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Sponsoroimme paikallisia urheiluseuroja,
kuten jääkiekkoseura Kurra Hockey:tä.

Aurinkovoimalat yleistyivät Nurmijärvellä.

Aloitimme 110 kV voimalinjan rakennusprojektin,
joka valmistuu vuoden 2023 aikana.

Tornitien päiväkodin väistötilat lämpenivät biolämmöllämme.

Huolehdimme Klaukkalan uuden ohikulkutien sähkötöistä.

2020 oli koronavuosi. Energiayhtiönä huolehdimme
tarkasti turvatoimenpiteistä, kuten pleksisuojista
asiakaspalvelussa.

Verkoston käyttöön hankittiin uusi sähköauto.
Näin saamme kokemuksia sähköautoilusta.

Asensimme lintuvaroitusmerkkejä
voimalinjoihin.

2020

Vuoden
varrelta
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Y
htiön vuosi 2020 

meni varsin va-

kaasti ilman suuria 

poikkeamia suun-

nitelmiin. Strategi-

sen linjauksemme 

mukaisesti keskityimme toimialueen 

energiainfran kehittämiseen sekä 

päästöttömän energiantuotannon li-

säämiseen silloin kun se nähdään 

taloudellisesti kannattavaksi. 

Tulos sekä yhtiölle että sen tärkeim-

mille sidosryhmille jatkui kohtuul-

lisen hyvänä. Valtakunnallisessa 

asiakastyytyväisyyskyselyssä saavu-

timme ykkössijan. Kiitos tästä asiak-

kaillemme ja tietysti koko henkilös-

tölle. Aiempien kyselyiden pohjalta 

paikallisuutta ja paikallista toimintaa 

koskevat kehitystyömme näyttävät 

kantaneen hedelmää. 

Konsernin liikevaihto ja tilikau-

den voitto laskivat hieman normaa-

lia lämpimämmästä säästä johtuen, 

mikä vaikutti asiakkaiden lämmön-

tarpeeseen alentavasti ja sitä kaut-

ta myynnin volyymeja pienentäen. 

Toimialueemme on kasvavaa aluet-

ta, mikä näkyi asiakasmäärien kas-

vussa niin sähkön siirrossa kuin 

biolämmössäkin. Kuten aikaisem-

minkin, vuonna 2020 siirto- ja bio-

lämmön hinnat olivat alhaisella ja 

kilpailukykyisellä tasolla valtakunnan 

yleiseen tasoon verrattuna. Omis-

Vuonna 2020 biolämpölaitoksis-

samme lähialueelta tulevan puu-

lämmönlähteen osuus koko läm-

mönlähteiden käytöstä oli peräti 

98 prosenttia, eli valtakunnallises-

ti huipputasoa. Lämmöntuotannon 

CO2-päästöt lämpölaitoksiltamme 

olivat 6 g/kWh, kun Suomen kes-

kiarvo oli 125 g/kWh. Lähienergia-

pohjainen biolämpö takaa tulevai-

suudessakin edullisen ja vakaan 

biolämmön hinnoittelun asiakkail-

lemme. Selvityksemme geotermi-

sen ja hukkalämmön hyödyntämistä 

koskien vaikuttavat lupaavilta. 

Nurmijärven Sähkön tavoitteena 

on oman päästöttömän ja taloudel-

lisesti kannattavan sähkön tuotan-

non maltillinen lisääminen. Tuuli-

voimatuotannossa yhtiö on tehnyt 

viime aikoina investointipäätöksiä 

mukaan menosta neljään tuulipuis-

tohankkeeseen, jotka ovat kaikki 

rakenteilla. Valmistuessaan vii-

meistään vuonna 2023 tuulituotan-

to-osuutemme lisäävät myymäm-

me päästöttömän sähkön osuutta 

kymmenillä prosenteilla. Paikalli-

nen asiakkaidemme hajautetun au-

rinkosähkön pientuotanto lisääntyi 

noin 40 prosenttia vuoden aikana, 

kokonaismäärän ollessa noin 300 

pienaurinkovoimalaa. Yhtiö ostaa 

asiakkaan niin halutessa pientuo-

tannon ylijäämäsähkön.

Nurmijärven Sähkö on mukana 

Fennovoiman ydinvoimahankkeessa 

sekä Olkiluoto 3 -projektissa. Olki-

luoto 3:n arvioitu kaupallinen käyt-

töönotto on siirtynyt vuodelle 2022. 

Fennovoiman Hanhikiven ydinvoi-

maprojekti on edennyt suunniteltua 

hitaammin ja sen arvioitu valmis-

tuminen on vuonna 2028. Näiden 

hankkeiden valmistuminen tulee li-

säämään Nurmijärven Sähkön oma-

varaisuutta päästöttömän sähkön 

hankinnassa oleellisesti – osuutem-

me niistä tulee kattamaan noin 40 

prosenttia nykyisestä sähkön myyn-

nistämme.

