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Vuosikertomus



Olemme mukana Nordic Fuelin biopolttoainetehdashankkeessa.

Rakensimme Rajamäelle uuden kaukolämpölinjan.

Mutaanmäen sähköasemalle saatiin uusi 
muuntaja.

Rajamäen kyläpäivä

Turvaliivit Kolsan ja Lepolan päiväkotien lapsille Jokelaan.

Lepsämän kyläpäivässä

Teemaillat viitenä tiistaina

Nurmijärvi Open -tapahtumassa Klaukkalassa.110 kV linjaa piti siirtää Klaukkalan
ohikulkutien tieltä.
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Yhtiön vuosi 2019 meni varsin va-

kaasti ilman suuria poikkeamia 

suunnitelmiin. Strategisen linjauk-

semme mukaisesti keskityimme toi-

mialueen energiainfran kehittämiseen 

sekä päästöttömän energian tuotannon 

lisäämiseen silloin kun se nähdään ta-

loudellisesti kannattavaksi. 

Tulos sekä yhtiölle että sen tär-

keimmille sidosryhmille jatkui hy-

vänä. Valtakunnallisen asiakaskyselyn 

osalta saimme ilahduttavat tulokset eli 

olimme kyselyyn osallistuneista yh-

tiöistä ykkösiä. Kiitos tästä asiakkail-

lemme ja tietysti koko henkilöstölle. 

Aiempien kyselyiden pohjalta olem-

me kehittäneet mm. sähköisiä palve-

luitamme sekä energianeuvontaa asi-

akkaillemme.

Konsernin liikevaihto ja tilikauden 

voitto kasvoivat edellisestä vuo-

desta jonkin verran. Syinä tähän oli en-

nen kaikkea kulujen aleneminen, läm-

mön hintojen lievä nosto tilivuoden 

alussa sekä biolämmön ennätysmäi-

sen korkea kotimaisen polttoaineen 

käyttö. Toimialueemme on kasvavaa 

aluetta, mikä näkyi asiakasmäärien 

kasvussa niin sähkön siirrossa kuin 

biolämmössäkin. Vuonna 2019 siirto- 

ja biolämmön hinnat olivat alhaisella ja 

kilpailukykyisellä tasolla valtakunnan 

yleiseen tasoon verrattuna. Omistajan 

tekemän linjauksen mukaisesti yhtiö ei 

pyri maksimoimaan tulostaan vaan ja-

kaa hyvää asiakasomistajilleen ennen 

kaikkea edullisen sähkön siirtohin-

nan ja kaukolämmön hinnan muodos-

lämpö takaa tulevaisuudessakin edul-

lisen ja vakaan kaukolämmön hin-

noittelun asiakkaillemme. Selvitämme 

jatkossa myös geotermisen lämmön 

hyödyntämistä nykyistä enemmän.

Nurmijärven Sähkön tavoittee-

na on oman päästöttömän ja ta-

loudellisesti kannattavan sähkön 

tuotannon maltillinen lisääminen. 

Tuulivoimatuotannossa olemme mu-

kana omistamassa Haminassa sekä 

Raahessa sijaitsevia tuulivoimapuisto-

ja. Investointipäätökset kahdelle tuu-

livoimapuistolle Pohjanmaalla on teh-

ty vuonna 2019 ja osuutemme niistä 

on merkittävä. Selvitämme mahdol-

lisuuksia lisätä edelleen päästötöntä 

tuulivoimatuotantoa. Tuulivoima on 

edelleenkin myötätuulessa ja sen tek-

nistaloudellinen kilpailukyky on en-

tisestään parantunut muihin tuotan-

tomuotoihin verrattuna. Paikallinen, 

asiakkaidemme hajautetun aurinko-

sähkön pientuotanto kasvoi lähes kak-

sinkertaiseksi vuoden aikana, koko-

naismäärän ollessa kuitenkin edelleen 

varsin pieni. Yhtiö ostaa asiakkaan 

niin halutessa pientuotannon ylijää-

mäsähkön.

Nurmijärven Sähkö on mukana 

Fennovoiman ydinvoimahank-

keessa sekä Olkiluoto 3 -projektis-

sa. Olkiluoto 3:n arvioitu kaupallinen 

käyttöönotto on siirtynyt vuodelle 

2021. 

Fennovoiman Hanhikiven ydinvoi-

maprojekti on edennyt suunni-

teltua hitaammin ja sen arvioitu val-

mistuminen on vuonna 2028. Näiden 

hankkeiden valmistuminen tulee lisää-

mään Nurmijärven Sähkön omavarai-

suutta päästöttömän sähkön hankin-

nassa oleellisesti – osuutemme niistä 

tulee kattamaan noin 40 prosenttia ny-

kyisestä sähkön myynnistämme.

