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Vuoden 2012 voidaan sanoa olevan hyvä kaikkien mer-
ki  ävien sidosryhmiemme kannalta katso  una. Omis-
tajamme ase  amat tavoi  eet saa  in varsin hyvin täy-
te  yä – asiakkaidemme sähkön siirtohinnat olivat alle 
valtakunnan keskiarvon, kaukolämmön hinnat samoin. 
Sähkön jakelun toimitusvarmuus oli huoma  avas   pa-
rempi kuin toimitusvarmuuden valtakunnallinen keski-
arvo. Lähialueelta tulevaa ko  maista biopol  oaine  a 
hyödynne   in merki  äväs   kaukolämpötuotannossa. 
Myös omistajalle voi  in jakaa kohtuullista tuo  oa 
osinkojen muodossa, lisäksi erinomainen yhteistyö 
kuntaorganisaa  on kanssa aikaansai säästöjä yhteisen 
tekemisen kau  a.

Konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli 32,2 M€ ja liike-
voi  o 5,2 M€, mikä oli hieman yli asete  ujen tavoit-
teiden. ”Normaalivuosista” poiketen laajat myrskyt tai 
sähkön tukkumarkkinoiden hintapiikit eivät syöneet 
tulosta, vaan kaikki liiketoiminnat pääsivät varsin hyvin 
tavoi  eisiinsa. Etenkin sähköliiketoiminta nousi voitol-
liseksi parin tappiovuoden jälkeen.

Nurmijärven Sähkön toimintaa ohjaavina arvoina 
korostuvat palvelu, paikallisuus sekä ympäristömyö-
täisyys. Arvojemme pohjalta tehdyt pitkäjänteiset 
kehitystoimet ovat kantaneet hedelmää – vas  kään 
tehdyn asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan pai-
kallisen palvelun ja henkilöstön amma   taidon arvosa-
nat ovat nousseet, samoin yh  ön ympäristömyötäiset 
toimet ovat parantaneet imagoamme asiakkaidemme 
silmissä. Näistä kehitystoimista voi mainita mm. vuo-
den loppupuolella julkistetun kanta-asiakasohjelman, 
missä etenkin paikalliset yritykset tarjoavat asiakkail-
lemme erilaisia rahanarvoisia etuja. Etälue  avien 
sähkömi  areiden mahdollistama sähkönkulutuksen 
tun  raportoin   VENLA-palvelumme kau  a on  ote  u 
vastaan tyytyväisyydellä asiakkaidemme keskuudessa, 
samoin myös ne   sivuiltamme löytyvä reaaliaikainen 
häiriö  edotuskar  a. Vuoden 2013 aikana käy  ööno-
te  ava uusi asiakas  etojärjestelmä mahdollistaa edel-
leen paremman asiakas  edotuksen häiriö  edo  eiden 
ja muun asiakasvies  nnän osalta. Myös panostukset 
uusiutuvaan energiaan, kuten tuulivoimatuotannon 
kehityshankkeet  sekä  energian tehokkaaseen käyt-
töön yhdessä paikallisen yhteistyöverkoston kanssa 
varmas   näkyvät. Tämä on varmaan myös osasyy sii-
hen, e  ä asiakasmäärämme on vuoden aikana ollut 
kasvusuuntainen.

Toimitusjohtajan katsaus
Energia-alan toimintaympäristö on edelleen muutok-
sen kourissa. Nurmijärven Sähkö on hakemassa oman 
päästö  ömän sähkön tuotannon mal  llista lisäämistä, 
jo  a voimme tarjota tulevaisuudessa asiakkaillemme 
vakaata, vähäpäästöistä ja hinnaltaan kilpailukykyistä 
energiaa. Tämän hetken energiatoimialan haasteita 
ovat esimerkiksi huonos   toimiva sähkön tukkumark-
kina, jonka ongelmat heijastuvat loppuasiakkaillemme. 
Vas  kään tehdyn selvityksen mukaan vuonna 2012 yh-
 ömme asiakkaat maksoivat yli 1,3 M€ Pohjoismaisen 