Yhtiömme on hyvässä kunnos-

sa ja uskon vankasti sen menestyk-

seen myös tulevina vuosina.  Seu-

raamme tarkasti energiatoimialan 

kehitystä ja olemme valmiita tarttu-

maan uusiin mahdollisuuksiin. 

Haluan kiittää asiakkaitamme 

luottamuksesta toimintaamme ja 

palveluitamme kohtaan, yhtiömme 

henkilöstöä erinomaisesta tekemi-

sestä sekä kuntaomistajaa mainios-

ta yhteistyöstä kuluneen vuoden ai-

kana.

Jarmo Kurikka

Toimitusjohtaja

Vakaa vuosi koronasta huolimatta

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

tajan tekemän linjauksen mukai-

sesti yhtiö ei pyri maksimoimaan 

tulostaan vaan jakaa hyvää asiakas- 

omistajilleen ennen kaikkea edulli-

sen sähkön siirtohinnan ja kauko-

lämmön hinnan muodossa. Matala 

sähkön siirron ja lämmön hintataso 

yhdessä korkean investointitason 

ohella aiheuttavat kuitenkin edel-

leen haasteita yhtiön kassavirran 

osalta. Konsernin investoinnit kas-

voivat merkittävästi edellisestä vuo-

desta ollen yhteensä 9,2 Me. 

Kaikki konsernin liiketoiminnat 

saavuttivat tai ylittivät asetetut ta-

voitteensa. Sähkönkäyttöpaikko-

jen määrä kasvoi alueellamme noin 

prosentilla ja lämpöliittymien noin 

kaksi prosenttia. Sähkön myynti-

määrä laski hieman edellisestä vuo-

desta. Sähkön jakelun laatu pysyi 

vuoden aikana edelleen hyvällä ta-

solla – vioista ja suunnitelluista kes-

keytyksistä aiheutunut keskimääräi-

nen sähkötön aika oli 30 minuuttia/

asiakas. Verkostomme hyväs-

tä kunnosta ja ennaltaehkäiseväs-

tä kunnossapitotoiminnasta johtu-

en suuremmilta jakelukeskeytyksiltä 

vältyttiin. Vuoden lopussa säävar-

man verkon piirissä oli yli 80 pro-

senttia asiakkaistamme. Sähkön 

jakelun laatu tulee edelleen parane-

maan, kun säävarman verkon inves-

toinnit on saatu valmiiksi seuraavan 

noin kymmenen vuoden aikana.

2020
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Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli tilikau-
den päättyessä 36 henkilöä. Näis-
tä Nurmijärven Sähkö Oy:n palveluk-
sessa oli 28 henkilöä ja Nurmijärven 
Sähköverkko Oy:n palveluksessa 
kahdeksan henkilöä. Vuoden 2020 
aikana yksi määräaikainen työsuh-
de vakinaistettiin. Lisäksi yksi henkilö 
eläköityi. Keskimääräinen Nurmijär-
ven Sähkön työntekijä oli 48-vuoti-
as ja työskennellyt yhtiössä noin 15 
vuotta.  

Henkilöstö, työsuojelu
ja työterveys

Korona pakotti yhtiömme muutta-
maan toimintatapoja monilta osin. 
Maaliskuussa 2020 siirryttiin toimis-
totöistä suurelta osin etätöihin. Etä-
työt jatkuvat edelleen. Biolämpö-
toiminnan asentajat hajautettiin eri 
laitoksille. Henkilöstö- ja koronainfoja 

on pidetty Teamsin kautta aktiivises-
ti kuukausittain. Koronan torjunnassa 
onnistuttiin vuonna 2020 eikä henki-
löstöllä ollut yhtään tartuntaa. 

Työterveyshuollon yhteistyökumppani 
vaihtui Aavaan huhtikuussa 2020. 

Työsuojelun painopiste keskittyi ko-
ronapandemian hoitamiseen vuonna 
2020. Yhtiöön perustettiin korona-
työryhmä, joka laati ja päivitti ohjeis-
tusta tarpeen mukaan. 

Korona vaikutti omalta osaltaan koulu-
tuspäivien vähenemiseen. Koulutuspäi-
viä kertyi yhteensä 3,2 päivää/henkilö 
(4,6 päivää vuonna 2019). Koulutuk-
set muuttuivat etäkoulutuksiksi koro-
nan vuoksi. Vuonna 2020 henkilökunta 
osallistui paljon myös muutaman tun-
nin pituisiin web-koulutuksiin. 