Yhtiömme on hyvässä kunnossa 

ja uskon vankasti sen menestyk-

seen myös tulevina vuosina.  Seuraam-

me tarkasti energiatoimialan kehitystä 

ja olemme valmiita tarttumaan uusiin 

mahdollisuuksiin. 

Haluan kiittää asiakkaitamme luot-

tamuksesta toimintaamme ja pal-

veluitamme kohtaan, yhtiömme hen-

kilöstöä erinomaisesta tekemisestä 

sekä kuntaomistajaa mainiosta yhteis-

työstä kuluneen vuoden aikana.

Jarmo Kurikka

Toimitusjohtaja

Kaikki liiketoiminnat saavuttivat   taloudelliset tavoitteensa

Jarmo Kurikka, toimitusjohtaja

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

sa. Matala sähkön siirron ja lämmön 

hintataso yhdessä korkean investoin-

titason ohella aiheuttavat kuitenkin 

edelleen haasteita yhtiön kassavirran 

osalta. Vuoden 2019 aikana yhtiö nos-

ti korollista vierasta pääomaa ensim-

mäistä kertaa yhtiön historiassa. Kon-

sernin investoinnit vähenivät hieman 

edellisestä vuodesta ollen yhteensä 5,3 

miljoonaa euroa. 

Kaikki konsernin liiketoiminnat 

saavuttivat tai ylittivät asetetut ta-

loudelliset tavoitteensa. Sähkönkäyt-

töpaikkojen määrä kasvoi alueellamme 

noin kaksi prosenttia ja lämpöliitty-

mien noin kolme prosenttia. Sähkön 

myyntimäärä laski hieman edellisestä 

vuodesta. Sähkön jakelun laatu jatkoi 

vuoden aikana hyvällä tasolla – viois-

ta aiheutunut keskimääräinen jakelun 

keskeytys oli noin 20 minuuttia/asi-

akas. Verkostomme hyvästä kunnos-

ta ja ennalta ehkäisevästä kunnossa-

pitotoiminnasta johtuen suuremmilta 

jakelukeskeytyksiltä vältyttiin. Vuo-

den lopussa säävarman verkon piiris-

sä oli kahdeksankymmentä prosenttia 

asiakkaistamme. Sähkön jakelun laa-

tu tulee edelleen paranemaan, kun sää-

varman verkon investoinnit on saatu 

valmiiksi seuraavan noin kymmenen 

vuoden aikana.

Vuonna 2019 biokaukolämpölai-

toksissamme lähialueelta tulevan 

puulämmönlähteen osuus koko läm-

mönlähteiden käytöstä oli 98 prosent-

tia, kun valtakunnan keskiarvo oli 53 

prosenttia. Lähienergiapohjainen bio-
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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

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli tilikauden 
päättyessä 37 henkilöä. Näistä Nurmi-
järven Sähkö Oy:n palveluksessa oli 
28 henkilöä ja Nurmijärven Sähkö-
verkko Oy:n palveluksessa 9 henkilöä. 
Keskimääräinen Nurmijärven Sähkön 
työntekijä oli 47,8 -vuotias ja työsken-
nellyt yhtiössä 14,6 vuotta.    

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 vuon-
na 2019 Tom Östlund, Sarita Suokas, 
Niko Elo, Kristiina Paakkanen, Har-
ri Kontiainen, Ari Taipale, Marja Ven-
ho sekä Antti Kemppinen, joka toimi 
myös toimikunnan puheenjohtajana.

Henkilöstökyselyt ovat vakiintunut 
käytäntö ja niitä tehtiin myös vuon-
na 2019. Tulokset ovat edelleen hy-
vällä tasolla niin kuin aikaisempina 
vuosinakin. Myös henkilöstön kou-
lutukseen panostetaan, koulutuspäi-
viä kertyi yhteensä 4,6 päivää/henki-
lö (6,2 päivää vuonna 2018).

Työsuojelu ja työterveys

Vuonna 2019 työsuojelutoimikuntaan 
kuuluivat työsuojelupäällikkö Eino Si-
vula, työsuojeluvaltuutetut Ilari Laak-
konen, Niko Elo ja Tom Östlund. Li-
säksi työsuojelutoimikunnan työhön 
osallistuivat hallinnosta Anna Elo ja 
Jarmo Kurikka. Työsuojelutoimikunta 
kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. 

Nurmijärven Sähkössä on panostet-
tu pitkään työsuojeluun ja -turvalli-
suuteen. Tämä näkyy myös alhaisena 
sairauspoissaolojen sekä työtapatur-
mien määränä. Sairauspoissaolopro-
sentti vuonna 2019 konsernitasolla oli 
2,8 prosenttia (2,4 prosenttia vuonna 
2018). Työturvallisuushavaintoja teh-
tiin 36 kpl ja läheltä piti - tilanteita 
rekisteröitiin kolme kappaletta. Työ-
tapaturmia tapahtui kolme, joista ei ai-
heutunut töistä poissaoloja.  Yhtiö on 
mukana Työterveyslaitoksen ylläpitä-
mässä Nollis-foorumissa. 