tukkumarkkinan toimima  omuudesta mm. val  oiden 
välisen sähkönsiirron ongelmien vuoksi. Toimialan toi-
nen haaste on tuulivoimatuotannon lisääminen. Halu-
amme olla mukana tuulivoimatuotannon lisäämisessä 
Suomessa, mu  a luvitusmene  ely on ongelmallista. 
Edelleen, ydinvoimahankkeet, joissa olemme pieneltä 
osin mukana ovat myös menneet nahkeas   eteenpäin. 
Pitkän aikajänteen suunnitelmat oman paikallisen yh-
distetyn sähkön-  ja lämmöntuotannon osalta odo  a-
vat vielä sähkön tukkuhinnan nousua, jo  a investoin-
nit olisivat kanna  avia. Kaukolämmön tuotannossa 
sentään paikallinen tuotannon lisääminen etenee pa-
remmin; Klaukkalan lämmöntarve lisääntyy koko ajan 
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ja olemme investoimassa biopol  oainepohjaiseen  li-
säkapasitee   in parin seuraavan vuoden aikana, jo  a 
voimme väl  ää kasvavaa pol  oöljyn käy  öä.

Seuraan huolestuneena eri viranomaisten suunnitel-
mia mm. sähkön tasaerälaskutuksen palau  amises-
ta; toimiala kun on juuri investoinut satoja miljoonia 
euroa uusien etälue  avien mi  areiden hankintoihin 
sen takia, e  ä asiakkaat saataisiin kulutuksen mukai-
seen laskutukseen ja sitä kau  a kiinni  ämään huomi-
ota energiankulutukseensa. Myös sähkömarkkinalain 
muutosesityksen vaa  mukset voivat tarkoi  aa meillä 
100 miljoonan euron ylimääräisiä investointeja maa-
kaapeloin  in, kun koko yh  ön verkkoliiketoiminnan 
normaalitason investoinnit ovat noin 4 miljoonaa eu-
roa vuodessa. On hyvä muistaa, molempien edellä-
maini  ujen muutosten maksumiehenä on kuitenkin 
viime kädessä asiakas!

Taivaalla roikkuvista pienistä harmaista pilvistä huoli-
ma  a suhtaudun luo  amuksella tulevaisuuteen. Yh  ö 
on taloudellises   ja toiminnallises   kunnossa, asiakas-
kunta mi  austen mukaan tyytyväistä, samoin omis-
taja. Hyvään tulokseen ei voi päästä ilman oivallista 
yhteistä tekemistä. Toivon, e  ä tekemisen meininki 
jatkuu yhtä hyvänä myös tulevaisuudessa. Haluan kiit-
tää osaavaa henkilöstöämme, yhteistyötä omistajan 
kanssa sekä etenkin asiakkaitamme vuodesta 2012.

Jarmo Kurikka
toimitusjohtaja
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Jarmo Kurikka
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Timo Harju
henkilöstön edustaja

HALLITUS 2012

Jorma Niinistö
puheenjohtaja (3.4.2012 as  )

Petri Kalmi
varapuheenjohtaja

Kirs   Handolin Kirsi Lompolo Sirkka Rousu

Markku Schildt
puheenjohtaja (3.4.2012 alkaen)
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Palveleva
Nurmijärven Sähkö osallistui kuluneena vuonna Ener-
giateollisuus ry:n järjestämään asiakastyytyväisyys-
tutkimukseen, joka toteute   in tässä laajuudessaan 
nyt toista kertaa ja johon osallistui 27 energiayh  ötä 
Suomesta. Kokonaistyytyväisyys Nurmijärven Sähköä 
kohtaan sai koko toimialaan verra  una keskiarvoa pa-
remman arvosanan. Erityisen tyytyväisiä asiakkaam-
me ovat muun muassa asiakaspalveluun ja henkilös-
tön toimintaan, sähkönjakelun häiriö  ömyyteen sekä 
yh  ön luote  avaan imagoon.

