja sen 
pinnassa on nyt titaanioksidia, joka sitoo itseensä
typen oksideja. Aurinkovoimalaa oli luontevaa laajentaa, samalla 
kun vanha voimala asennettiin takaisin
kattoremontin jälkeen.

Palkkasimme energianeuvojaksi Jarmo Kaupin.
Energianeuvoja (vas.) mm. vieraili Nurmijärven
kirjastoissa levittämässä energiatietoutta (kuvassa 
Rajamäen kirjastossa). Suosituin puheenaihe
kirjastokierroksella oli lämmitys.
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Juhlavuoden tapahtumia



Lahjoitimme sähköautojen latauspisteet Arkadia-hallin 
ja Rajamäen uimahallin pysäköintialueille. Vas. Arkadian 
lukion eläköitynyt rehtori Jaakko Julkunen, Virta Ltd.:n 
myyntijohtaja Janne Koski ja Nurmijärven Sähkön säh-
köliiketoiminnan johtaja Kimmo Toivonen. Rajamäen uimahallin pysäköintialueelle latauspistettä

pystyttämässä Voltigo Oy:n Heikki Väisänen ja Tuomas
Väätäinen.

Syksyllä järjestimme Energiapäivän, jonka
ohjelmassa oli energia-alan esittelyjä,
pomppulinnaa, poniratsastusta, kaasu-
autoesittely,  sähköpyörien koeajoa, aurinkopa-
neelien esittelyä, tutustuminen aurinkovoima-
laan ja hot dogeja.

Nurmijärven Sähkö oli esillä Rajamäen
kyläpäivillä, kuten jo monena vuonna
aikaisemmin. Arvonnassa oli tarjolla
sähköauto viikonlopuksi.

Jokelassa metallipaja Vuorenteko täytti myös sata vuotta ja 
niinpä Nurmijärven Sähkö oli mukana energianeuvojineen 
vuosijuhlissa.

Rajamäellä Nurmijärven Sähkön energianeuvoja Jarmo 
Kauppi oli mukana paikallisen kyläyhdistyksen järjestämässä 

joulunavaustapahtumassa kauppakeskus Lähteessä.

Lisäksi
tansseihin ja kesäteatteriin
arvottiin pääsylippuja ja yh-
tiö osallistui valtakunnalliseen 
Hyvä Joulumieli -keräykseen 
sekä tarjosi paikallisille vähä-
varaisille joulukinkkuja
Facebook-keräyksen kautta.

Eläkeläisille tarjottiin Olavi Virta -elokuvan näytöksiä.

Duudsonit tuotiin Klaukkalaan luennoimaan koululaisille koulukiusaamista vastaan.

Maltti ja Valtti vetivät kaksi showta 
täysille saleille Klaukkalan Monikossa.
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