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

Organisaatio

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

Tunnusluku                                 Konserni                               Emoyhtiö  
  2019 2018 2017 2019 2018 2017
Henkilöstön
keskimääräinen
luku tilikaudella 37 35 34 28 27 26
          
Henkilöstön
määrä 31.12. 37 35 34 28 27 26
- miehiä 25 23 23 16 15 11
- naisia 12 12 11 12 12 15
- toimihenkilöitä 30 23 27 21 21 19
- työntekijöitä 7 6 7 7 6 7
- keski-ikä (vuotta) 47,8 48,1 46,3 47 46,4 45,3
- keskimääräinen
   työsuhde (vuotta) 14,6 14,4 14,8 14,4 13,9 14,7

KONSERNIN HENKILÖSTÖ
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Markkinatilanne

Lämpöä myytiin yhteensä 131 000 
megawattituntia, joka oli edellisvuo-
den tasolla.
 Biolämmön hintaa korotettiin 5,5 
prosenttia 1.1.2019 yleisen kustan-
nustason ja polttoainekustannusten 
nousun johdosta. Päättynyt vuosi oli 
lämpötiloiltaan edellisvuotta lämpi-
mämpi. Kokonaislämmön myynti kui-
tenkin nousi hieman edellisvuodesta. 
Myyntiä kasvatti erityisesti mukavat 
13 uutta kaukolämpöasiakasta.
 Lähilämmön hinta pidettiin ennal-
laan.

Biolämpö

Vas. Ville Putkuri, Markus Meitamo, Jukka Leinonen, Tero Uusikari, Tom Östlund, Niko Elo, Timo Harju, Pasi Sarmala ja Alpo Sund.

 Lämpötoiminnan liikevaihto oli 9,2 
miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,8 mil-
joonaa euroa. Päästöoikeuksien hin-
ta laski loppuvuodesta markkinoilla. 
Päästöoikeuksia myytiin 20 000 ton-
nia yhteensä vuoden kuluessa.

Tuotanto

Kaukolämmöstä 98 prosenttia tuotet-
tiin puupolttoaineita käyttävillä kau-
kolämpökeskuksella kirkonkylässä, 
Klaukkalassa ja Rajamäellä. Klaukka-
lan jätevedenpuhdistamon biokaasua 
polttavalla kattilalla tuotettiin läm-
pöä 699 megawattituntia, joka riit-
tää 40 omakotiasunnon lämmityksen 
vuodessa. Loppuosa kaukolämmöstä 
tuotettiin kevyellä polttoöljyllä. Lähi-
alueilta tulleita puupolttoaineita pol-
tettiin kiinteän polttoaineen kattilois-
sa reilut 180.000 irtokuutiometriä ja 
lisäksi Harjulan ja Järvihaan pelletti-
laitoksella poltettiin 82 tonnia puupel-
lettejä.
 Leijukattiloiden pohjatuhka toimi-
tettiin metsälannoitteen valmistuk-
seen. Arinakattilan pohjatuhka vietiin 
loppusijoitukseen jäteasemalle. Leiju-
kattiloiden leijuhiekka ja seulan ylite 
toimitettiin maanrakennuskäyttöön ja 
polttoaineen valmistukseen.
 Lähilämmöstä tuotettiin 36 pro-
senttia puulla ja maalämmöllä, loput 
kevyellä polttoöljyllä.
 Päästökaupan piirissä olevilla kir-
konkylän, Klaukkalan ja Rajamäen 
kaukolämpölaitoksilla syntyi fossiilis-
ten polttoaineiden poltosta hiilidioksi-
dipäästöjä yhteensä 690 tonnia. Kau-
kolämmön tuotannon ominaispäästö 
oli meillä ennätyksellisen alhainen eli 
kuusi grammaa/kilowattitunti, kun 
keskimäärin Suomessa kaukolämmön 
ominaispäästö oli 143 grammaa/kilo-
wattitunti. Klaukkalan laitos tuli uu-

tena toimijana päästökaupan piiriin 
vuoden 2014 lopulla ja sille haettiin 
ilmaisia päästöoikeuksia päästökaup-
pakaudelle 2013 – 2020 yhteensä 22 
691 tonnia. Päätös ilmaisista päästöoi-
keuksista Klaukkalan laitokselle saa-
tiin ja oikeuksia kirjattiin takautuvasti 
tilille 20 475 yksikköä.