Nurmijärven Sähkö palvelevana ja paikallisena toimi-
jana on pidemmän aikaa tarjonnut kilpailukykyistä 
sähkön hintaa kanta-asiakkailleen. Vuonna 2012 ke-
hi  mme hinnan rinnalle kanta-asiakkuu  a paikallisia 
palveluita paino  aen. Yri  äjät olivat innolla mukana 
hankkeessa ja ymmärsivät väli  ömäs   palvelujensa 
lisämyyn  mahdollisuuden. 

Panostuksemme  edo  amiseen lisäsi paikallisten 
asiakkaidemme palvelutasoa en  stä enemmän. Kulu-

neena vuonna avasimme mm. reaaliaikaisen häiriö-
kar  apalvelun ko  sivuillemme. Kehitämme jatkossa-
kin häiriö  edotusta ja pyrimme hyödyntämään myös 
muita eri  edotuskanavia. Muun muassa teks  vies  -
palvelu on kehityslistallamme vuonna 2013. Yh  ö pyr-
kii ak  ivises   edistämään sähkön toimitusvarmuu  a 
ja estämään häiriöt ennakkoon muun muassa sähkö-
verkkojen säännöllisellä huoltamisella ja huolellisilla 
puiden ja oksien raivauksilla. Yh  ön henkilöstön pai-
kallistuntemus ja  etotaito ovat osoi  autuneet arvok-
kaiksi tekijöiksi nopeiden vianpaikannusten ja korja-
usten mahdollistamiseksi. Palvelun taso ja paikallinen 
osaaminen lii  yvät läheises   toisiinsa. Sähkökatkojen 
ja niistä aiheutuneiden häiriöiden määrä oli eri  äin al-
hainen vuonna 2012.

Asiakkaiden energiankäytön neuvontapalvelun toi-
mivuus, energiatehokkuuspalvelut ja energiankäytön 
raportoin   olivat palvelun yhä kehi  yvää osa-alue  a. 
Nämä palvelut ovat osa Nurmijärven Sähkön tavoitet-
ta asiakkaan energian loppukäytön tehostamisessa, 
jonka merkitys kasvaa tulevina vuosina. Tämä lii  yy 
valtakunnalliseen energiapalveluiden toimenpideoh-

Nurmijärven Sähkö

Nurmijärven Sähkön toimintaa ohjasivat kuluneenakin vuonna arvot ”palvele-
va, paikallinen ja ympäristövastuullinen”. Asiakkaamme ovat tyytyväisiä oman 
yhtiönsä palveluihin ja toimintaan. Asiakkaiden tarpeet tunnistetaan ja mita-
taan säännöllisesti toimintamme kehittämiseksi. Paikallisuus ja ympäristöystä-
vällisyys ohjaavat toimintaamme ja näkyvät siten voimakkaasti kaikessa toi-
minnassamme Nurmijärven hyväksi.

Maalämmön lämpökaivon porauskalusto 
esi  elyssä Valoa & Voimaa -tapahtumassa.

Tuemme paikallista urheilua. Kuvassa 
A  e Jousen kalustoa.
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jelmaan, joka tähtää energiatehokkuuden edistämi-
seen vuosina 2008-2016.

Paikallinen
Osallistuimme ak  ivises   paikallisiin tapahtumiin ja 
tuimme paikallista toimintaa. Perinteeksi muodostu-
nut kanta-asiakasnäytelmänumero Taaborinvuorella 
heinäkuussa keräsi katsomon täyteen, olimme muka-
na Rajamäen kyläpäivillä elokuussa ja järjes  mme toi-
mitalon pihalla Valoa & Voimaa –asiakastapahtuman 
lokakuussa kuntalaisille, joka oli kuluneena vuonna 
energiatehokkuuspaino  einen. Mukana  laisuudes-
sa olivat kaikki energiatehokkuuspalveluita tarjoavat 
kumppanimme. Tilaisuudessa asiakkaamme näkivät ja 
pääsivät tutustumaan maalämpökaivon porauskalus-
toon sekä ajelemaan autoliikkeen edustajien opastuk-
sessa sähköautoilla. 