Perinteinen työsuojeluviikko järjes-
tettiin syyskuussa 2020 pääosin 
etätapahtumina. Sairauspoissa-
oloprosentti pysyi edelleen alhaisel-
la tasolla. Konsernitasolla se oli kaksi 
prosenttia (2,8 % vuonna 2019). Vas. Jarmo Kurikka ja Nurmijärven Sähkön hallitus Niko Elo, Sirpa Granholm, Sirkka Rousu, Arto Hägg, Jari Vainio ja Esa Laitinen.

Organisaatio

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

Tunnusluku                                 Konserni                               Emoyhtiö  
  2020 2019 2018 2020 2019 2018
Henkilöstön
keskimääräinen
luku tilikaudella 38 37 35 29 28 27
        
Henkilöstön määrä
31.12. 36 37 35 28 28 27
- miehiä 24 25 23 16 16 15
- naisia 12 12 12 12 12 12
- toimihenkilöitä 29 30 23 21 21 21
- työntekijöitä 7 7 6 7 7 6
- keski-ikä (vuotta) 48 47,8 48,1 48 47 46,4
- keskimääräinen
  työsuhde (vuotta) 15 14,6 14,4 15,3 14,4 13,9

KONSERNIN HENKILÖSTÖ2020

Työsuojelutoimikunta kokoontui neljä 
kertaa. Työsuojelutoimikunnan jäseni-
nä toimivat työsuojelupäällikkö Eino 
Sivula, työsuojeluvaltuutetut Niko Elo 
ja Ilari Laakkonen. Työsuojelutoimi-
kunnan kokouksiin osallistuivat myös 
Tom Östlund, Harri Kontiainen, Anna 
Elo (HR) sekä toimitusjohtaja Jarmo 
Kurikka. 

Työturvallisuushavaintoja tehtiin 20 
kpl ja läheltä piti -tilanteita rekisteröi-
tiin kolme kappaletta. Työtapaturmia 
tapahtui viisi. Kaikki tapaturmat olivat 
lieviä eikä niistä aiheutunut pitkiä sai-
rauspoissaoloja. Yhtiö on edelleen 
mukana Työterveyslaitoksen ylläpitä-
mässä Nollis-foorumissa.
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Biolämpö

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

Markkinatilanne

Lämpöä myytiin yhteensä 122.000 
megawattituntia, joka oli 6,8 prosent-
tia edellisvuotta vähemmän. Volyymi-
lasku johtui pääosin poikkeuksellisen 
lämpimästä vuodesta ja asiakkaiden 
energiatehokkuustoimista.
Biolämmön hinta pidettiin ennallaan 
yleisen kustannustason ja öljyn hin-
nan noususta huolimatta.

Lämpötoiminta tuottaa
ympäristöystävällisesti

lämpöä ja siirtää sitä
asiakkaille. Tuotteitamme 

ovat bio- ja lähilämpö.
Lämpötoiminnan osuus
konsernin liikevaihdosta

oli noin 28 prosenttia.

       kaukolämpö   lähilämpö
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ASIAKKAIDEN MÄÄRÄ, KPL
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LÄMMÖN MYYNTI, GWh

Uusia asiakassopimuksia solmittiin 
biolämmössä 11 kpl.

Lähilämmön energiahinta pidettiin 
ennallaan.

Biolämpötoiminnan liikevaihto oli 8,6 
miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,9 mil-
joonaa euroa. Päästöoikeuksia myy-
tiin 10 000 tonnia kesällä 2020. 
Loppuvuodesta päästöoikeuksien 
hinta nousi korkeaksi ollen hieman yli 
30 e/tCO2.

Tuotanto

Kaukolämmöstä 98 prosenttia tuo-
tettiin puupolttoaineita käyttävil-
lä kaukolämpökeskuksilla Kirkonky-
lässä, Klaukkalassa ja Rajamäellä. 
Klaukkalan jätevedenpuhdistamon 
biokaasua polttavalla kattilalla tuotet-
tiin lämpöä 847 MWh, joka riittää yli 
kahdensadan kerrostalohuoneiston 
lämmitykseen vuodessa. Loppuosa 
kaukolämmöstä tuotettiin kevyellä 
polttoöljyllä. Lähialueilta tulleita puu-
polttoaineita poltettiin kiinteän polt-
toaineen kattiloissa reilut 175 000 ir-
tokuutiometriä ja lisäksi Harjulan ja 
Järvihaan pellettilaitoksella poltettiin 
78 tonnia puupellettejä.

Lähilämmöstä tuotettiin 31 prosent-
tia puulla ja maalämmöllä, loput ke-
vyellä polttoöljyllä. Öljyn korvaamista 
lämpöpumpuilla suunnitellaan useis-
sa lähilämpökohteissa. 