Investoinnit 

Kaukolämpöverkkoa laajennettiin ra-
kentamalla uutta runkolinjaa ja uusia 
talohaaroja yhteensä reilut kaksi kilo-
metriä. Liittymien rakentamisen pai-
nopiste oli Kirkonkylässä ja Klaukka-

  2019 2018

Lämpöasiakkaita kpl 510 497

Sopimusteho MW 90 82

Lämmön myynti GWh 131 130

Kotim. energian osuus  % 98 96

Kaukolämpöputkea km 73 72

LÄMMÖNTUOTANTO

Lämpötoiminta tuottaa
ympäristöystävällisesti
lämpöä ja siirtää sitä

asiakkaille. Tuotteitamme ovat 
bio- ja lähilämpö.

Lämpötoiminnan osuus
konsernin liikevaihdosta

oli 28 prosenttia.
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LÄMMÖN MYYNTI, GWh

lassa. Rajamäellä uusittiin runkolinjaa 
suuremmaksi Kiljavantien saneerauk-
sen yhteydessä.
 Kirkonkylän öljylämpökeskuksen 
automaatiokeskus uusittiin ja kirkon-
kylän laitokselle asennettiin mootto-
roitu automaattiportti.
 Lämpötoiminnan investoinnit oli-
vat yhteensä 1,1 miljoonaa euroa.

Lähiajan näkymät

Uusien rakennushankkeiden liik-
keellelähtö on epävarmaa, joten asi-
akkaiden määrän lisääntyminen ei 
tule lisäämään merkittävästi lämmön 

myyntiä. Verkostorakentamisen pai-
nopiste tulee olemaan Klaukkalassa.
 Uuden päästökauppakauden 2021 
- 2030 ilmaisoikeuksien määrä jaksol-
le 2021 – 2025 selviää vuoden lopulla. 
Päästöjen tarkkailusuunnitelmien ha-
kemukset uudelle kaudelle pitää jättää 
syksyllä.
 Tuotannon korkean bioasteen ja 
tehokkuuden ansiosta pyrimme ko-
timaisten polttoaineiden hintatason 
noususta huolimatta varmistamaan 
jatkossakin kilpailukykyisen hintata-
son nykyisille ja tuleville asiakkaillem-
me.
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Yleistä

Suomen ja Nurmijärven alueen hyvä 
taloustilanne näkyi edelleen ja säh-
könkäyttö pysyi korkealla tasolla ku-
luneena vuonna. Sähkönkäyttö Nur-
mijärven Sähköverkon toimialueella 
oli siirretyn sähkön volyymilla mitat-
tuna 443.000 megawattituntia, joka 
oli hivenen edellistä vuotta pienempi. 
Yhtiön asiakasmäärä jatkoi kasvuaan.  
 Nurmijärven Sähköverkon liike-
vaihto vuonna 2019 oli 12,6 miljoonaa 
euroa ja liikevoitto oli 4,8 miljoonaa 
euroa. Tulos ylitti budjetin. 

Investoinnit ja liittymät

Vuoden 2019 investoinnit kohdis-
tuivat pääsääntöisesti toimitusvar-
man sähkönjakeluverkon sekä uuden 
sähkönjakeluverkon rakentamiseen. 
Sähkönjakelun toimitusvarmuusin-
vestointeja tehtiin useissa kohteissa 
jakelualueella. Keskeisin verkonraken-
tamiskohde oli Klaukkalan Kehätien 
rakentamisen aiheuttamat jakeluver-
kon siirtotyöt. Maasulun kompen-
sointilaitteiden asennukset valmistui-
vat kevään 2019 aikana.

Vas. Jarmo Huppunen, Juha Ojala, Ari Taipale, Osmo Karvonen, Pekka Koponen, Harri Kontiainen, Henri Huotari  ja Petri Pohjasniemi. Kuvasta puuttuu Timo Ukkola.

 Uusien sähköliittymien rakentami-
nen oli edellisvuoden tasoa. Uusia so-
pimuksia tehtiin 169 kappaletta, joka 
oli sama määrä kuin edellisvuotena. 
Asiakasmäärä kasvoi 446 uudella säh-
könkäyttöpaikalla.
 Sähköverkoston investoinnit olivat 
3,8 miljoonaa euroa.