Nuorille suunnatut tapahtumat olivat jälleen ener-
giansäästöpaino  eisia ja ajoi  uivat syksyyn, jolloin 
viete   in perinteeksi muodostunu  a energiansääs-
töviikkoa. Teimme alaa tunnetuksi mahdollistamalla 
vierailuja pääkaupunkiseudun voimalaitoksilla ja ener-
giayh  öissä.

Nuorten ja lasten harrastustoimintaan annoimme tu-
kea laajalla skaalalla paikallises  . Yhteiskuntavastuun 
toteu  aminen myös tätä kau  a on meille tärkeää ja 
koemme harrastuksissa mukanaolon tärkeäksi.

Ympäristövastuullinen
Nurmijärven Sähkö o  aa kestävän kehityksen huomi-
oon energiantuotannossaan, jakelussaan ja palveluis-
saan. Yh  ö on panostanut etenkin bioenergian käytön 
lisäämiseen kaukolämmön tuotannossaan. Yh  öllä 
on toiminta-alueellaan kaksi pelle   lämpökeskusta ja 
neljä hakelämpökeskusta. Pääpaino yh  ön pol  oaine-
valinnoissa on biopol  oaineilla, mu  a esimerkiksi ko-
villa pakkasilla joudutaan turvautumaan myös öljyyn. 
Poltosta aiheutuneet savukaasut puhdistetaan ja niistä 
otetaan lämpö talteen energiatehokkailla lai  eistoilla. 
Nurmijärven Sähkö pyrkii varmistamaan ko  maisten 
biopol  oaineiden hankinnan saatavuuden lämpökes-
kuksiaan varten.

Sähkön hankinnassa tavoi  eena on lisätä uusiutuvaa ja 
vähäpäästöistä sähkökapasitee   a. Olemme mukana 
kahdessa tuulivoimahankkeessa Haminaan ja Kopsaan 
Raahen lähelle, joiden valmistumisen jälkeen pääsem-
me tarjoamaan asiakkaillemme alkuperätakuumer-
ki  yä tuulivoimaa.  Myös ko  mainen ydinvoima on 
edelleen hankintasalkussamme, koska se on hiilidiok-
sidipäästötön ja sen myötä ympäristöystävällinen säh-
köntuotannon muoto. Näemme ydinvoiman sähkön 
tuotannon edelleen merki  äväksi vaihtoehdoksi, joka 
vähentää tarve  a turvautua tuon  sähköön.

Nurmijärvi kuntana kasvaa edelleen ja energian tarve 
kasvaa sen luonnollisena jatkeena. Tämän vuoksi tut-
kimme myös mahdollisuu  a omaan paikalliseen säh-
kön- ja lämmön tuotantoon.

Perinteeksi muodostunut kanta-asiakasnäytelmänumero 
Taaborinvuorella heinäkuussa keräsi katsomon täyteen.
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Organisaatio

Myyn  osasto kirkkoveneilemässä  imipäivällä.

Toimitusjohtaja 
Jarmo Kurikka

HALLINTO
Teemu Naatula

Nurmijärven Sähkö Oy Nurmijärven 
Sähköverkko Oy

LÄMPÖ
Alpo Sund

VERKOSTO
Osmo Karvonen

HALLITUS
pj. Markku Schildt

SÄHKÖ
Lauri Laine
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Henkilöstö