Päästökaupan piirissä olevilla kirkon-
kylän, Klaukkalan ja Rajamäen kau-
kolämpölaitoksilla syntyi fossiilisten 
polttoaineiden poltosta hiilidioksidi-
päästöjä yhteensä 654 tonnia. Kau-
kolämmön tuotannon ominaispäästöt 
olivat meillä 6 g/kWh, kun keskimää-
rin Suomessa kaukolämmön omi-
naispäästöt olivat 125 g/kWh.

Investoinnit 

Kaukolämpöverkkoa laajennettiin ra-
kentamalla uutta runkolinjaa ja uusia 
talohaaroja yhteensä noin 1,6 kilo-
metriä. Osa runkolinjasta oli vanhan 
saneerausta. Rakentamisen paino-
piste oli edelleen Klaukkalassa.

Laitosten automaatiotason nostoon 
liittyviä investointeja jatkettiin. Läm-
pötoiminnan investoinnit olivat yh-
teensä 0,5 milj. e.

Lähiajan näkymät

Uusia rakennushankkeita on lähte-
mässä liikkeelle, joten asiakkaiden 
määrän lisääntymisen myötä kau-
kolämmön myynti kasvaa. Verkosto-
rakentamisen painopiste tulee ole-
maan Klaukkalassa, jossa avataan 
Vanhan-Klaukan uuden asuntoalueen 
ensimmäinen vaihe rakentamiselle.

Päästöoikeuksien hinta on jatkanut 
nousuaan ollen nyt jo yli 40 e/tCO2.

Kirkonkylän lämpölaitoksella otet-
tiin käyttöön alkuvuodesta tuotannon 
optimointi- ja raportointijärjestelmä, 

  2020 2019

Lämpöasiakkaita kpl 521 510

Asukkaita lämmössä hlö 14 000

Sopimusteho MW 89 90

Lämmön myynti GWh 122 131

Kotim. energian osuus  % 98 98

Kaukolämpöputkea km 74 73

LÄMMÖNTUOTANTO

jolla pyritään entisestään nostamaan 
laitoksen hyvää hyötysuhdetta ja te-
hostamaan laitoksen käyttöä.

Tehokas toimintamallimme ja lähi-
alueelta tulevan biopolttoaineen 
käyttö takaavat kohtuullisen ja va-
kaan lämmön hinnan sekä ympäris-
töystävällisen tuotannon asiakkail-
lemme myös lähitulevaisuudessa. 

Toimme uuden Biolämpö joustava 
-tuotteen tarjolle asiakkaillemme lop-
puvuodesta. Tuote soveltuu erityi-
sesti isommille asiakkaille, jotka ak-
tiivisesti seuraavat tehontarvettaan 
ja tekevät toimia sen alentamiseksi. 
Tuotteessa tarkistetaan laskutusteho 
vuosittain.
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Vas. Harri Kontiainen, Petri Pohjasniemi, Juha Ojala, Henri Huotari, Jarmo Huppunen, Osmo Karvonen, Ari Taipale, Sami Rahkola, Ilari Laakkonen ja Pekka Koponen.

Yleistä

Suomen ja Nurmijärven alueen ta-
loustilanne heikkeni koronapande-
mian takia. Sään osalta vuosi 2020 
oli Nurmijärven Sähköverkon toimi-
alueella poikkeuksellisen lämmin ja 
lumentulo talvikuukausina oli olema-
tonta. Myrskypäiviä oli edellisvuotta 
enemmän, joka myös näkyi sähkön-
jakelun keskeytysten aiheuttamassa 
haittaluvussa (KAH). Sähkön käyt-
tö Nurmijärven Sähköverkon toimi-
alueella oli siirretyn sähkön volyymil-
la mitattuna edellisvuotta pienempi 
432 GWh (443). 

Yhtiön liikevaihto nousi 1,8 prosent-
tia 12,8 (12,6) miljoonaan euroon. 
Tilikauden poistot nousivat hieman 
1,6 (1,5) miljoonaan euroon. Lii-

kevoitto nousi edellisvuodesta 5,0 
(4,8) miljoonaan euroon pääosin 
kasvaneen liikevaihdon sekä pienen-
tyneiden ostojen ansiosta. 

Yhtiö saavutti päättyneelle tilikaudel-
le asetetut tavoitteet. Investointitaso 
pysyi korkeana toimitusvarman ver-
kon ja uudisrakentamisen vuoksi. Yh-
tiön vuotuiset investoinnit kasvoivat 
merkittävästi edellisvuoteen verrattu-
na ja olivat 5,7 miljoonaa euroa (3,8).