Sähkönjakelun laatu
ja verkonkäyttö

Sähkönjakelun laatu vuonna 2019 oli 
erinomaista tasoa verrattuna muihin 
vastaavan tyyppisiin verkkoyhtiöi-
hin. Vioista aiheutunut vuosienergioil-
la painotettu keskeytysaika asiakasta 
kohden oli 12 minuuttia ja suunnitel-
luista keskeytyksistä vuosienergioilla 
painotettu keskeytysaika oli yhdeksän 
minuuttia. Vioista aiheutui sähkönja-
kelussa keskimäärin yksi katkos asia-
kasta kohden vuodessa. Vuoden 2019 
aikana ei ollut suurhäiriötä sähkönja-
kelussa.
 Sähkönkäytön kulutushuippu osui 
tammikuun 22 päivän loppuiltaan, 
jolloin yhtiön jakelualueella käyte-
tyn sähkön huipputeho oli 101,9 me-
gawattia. 
 Syksyn aikana aloitettiin uuden 
kaukokäyttöjärjestelmän käyttöön-
otto. Uusi kaukokäyttöjärjestelmä on 
otettu kokonaisuudessa käyttöön ke-
sän 2020 aikana.

Tulevaisuuden näkymät 

Nurmijärven ja Tuusulan Jokelan alue 
tullee jatkossakin olemaan muutto-
voiton myötä kasvavaa aluetta. Läm-
pötilojen kehitystä ei voi ennakoida 
etukäteen, mutta asiakkaiden energi-
ansäästötoimet tulevat todennäköises-
ti jatkossa vaikuttamaan alentavasti 

asiakaskohtaiseen energiankulutuk-
seen. Vuoden 2020 osalta odotamme 
edelleen uusien liittymien ja asiakas-
määrien kasvun olevan edellisvuoden 
tasoa.
 Sähkönsiirtoliiketoiminnassa toi-
minnan painopiste on tulevina vuo-
sina uudisrakentaminen uusille kaa-
va-alueille. Säävarman sähköverkon 
rakentamista jatketaan, mutta paino-
piste on entistä enemmän haja-asu-
tusalueilla. Kaava-alueiden säävar-
muusinvestoinnit saadaan päätökseen 
vuoden 2022 loppuun mennessä. In-
vestointien myötä sähkön jakeluvar-
muus paranee entisestään, vaikkakaan 
kaikkia sähkönjakelun toimintavar-
muuteen liittyviä riskejä investoin-
neilla ei pystytä poistamaan. Säävar-
man verkon rakentamisen myötä 
keskijänniteverkostojen kaapelointi-
aste nousee nykyisestä 29 prosentista 
noin 48 prosenttiin ja pienjännitever-
koston kaapelointiaste nousee nykyi-
sestä 60 prosentista noin 75 prosent-
tiin.
 Vuoden 2019 lopussa 95 prosent-
tia kaava-alueiden asiakkaista ja 25 
prosenttia haja-asutusalueiden asiak-
kaista on säävarmuuden piirissä. Nur-
mijärven Sähköverkon kaikista asi-
akkaista 80 prosenttia on säävarman 
verkon piirissä. 

Verkosto

Nurmijärven Sähköverkko Oy 
vastaa sähkön siirtämisestä

asiakkailleen sekä
ylläpitää ja kehittää

sähköverkkoa.
Verkkotoiminnan osuus

konsernin liikevaihdosta oli 40 
prosenttia. Henkilömäärä
verkkoliiketoiminnassa

on kahdeksan.

  2019 2018

Sähkönkäyttöpaikkoja kpl 26 346 25 686

Sähköasemat kpl 8 8

Päämuuntajat kpl 9 9

Jakelumuuntamot kpl 1054 1082

110 kV verkko km 25,3 25,3

20 kV verkko km 727 710

0,4 kV verkko km 1402 1665

VERKOSTO 2018–2019

 Vuoden 2020 aikana saadaan tu-
levan 110 kV:n voimajohtohankkeen 
Perttula – Röykkä – Rajamäki luvitus 
hoidettua. Itse voimajohdon ja voima-
johtoon liittyvien sähköasemakent-
tien rakentaminen alkaa vuona 2021 
ja itse hanke arvioidaan valmistuvan 
vuoden 2022 lopussa.
 Vuoden 2020 osalta odotamme 
uusien liittymien ja asiakasmäärän 
kasvun olevan edellisvuoden tasoa. 
Klaukkalan Kehätien rakentamisen ai-

heuttamat jakeluverkon linjansiirrot 
alkoivat vuoden 2019 alussa ja viimei-
set linjansiirrot tehdään vuoden 2022 
aikana. Sähköverkoston investoinnit 
painottuvat vuonna 2020 jakeluver-
kon uudisrakentamiseen ja toimitus-
varmuuden parantamiseen. Suurim-
pina verkonrakennuskohteina tulee 
olemaan Karhunkorven ja Järvihaan 
teollisuusalueiden sekä Rinnekodin 
ja Kiljavan alueiden sähkönjakeluver-
kon uusiminen säävarmaksi.  Keskei-

simmät uudisrakentamiskohteet tule-
vat olemaan Klaukkalassa oleva Vanha 
Klaukan uusi asuinalue ja Rajamäellä 
oleva Kylänpään asuinalue.
 Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj pi-
tää kantaverkkosiirtohinnoittelun en-
nallaan vuonna 2020. Nurmijärven 
Sähköverkko korottaa siirtohintoja 
keskimäärin viisi prosenttia 1.5.2020.
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Vas. Suvi Kiheri, Kimmo Toivonen, Merja Blom, Minna Vuorensola, Katja Ruuskanen, Kristiina Paakkanen ja Jarmo Kauppi. Istumassa Aila Leppäjärvi 
ja Tarja Lehtimäki.