Henkilöstö

Naiset 14

Miehet 21

Toimihenkilöt 29

Työntekijät 6

Ikäjakauma

Alle 30-vuo  aita 3

30 - 39 -vuo  aita 5

40 - 49 -vuo  aita 14

50 - 59 -vuo  aita 8

Yli 60-vuo  aita 5

Palvelusvuodet

Alle 5 vuo  a 9

5 - 9 vuo  a 6

10 - 14 vuo  a 4

15 - 19 vuo  a 0

20 - 24 vuo  a 8

Yli 25 vuo  a 8

Yh  ön palveluksessa oli vuoden 2012 lopussa 35 hen-
kilöä. Näistä Nurmijärven Sähkö Oy:n palveluksessa oli 
25 henkilöä ja Nurmijärven Sähköverkko Oy:n palve-
luksessa 10 henkilöä. Henkilöstöstä 6 oli työntekijöitä, 
teknisiä toimihenkilöitä oli 10 ja muita toimihenkilöitä 
19. Pääosin työsuhteet olivat vakituisia. Vuoden lopus-
sa yksi henkilö oli määräaikaisessa työsuhteessa. Yksi 
henkilö oli osa-aikaeläkkeellä. Vuonna 2012 ei eläköi-
tynyt yhtään henkilöä.

Keskimääräinen Nurmijärven Sähkön työntekijä oli 
noin 47-vuo  as ja työskennellyt yh  össä 15,3 vuo  a.  

Henkilöstön kehittäminen
Vuoden 2012 aikana koulutuspäiviä oli Nurmijärven 
Sähkön henkilöstöllä yhteensä 429 päivää. Koulutus-
päivien kasvu edellisestä vuodesta johtuu siitä, e  ä 
yh  össä ollaan o  amassa uu  a asiakas  etojärjestel-
mää käy  öön vuonna 2013 ja tähän lii  yen on ollut 
paljon koulutuksia. Lisäksi lait ja säädökset energia-
alalla päivi  yvät, joten päivi  äisen amma   taidon yl-
läpitäminen on tärkeää. Koulutuksia oli muun muassa 
seuraavilta osa-alueilta: asiakaspalvelu ja vies  ntä, kir-
janpito, palkanlaskenta, työturvallisuus ja ensiapu sekä 
muut energia-alan amma   taitoa ylläpitävät kurssit.

Henkilöstön työhyvinvoin  in ja työssä jaksamiseen 
panoste   in jälleen tukemalla vapaa-ajan liikuntaa ja 
kul  uurielämyksiin osallistumista. Yh  össä toimii vir-
kistystoimikunta, johon vuonna 2012 kuuluivat Tarja 

Rikman, Timo Harju, Katja Ruus-
kanen, Urpo Peltola, Anna Hämä-
läinen ja Teemu Naatula.

Vuonna 2012 jatke   in myös 
henkilöstötyytyväisyyskyselyiden 
tekemistä.

Työsuojelu ja 
työterveys

Työsuojelutoimikuntaan vuosina 2012–2013 kuuluu 
työnantajan edustajana työsuojelupäällikkö Alpo Sund 
ja työntekijöiden edustajina työsuojeluvaltuute  u 
Mari Viljava (huh  kuuhun 2013 saakka) sekä varaval-
tuutetut Petri Pohjasniemi (työsuojeluvaltuute  una 
huh  kuusta 2013 alkaen) ja Tero Uusikari.

Työterveyshuolto on järjeste  y Nurmijärven kun-
nan työterveyshuollon kau  a. Sairauspoissaolopäiviä 
Nurmijärven Sähkön henkilöstöllä oli vuonna 2012 
yhteensä 346 päivää, josta työntekijöiden poissaolo-
päiviä oli 151,5 päivää ja 194,5 toimihenkilöiden pois-
saolopäiviä. 

Toukokuussa järjeste   in tyky-päivä Kiljavanrannassa. 
Aamupäivä viete   in luentojen parissa ja iltapäivällä 
ahkeroi  in kuntotes  n ja erilaisten tehtävien parissa 
luonnossa.
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Teemu Naatula
Talouspäällikkö
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Tilinpäätös
TULOSLASKELMA KONSERNI EMOYHTIÖ