Investoinnit ja liittymät

Sähköverkkoliiketoiminnassa inves-
tointien painopiste oli säävarman 
verkon suunnittelun ja rakentami-
sen lisäksi jakeluverkon uudisraken-
tamisessa. Syksyllä 2013 tuli voi-
maan uusittu sähkömarkkinalaki, 

Sähköverkko

Nurmijärven
Sähköverkko Oy

vastaa sähkön siirtämisestä
asiakkailleen sekä ylläpitää ja 

kehittää sähköverkkoa.
Verkkotoiminnan osuus

konsernin liikevaihdosta oli noin 
40 prosenttia. Henkilöstömäärä

verkkoliiketoiminnassa
on kahdeksan.

joka edellyttää, etteivät säästä joh-
tuvat katkokset sähkönjakelussa saa 
kaava-alueella kestää kuutta tun-
tia ja haja-asutusalueilla 36 tuntia pi-
dempään. Nurmijärven Sähköverk-
ko Oy:n toimitusvarmuusinvestoinnit 
ovat edenneet hyvin ja toiminnan pai-
nopiste on jo siirtynyt haja-asutusalu-
eille. Taajama-alueet täyttävät lähes 
kokonaan toimitusvarmuuskriteerit. 

Suurin verkonrakennuskohde oli 
Röykkä – Kiljavan alueen säävarmuu-
sinvestointi.
Yhtiön asiakasmäärä jatkoi kasvua 
ja uusia liittymissopimuksia tehtiin 
199 kpl, jossa oli kasvua lähes 20 
prosenttia edellisvuoteen verrattu-
na. Asiakasmäärä kasvoi 519 uudel-
la sähkönkäyttöpaikalla.

Sähkönjakelun laatu
ja verkonkäyttö

Sähkönjakelun laatu vuonna 2020 oli 
hieman heikompaa aikaisempiin vuo-
siin verrattuna, mutta edelleen hyväl-
lä tasolla verrattuna muihin vastaa-
vantyyppisiin verkkoyhtiöihin. Vuonna 
2020 myrskypäiviä oli runsaasti 
edellisvuotta enemmän ja varsinkin 
marraskuussa oli muutama laaja-alai-
nen – tosin lyhyehkö – sähkönjakelu-
keskeytys.

Odottamattomista keskeytyksistä ai-
heutunut keskeytysaika asiakasta 
kohden oli noin 20 minuuttia ja suun-
nitelluista keskeytyksistä aiheutunut 
keskeytysaika asiakasta kohden oli 
noin kymmenen minuuttia. Keskey-
tysmäärä odottamattomista keskey-
tyksistä oli hivenen yli yksi keskeytys 
/ asiakas. 

Sähkönkäytön kulutushuippu osui 
helmikuun 4. päivän iltaan, jolloin 

yhtiön jakelualueella käytetyn säh-
kön huipputeho oli poikkeuksellisen 
matala eli 81,2 MW (101,9). Tämä 
huipputeho oli yli 30 prosenttia pie-
nempi kaikkien aikojen huipputehoon 
verrattuna.

Tulevaisuuden
näkymät 

Nurmijärven Sähköverkon toimialue 
tullee jatkossakin olemaan muutto-
voiton myötä kasvavaa aluetta. Läm-
pötilojen kehitystä ei voi ennakoida 
etukäteen, mutta asiakkaiden ener-
giansäästötoimet tulevat toden-
näköisesti jatkossa vaikuttamaan 
alentavasti asiakaskohtaiseen ener-
giankulutukseen. Vuoden 2021 osal-
ta odotamme edelleen uusien liit-
tymien ja asiakasmäärien kasvun 
olevan viime vuosien suuruusluok-
kaa.

Sähkönsiirtoliiketoiminnassa toimin-
nan painopiste on tulevina vuosi-
na uudisrakentaminen uusille kaa-
va-alueille. Säävarman sähköverkon 
rakentamista jatketaan, mutta pai-
nopiste on entistä enemmän ha-
ja-asutusalueilla. Investointien myötä 
sähkön jakeluvarmuus paranee enti-
sestään, vaikkakaan kaikkia sähkön-
jakelun toimintavarmuuteen liittyviä 
riskejä investoinneilla ei pystytä pois-
tamaan. Säävarman verkon rakenta-
misen myötä keskijänniteverkostojen 
kaapelointiaste nousee nykyisestä 
36 prosentista noin 50 prosenttiin ja 
pienjänniteverkoston kaapelointias-
te nousee nykyisestä 69 prosentista 
noin 80 prosenttiin.

110 kV:n voimajohtohanke Perttu-
la – Röykkä – Rajamäki saanee val-
tioneuvoston lunastusluvan vuonna 
2021 ja hankkeessa päästään tar-

jouskyselyvaiheeseen. Hankkeen ra-
kentaminen ajoittuu alustavasti vuo-
sille 2022 – 2023.

Tilikauden lopussa kaikista asiak-
kaista noin 82 prosenttia oli sää-
varman verkon piirissä. Muuttuva 
sähkömarkkinalaki tuo toimitusvar-
muusvaatimusten täyttämiselle kah-
deksan vuoden lisäajan eli vuoteen 
2036 mennessä kaikki asiakkaat 
ovat toimitusvarmuuden piirissä. Al-
kaneen vuoden säävarmuusinves-
toinnit keskittyvät pääsääntöisesti 
haja-asutusalueille.