Sähkö

Yleistä

Vuosi 2019 oli kokonaisuutena on-
nistunut sähköliiketoiminnalle. Säh-
kön tukkuhinta laski maltillisesti kyl-
män ja kalliin tammikuun jälkeen, 
mikä laski myös Nurmijärvellä säh-
könmyyntihintoja. Edellisen vuoden 
kuiva kesä ei toistunut, jonka vuoksi 
vesivoiman määrä oli normivuoden ta-
solla. Päästöoikeuksien hinnat pysyt-
telivät 25 euroa/tonni hiilidioksidia ta-
solla.

Sähkön hankinnan onnistuminen 
ja kustannustehokas toimintatapa 
mahdollistivat sähkönmyynnin asia-
kashintojen pitämisen kilpailukykyi-
sinä, mikä näkyi hyvänä asiakaspysy-
vyytenä. 

Sähköliiketoiminta
vastaa sähköenergian

myynnistä ja hankinnasta
sekä koko konsernin

viestinnästä, asiakaspalvelusta
ja laskutuksesta. 

Liikevaihto pysyi edellisen vuoden ta-
solla ollen noin 9,7 miljoonaa euroa. 
Sähkönmyynnin kannattavuus oli 
kohtalaista. Sähkön tuotanto-osuuk-
siemme kannattavuus oli tukkumark-
kinahintojen mataluuden takia hei-
kohkoa.

Sähkönmyynti
ja -markkinointi

Nurmijärven Sähkö -konsernilla on 
kaikkiaan yli 26 450 asiakasta, joi-
den asiakaspalvelusta, laskutuksesta 
ja energianeuvonnasta yksikkö vastaa. 

Sähkön kotitalousasiakkaiden myynti-
prosessit automatisoituivat kertomus-
vuonna mm. sähköpostitarjouksilla, 
joita lähti yli 55 prosentille asiakaskun-
nastamme sähkösopimuksia uusittaes-
sa. Tämä kehitys ei laske pelkästään 

kuluja, mutta on myös konkreettinen 
ympäristöystävällinen tapa toimia. 
 Markkinoinnissa painotettiin edel-
leen kuntalaisten olevan meidän 
asiakasomistajia. Sähkönmyyntiasi-
akkaiden määrä pysyi tiukasta kilpai-
lutilanteesta huolimatta hyvällä ta-
solla. Suurin osa asiakkaistamme on 
edelleen kanta-asiakkaita, jotka osta-
vat sähkönsä joko määräaikaisella tai 
toistaiseksi voimassa olevalla sopi-
muksella.  

Asiakastyytyväisyystutkimuksen 
otoksen mukaan 60 prosenttia kulut-
taja-asiakkaistamme ilmoittaa luke-
neensa kaksi kertaa vuodessa ilmesty-
vän asiakaslehtemme. Online-palvelua 
käyttää yli 30 prosenttia ja häiriövies-
tipalvelua (tekstiviestillä tai sähköpos-
tilla) käyttää 75 prosenttia asiakkais-
tamme.

Tavoitteenamme on olla näkyväs-
ti paikallisten asiakkaidemme arjessa 
mukana teemalla ”Paikalliselle paras”. 
Järjestimme asiakkaillemme vuoden 
mittaan useita tapahtumia, joista suu-
rin oli perinteinen Taaborinvuoren 
kesäteatterinäytös. Lisäksi olimme 
tukemassa monia paikallisia tapahtu-
mia. Kanta-asiakkaillemme tarjoam-
me edellisten vuosien tapaan erilaisia 
kanta-asiakasetuja yhteistyökumppa-
niemme kautta. Klaukkalan LED-tau-
lun käyttöaste on pysynyt korkealla 
tasolla paikallisten yrittäjien, yhdis-
tysten, seurojen ja kunnan käytössä.

Asiakkaiden tyytyväisyys meihin on 
pysynyt erinomaisella tasolla viimei-
sen viiden vuoden aikana. Vuonna 
2019 olimme jälleen tyytyväisyysin-
deksissä oman verrokkiryhmämme 
paras asiakkaiden silmissä. Viimeksi 
saavutimme vastaavan ensimmäisen 
sijan tyytyväisyysindeksissä vuonna 
2015.