Sähköverkkoliiketoiminnan sallittua 
tuottoa säännellään energiamarkki-
naviraston valvontamallin avulla. Vi-
ranomaiset pyrkivät sääntelyn ja val-
vonnan avulla löytämään tasapainon 
kohtuullisten hintojen ja sähkönsiir-
ron toimitusvarmuuden välillä. Me-
netelmät sallittujen tuottojen laske-
miseksi määritellään etukäteen aina 
kulloisenkin valvontajakson ajaksi 
kerrallaan. Tämän hetken tiedon mu-
kaan sallitun tuoton laskentapara-
metrit tulevat tiukentumaan. Toteu-
tuessaan nämä tiukennukset tulevat 
aiheuttamaan sallitun tuoton pienen-
tymisen. 

  2020 2019

Sähkönkäyttöpaikkoja kpl 26 865 26 346

Sähköasemat kpl 8 8

Päämuuntajat kpl 9 9

Jakelumuuntamot kpl 1058 1054

110 kV verkko km 25,4 25,3

20 kV verkko km 732 727

0,4 kV verkko km 1412 1402

VERKOSTO 2019–2020
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Asuminen
ja maatalous

67 %

Palvelu ja
rakentaminen

28 %
Teollisuus 5 %

Ydinvoima
50,13 %

Fossiiliset
energialähteet

ja turve
42,26 %

Uusiutuvat
energia-
lähteet
7,61 %

SÄHKÖN KULUTUS SÄHKÖN ALKUPERÄ 

Vasemmalta Katja Piipponen, Sarita Suokas, Aila Leppäjärvi, Merja Blom, Ulla Vuorio, Minna Vuorensola, Tarja Lehtimäki, Jarmo Kauppi, Kira Näveri,
Kristiina Paakkanen ja Kimmo Toivonen.

Sähkö

Yleistä

Vuosi 2020 oli kokonaisuutena erit-
täin haastava. Sähkön tukkuhin-
ta painui alas Norjassa lämpimän ja 
sateisen talven johdosta. Suomen 
alueen hintaan vaikutti myös kasva-
nut tuulivoimakapasiteetti yhdistet-
tynä keskimäärin tuuliseen vuoteen. 
Nurmijärvellä sähkönmyyntihinnat 
laskivat markkinahinnan ja kilpailuti-
lanteen johdosta. Sähkön hankinta 
oli kuitenkin suojattu yhtiön sähkön-
hankinnan riskipolitiikan mukaisesti, 
mikä mahdollisti joustavuuden hinta-
kilpailussa ja näkyi hyvänä asiakaspy-
syvyytenä. Koronapandemia aiheutti 
myös hankaluuksia osalle asiakkais-
tamme. Vakavan tilanteen johdosta 

Sähköliiketoiminta
vastaa sähköenergian

myynnistä ja hankinnasta
sekä koko konsernin

viestinnästä,
asiakaspalvelusta
ja laskutuksesta. 

joustimme myös asiakkaidemme hy-
väksi laskujen maksamisessa. 
 Liikevaihto laski hieman (3,7 pro-
senttia) edellisvuoden tasosta ollen 
noin 9,3 miljoonaa euroa. Sähkön-
myynnin kannattavuus oli kohtalais-
ta ja edellisen vuoden tasolla. Säh-
kön tuotanto nykyisellä hintatasolla 
painaa edelleen omistamiemme säh-
köntuotanto-osuuksien kannattavuut-
ta.

Sähkönmyynti
ja -markkinointi

Yksikkö vastaa Nurmijärven Sähkö 
-konsernin asiakaspalvelusta, lasku-

tuksesta ja energianeuvonnasta. 
Automatisoinnit ja digitalisaatio ke-
hittyivät markkinoinnissa. Kehitys jat-
kui edelleen markkinointiautomaation 
rakentamisen osalta.

Markkinoinnissa panostettiin edel-
leen oman kunnan asiakkaisiin ja 
korostettiin heidän olevan meidän 
asiakasomistajiamme. Sähkönmyyn-
tiasiakkaiden määrä pysyi tiukasta 
kilpailutilanteesta huolimatta hyvällä 
tasolla. Suurin osa asiakkaistamme 
on edelleen kanta-asiakkaita, jotka 
ostavat sähkönsä joko määräaikai-
sella tai toistaiseksi voimassa oleval-
la sopimuksella.  

Koronatilanteesta johtuen asiakasta-
pahtumat jouduttiin valitettavasti pe-
rumaan.

Yhtiö omistaa Klaukkalassa LED-tau-
lun, jonka mainostilaa jaamme veloi-
tuksetta yleishyödyllisiin tarkoituksiin.  
LED-taulun käyttöaste on pysynyt 
korkealla tasolla paikallisten yrittäji-
en, yhdistysten, seurojen ja kunnan 
käytössä.

Asiakkaiden tyytyväisyys meihin on 
pysynyt erinomaisella tasolla viimei-
sen viiden vuoden aikana. Vuonna 
2020 olimme jälleen tyytyväisyysin-
deksissä oman verrokkiryhmämme 
paras asiakkaiden silmissä. Viimeksi 
saavutimme vastaavan 1. sijan tyyty-
väisyysindeksissä vuonna 2015.
 Eniten tyytyväisyyden taso oli 
vuonna 2020 noussut asiakaspalve-
lun ja henkilöstön toimintaa kohtaan. 
Erityisiä vahvuusalueita tutkimuk-
sessa ovatkin henkilöstön tavoitetta-
vuus, ystävällisyys, sovittujen asioi-
den hoitaminen sekä kyky ratkaista 
asiakkaan ongelma tai asia ja palve-
lun nopeus.
 Myös sähkönjakelun häiriöttö-
myys ja vikojen korjausnopeus sai-
vat erittäin hyvät arvosanat. Yhtiön 
imagon osalta paikallisuus ja luotet-
tavuus nousevat edelleen yhtiömme 
vahvuusalueiksi.

Sähkön hankinta 

Suurin osa yhtiön hankkimasta säh-
köstä tuli sähköpörssistä sekä pie-
nehkö osuus yhtiön osin omistamista 
tuulivoimapuistoista. Sähköä han-
kittiin kaikkiaan noin 196 gigawatti-
tuntia.
 Sähköpörssin Suomen alue-
hinnan keskihinta oli 28,02 euroa 
megawattitunnilta, missä oli las-

kua edellisen vuoden keskihintaan 
(44,04 e/MWh) noin 34 prosenttia. 
Sähkön määräaikaiset myyntihinnat 
laskivat markkinahinnan laskemisen 
johdosta ja näkyivät kaksivuotisissa 
määräaikaisissa sopimuksissa asiak-
kaidemme kannalta edullisina hintoi-
na. 

Hankinnan riskienhallinta onnistui 
myyntihintojen suojauksissa saavut-
taen myyntiliiketoiminnalle saman 
tasoisen liiketuloksen kuin vuonna 
2019, mitä voi pitää varsin onnistu-
neena suorituksena markkinalla ta-
pahtuneisiin rajuihin hintaliikkeisiin 
nähden.

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 kannattavuuteen vaikut-
taa edullinen markkinahintanäkymä.

Suomen Voiman kautta omistamme 
pienen määrän norjalaista pienvesi-
voimaa ja olemme mukana Haminan 
Mäkelänkankaan sekä Raahen Kop-
sa II -tuulivoimapuistoissa. 
 Tarjoamme asiakkaillemme mah-
dollisuuden ostaa näiden osuuk-
siemme kautta tuotettua tuulisähköä.

Asiakkaamme ovat ottaneet käyttöön 
jo noin 300 pientä aurinkovoima-
laa Nurmijärven alueella ja ostamme 
mielellämme asiakkaiden tuottaman 
sähkön, mikäli asiakas ei itse hyö-
dynnä kaikkea tuottamaan sähköä ja 
tuotantoa riittää sähköverkkoon asti 
jaettavaksi. Tutkimme tiiviisti aurinko-
sähkötuotannon kehitystä omalla au-
rinkovoimalalla toimitalomme katolla.

Energiatehokkuus

Energiatehokkuuden merkitys kas-
vaa vuosittain. Kulutuksen seurannan 
nettipohjaisessa Venla-palvelussa 
asiakkaamme voivat seurata omaa 
energiankulutustaan tunneittain sekä 
erilaisten energiatehokkuustoimen-
piteiden vaikutusta sähkön kulutuk-
seensa. Yrityksemme energianeuvoja 
opastaa asiakkaita energiatehok-
kuuteen liittyvissä asioissa (muun 
muassa lämmitysmuodon valinta, 
sähkö- ja hybridiautojen lataus, au-
rinkopaneelit sekä lämpökameraku-
vaukset).