Eniten tyytyväisyyden taso oli vuonna 
2019 noussut asiakaspalvelun ja hen-
kilöstön toimintaa kohtaan. Erityisiä 
vahvuusalueita tutkimuksessa ovat-
kin henkilöstön ystävällisyys, palvelu-
halukkuus, sovittujen asioiden hoita-
minen sekä kyky ratkaista asiakkaan 
ongelma tai asia. Yhtiön imagon osalta 
paikallisuus ja luotettavuus nousevat 
edelleen yhtiömme vahvuusalueiksi.

Sähkön hankinta 

Suurin osa yhtiön hankkimasta säh-
köstä tuli sähköpörssistä sekä pieneh-
kö osuus yhtiön osin omistamista tuu-

livoimapuistoista. Sähköä hankittiin 
kaikkiaan noin 203 gigawattituntia.
Sähköpörssin Suomen aluehinnan 
keskihinta oli 44,04 euroa megawat-
titunnilta, missä oli laskua edellisen 
vuoden keskihintaan noin kuusi pro-
senttia. Sähkön määräaikaiset myyn-
tihinnat laskivat sen mukaisesti myös 
maltillisesti. Hankinnan riskienhal-
linnassa onnistuttiin erinomaises-
ti kylmästä ja kalliista tammikuusta 
huolimatta ja se osaltaan mahdollis-
ti tavoitteiden mukaisen taloudellisen 
tuloksen. 

Investoinnit ja
ympäristövastuullisuus

Yhtiön tavoitteena on lisätä sähkön-
hankintakapasiteettia painottaen uu-
siutuvia ja vähäpäästöisiä energia-
muotoja. Ympäristövastuullisuus 
huomioidaan kaikissa tulevaisuuden 
investoinneissa. Tällä hetkellä uusien 
investointien kannattavuutta heiken-
tää sähkön alhainen tukkumarkkina-
hinta.

Suomen Voiman kautta omistamme 
pienen määrän norjalaista pienvesi-
voimaa ja olemme mukana Haminan 
Mäkelänkankaan sekä Raahen Kopsa 
II tuulivoimapuistoissa. Olemme mu-
kana kahdessa merkittävässä tuuli-
voimapuiston rakennushankkeessa 
Pohjanmaalla. Valmistuessaan vuon-
na 2021 nämä tuulivoimalat tuottavat 
sähköä lähes 20.000 sähkölämmittei-
selle omakotitalolle. Tarjoamme asiak-
kaillemme mahdollisuuden ostaa näi-
den osuuksiemme kautta tuotettua 
tuulisähköä.

Asiakkaamme ovat ottaneet käyt-
töön jo yli 200 pientä aurinkovoima-
laa Nurmijärven alueella ja ostamme 
mielellämme asiakkaiden tuottaman 
sähkön, mikäli tuotantoa riittää säh-
köverkkoon asti eikä asiakas itse hyö-
dynnä kaikkea tuottamaansa sähköä. 
Tutkimme tiiviisti aurinkosähkötuo-
tannon kehitystä omalla aurinkovoi-
malalla toimitalomme katolla.

Energiatehokkuus

Energiatehokkuuden merkitys kasvaa 
vuosittain. Kulutuksen seurannan net-
tipohjaisessa Venla-palvelussa asiak-
kaamme voi seurata omaa energianku-
lutustaan tunneittain sekä erilaisten 
energiatehokkuustoimenpiteiden vai-
kutusta sähkön kulutukseensa. Yri-
tyksemme energianeuvoja kiertää 
kasvavassa määrin asiakkaiden luo-
na kertomassa energiatehokkuudesta 
(käytännössä muun muassa ilmaläm-
pöpumpuista, maalämmöstä, aurinko-
paneeleista, energiatodistuksista, ja 
-katselmuksista sekä lämpökameraku-
vauksesta).

Tulevaisuuden
näkymät

Vuoden 2020 osalta odotamme maltil-
lisesti kasvavia asiakasmääriä ja liike-
toiminnan säilyvän kannattavalla ta-
solla. 

Panostamme jatkossakin asiakaspal-
velun monikanavaisuuteen, vaikkakin 
ylivoimaisesti mieluisin palvelukanava 
on asiakastutkimuksen mukaan edel-
leen soitto asiakaspalveluun. Seuraa-
vina tulevat sähköposti ja soittopyyn-
nön varaaminen tiettynä ajankohtana. 
Vuonna 2020 olemme edelleen kehit-
tämässä yrityksen digitaalista markki-
nointia, joka tuo nykyaikaisuutta asia-
kasviestintäämme. 

Sähköisten palveluiden rinnalla pal-
velemme edelleen myös paikan päällä 
käyviä asiakkaita. Markkinoinnissa ja 
viestinnässä keskitytään ympäristöön, 
tuotteiden kilpailukykyiseen hintaan 
sekä paikallisuuteen.