Tulevaisuuden näkymät

Vuoden 2021 osalta odotamme va-
kaata asiakasmäärän kehitystä. Pa-
nostamme jatkossakin asiakaspalve-
lun monikanavaisuuteen, vaikkakin 
ylivoimaisesti mieluisin palveluka-
nava on asiakastutkimuksen mu-
kaan edelleen soitto asiakaspalve-
luun. Seuraavina tulevat sähköposti 
ja soittopyynnön varaaminen tiettynä 
ajankohtana. Vuonna 2021 olemme 
edelleen kehittämässä yrityksen digi-
taalista markkinointia, joka tuo nyky-
aikaisuutta asiakasviestintäämme.
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TULOSLASKELMA, TEUR                                               Konserni                                                Emoyhtiö 

  2020 2019 2020 2019
Liikevaihto 30 396 31 720 18 174 19 946
Liiketoiminnan muut tulot 777 959 1 820 1 995
Materiaalit ja palvelut -16 253 -17 196 -12 907 -13 920
Henkilöstökulut -2 719 -2 653 -2 018 -1 987
Poistot ja arvonalennukset -2 689 -2 655 -945 -1 198
Liiketoiminnan muut kulut -2 777 -2 431 -2 186 -1 871
Liikevoitto 6 912 7 743 1 938 2 966
Rahoitustuotot- ja kulut 237 781 238 732
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 7 149 8 524 2 176 3 698
Tilinpäätössiirrot (konserniavustus) 0 0 0 0
Tilinpäätössiirrot (poistoero) 0 0 -632 -754
Tuloverot -1 418 -1 614 -296 -498
Tilikauden voitto 5 731 6 910 1 247 2 446
      
      
Tase 31.12.2020     
 
VASTAAVAA Konserni  Emoyhtiö
 
  2020 2019 2020 2019
Pysyvät vastaavat     
Aineettomat hyödykkeet 439 241 362 177
Aineelliset hyödykkeet 73 540 70 029 20 715 21 302
Sijoitukset 10 573 7 793 18 593 15 813

Vaihtuvat vastaavat     
Vaihto-omaisuus 998 484 998 484
Saamiset 7 142 7 304 8 027 7 396
Rahoitusarvopaperit 18 215 18 015 18 215 18 015
Rahat ja pankkisaamiset 366 4 337 332 4 337
Yhteensä 111 273 108 203 67 243 67 524
      
VASTATTAVAA Konserni  Emoyhtiö
 
  2020 2019 2020 2019
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 52 771 47 861 28 561 28 115
Tilikauden voitto 5 731 6 910 1 247 2 446
Tilinpäätössiirtojen kertymä     
Kertynyt poistoero   9 845 9 213
Pitkäaikainen vieras pääoma     
Liittymis- ja takuumaksut 26 012 25 499 5 086 5 074
Lainat rahoituslaitoksilta 5 000 5 000 5 000 5 000
Laskennallinen verovelka 5 381 5 175   
Vakuudet 0 0 0 0
Lyhytaikainen vieras pääoma     
Saadut ennakot 23 0 23 0
Siirtovelat 663 1 507 486 463
Ostovelat 1 793 2 279 956 1 325
Muut velat 2 012 2 087 4 153 4 003
Yhteensä 111 273 108 203 67 243 67 524

Nurmijärven Sähkö Oy

TULOSLASKELMA, TEUR                                              

   2020                  2019
Liikevaihto 12 818 12 597
Liiketoiminnan muut tulot 70 93
Materiaalit ja palvelut -3 926 -4 082
Henkilöstökulut -701 -667
Poistot ja arvonalennukset -1 565 -1 457
Liiketoiminnan muut kulut -1 722 -1 707
Liikevoitto 4 974 4 777
Rahoitustuotot -1 49
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 4 973 4 826
Tilinpäätössiirrot (konserniavustus) 0 0
Tilinpäätössiirrot (poistoero) -399 -438
Tuloverot -915 -878
Tilikauden voitto 3 659 3 510
   
 
  
Tase 31.12.2020
   
VASTAAVAA
 
  2020 2019
Pysyvät vastaavat   
Aineettomat hyödykkeet 77 64
Aineelliset hyödykkeet 52 916 48 817

Vaihtuvat vastaavat
Saamiset 3 728 3 759
Rahoitusarvopaperit 0 0
Rahat ja pankkisaamiset 33 0
Yhteensä 56 754 52 640
   
 

  
VASTATTAVAA
 
  2020 2019
Oma Pääoma   
Osakepääoma 20 20
Muut rahastot   
SVOP-rahasto 8 000 8 000
Edellisten tilikausien voitto 3 510 0
Tilikauden voitto 3 659 3 510
Tilinpäätössiirtojen kertymä   
Kertynyt poistoero 17 061 16 662
Pitkäaikainen vieras pääoma   
Liittymismaksut 21 016 20 515
Lyhytaikainen vieras pääoma   
Siirtovelat 178 1 044
Ostovelat 837 954
Muut velat 2 473 1 934
Yhteensä 56 754 52 640

Nurmijärven Sähköverkko Oy

*

**

* Saamiset sisältävät yhtiön pankkisaamisia konsernilta 297 TEUR
**Muut velat sisältävät konsernitilivelkaa emoyhtiölle 602 TEUR 
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