12 13



TULOSLASKELMA, TEUR                                               Konserni                                                Emoyhtiö 

  2019 2018 2019 2018
Liikevaihto 31 720 30 918 19 946 19 517
Liiketoiminnan muut tulot 959 632 1 995 1 621
Materiaalit ja palvelut -17 196 -17 349 -13 920 -13 851
Henkilöstökulut -2 653 -2 531 -1 987 -1 894
Poistot ja arvonalennukset -2 655 -2 541 -1 198 -1 200
Liiketoiminnan muut kulut -2 431 -2 715 -1 871 -2 186
Liikevoitto 7 743 6 416 2 966 2 007
Rahoitustuotot ja -kulut 781 380 732 2 534
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 8 524 6 796 3 698 4 541
Tilinpäätössiirrot (konserniavustus) 0 0 0 4 658
Tilinpäätössiirrot (poistoero) 0 0 -754 -1 037
Tuloverot -1 614 -1 452 -498 -1 154
Tilikauden voitto 6 910 5 344 2 446 7 007 
     
      
Tase 31.12.2019     
 
VASTAAVAA                                                                     Konserni                                                Emoyhtiö
 
  2019 2018 2019 2018
Pysyvät vastaavat     
Aineettomat hyödykkeet 241 330 177 263
Aineelliset hyödykkeet 70 029 67 477 21 302 21 127
Sijoitukset 7 793 7 658 15 813 15 678

Vaihtuvat vastaavat     
Vaihto-omaisuus 484 320 484 320
Saamiset 7 304 7 565 7 396 12 649
Rahoitusarvopaperit 18 015 12 838 18 015 12 838
Rahat ja pankkisaamiset 4 337 1 512 4 337 1 512
Yhteensä 108 203 97 700 67 524 64 387
      
VASTATTAVAA                                                                          Konserni                                                Emoyhtiö
 
  2019 2018 2019 2018
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 47 861 44 517 28 115 23 108
Tilikauden voitto 6 910 5 344 2 446 7 007
Tilinpäätössiirtojen kertymä     
Kertynyt poistoero   9 213 8 459
Pitkäaikainen vieras pääoma     
Liittymis- ja takuumaksut 25 499 24 919 5 074 5 071
Lainat rahoituslaitoksilta 5 000 0 5 000 0
Laskennallinen verovelka 5 175 4 937   
Vakuudet 0 750 0 750
Lyhytaikainen vieras pääoma     
Siirtovelat 1 507 561 463 430
Ostovelat 2 279 2 907 1 325 1 917
Muut velat 2 087 1 881 4 003 5 760
Yhteensä 108 203 97 700 67 524 64 387

Nurmijärven Sähkö Oy

TULOSLASKELMA, TEUR                                              

   2019                  2018
Liikevaihto 12 597 12 301
Liiketoiminnan muut tulot 93 75
Materiaalit ja palvelut -4 082 -4 382
Henkilöstökulut -667 -636
Poistot ja arvonalennukset -1 457 -1 341
Liiketoiminnan muut kulut -1 707 -1 608
Liikevoitto 4 777 4 409
Rahoitustuotot 49 700
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 4 826 5 108
Tilinpäätössiirrot (konserniavustus) 0 -4 658
Tilinpäätössiirrot (poistoero) -438 -450
Tuloverot -878 0
Tilikauden voitto 3 510 0
 

   
Tase 31.12.2019
   
VASTAAVAA                                                                    

   2019                  2018 

Pysyvät vastaavat   
Aineettomat hyödykkeet 64 67
Aineelliset hyödykkeet 48 817 46 431

Vaihtuvat vastaavat   
Saamiset 3759 5 585*
Rahoitusarvopaperit 0 0
Rahat ja pankkisaamiset 0 0
Yhteensä 52 640 52 084
 

  
   
VASTATTAVAA                                                                 
 
   2019                  2018 
Oma pääoma   
Osakepääoma 20 20 
Muut rahastot    
SVOP-rahasto 8 000 8 000 
Edellisten tilikausien voitto 0 0 
Tilikauden voitto 3 510 0 
Tilinpäätössiirtojen kertymä    
Kertynyt poistoero 16 662 16 224 
Pitkäaikainen vieras pääoma    
Liittymismaksut 20 515 19 929 
Lyhytaikainen vieras pääoma    
Siirtovelat 1 044 131 
Ostovelat 954 990 
Muut velat 1 934 6 790 
Yhteensä 52 640 52 084 

Nurmijärven Sähköverkko Oy

*

* Saamiset sisältävät yhtiön pankkisaamisia konsernilta 297 TEUR  (vuonna 2018 2105 TEUR)  
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