TEUR 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011

Liikevaihto 32 219 29 741 22 323 20 771

Liiketoiminnan muut tulot 1 047 1 170 1 718 1 829

Materiaalit ja palvelut -20 308 -20 456 -17 450 -17 843

Henkilöstökulut -2 243 -2 052 -1 559 -1 410

Poistot ja arvonalennukset -3 430 -3 015 -950 -916

Liiketoiminnan muut kulut -2 078 -1 855 -1 573 -1 472

Liikevoi  o 5 206 3 533 2 509 960

Rahoitustuotot 457 193 137 28

Voi  o ennen  linpäätössiirtoja
ja veroja

5 663 3 726 2 646 988

Satunnaiset erät 0 0 1 315 548

Tilinpäätössiirrot 0 0 67 39

Tuloverot -1 387 -932 -985 -405

Tilikauden voi  o 4 276 2 794 3 043 1 170

TASE KONSERNI EMOYHTIÖ

VASTAAVAA 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011

Pysyvät vastaavat

Ainee  omat hyödykkeet 58 67 25 32

Aineelliset hyödykkeet 47 630 46 553 12 004 12 094

Sijoitukset 2 683 2 208 12 835 12 353

Vaihtuvat vastaavat

Vaihto-omaisuus 381 420 381 420

Saamiset 8 476 7 594 9 827 7 605

Rahoitusarvopaperit 17 244 15 566 3 186 2 363

Rahat ja pankkisaamiset 1 860 2 440 1 352 1 720

Yhteensä 78 332 74 849 39 611 36 588

VASTATTAVAA 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011

Oma Pääoma

Osakepääoma 1 009 1 009 1 009 1 009

Muut rahastot

Vararahasto 10 877 10 877 10 877 10 877

Edellisten  likausien voi  o 27 682 23 572 8 411 7 639

Tilikauden voi  o 4 276 2 794 3 043 1 170

Tilinpäätössiirtojen kertymä

Kertynyt poistoero 0 0 2 771 2 838

Vieras pääoma

Laskennallinen verovelka 6 100 5 698 0 0

Pitkäaikainen 22 036 20 961 5 107 4 747

Lyhytaikainen 6 352 9 938 8 393 8 308

Yhteensä 78 332 74 849 39 611 36 588

Nurmijärven Sähkö Oy
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TULOSLASKELMA
TEUR 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011

Liikevaihto 10 908 9 937

Liiketoiminnan muut tulot 68 77

Materiaalit ja palvelut -3 858 -3 569

Henkilöstökulut -684 -642

Poistot ja arvonalennukset -2 481 -2 099

Liiketoiminnan muut kulut -1 246 -1 132

Liik evoi  o 2 706 2 573

Rahoitustuotot 320 165

Voi  o ennen  linpäätössiirtoja ja veroja 3 026 2 737

Satunnaiset erät -1 315 -548

Tilinpäätössiirrot -1 709 -2 191

Tuloverot 0 0

Tilikauden voi  o 3 -1

TASE
VASTAAVAA 31.12.2012 31.12.2011

Pysyvät vastaavat

Ainee  omat hyödykkeet 33 35

Aineelliset hyödykkeet 35 635 34 459

Vaihtuvat vastaavat

Saamiset 5 395 4 642

Rahoitusarvopaperit 14 058 13 203

Rahat ja pankkisaamiset 508 720

Yhteensä 55 628 53 060

VASTATTAVAA 31.12.2012 31.12.2011

Oma Pääoma

Osakepääoma 20 20

Muut rahastot

SVOP-rahasto 10 126 10 126

Edellisten  likausien voi  o 1 713 0

Tilikauden voi  o 3 -1

Tilinpäätössiirtojen kertymä

Kertynyt poistoero 22 126 20 418

Vieras pääoma

Pitkäaikainen 16 936 16 214

Lyhytaikainen 4 704 6 283

Yhteensä 55 628 53 060

Nurmijärven Sähköverkko Oy

TYTÄRYHTIÖ

TYTÄRYHTIÖ
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Yleistä
Vuosi 2012 oli kokonaisuutena varsin onnistunut säh-
köliiketoiminnalle. Vuoden aikana julkiste   in uusi 
asiakasetuohjelma, joka lisäsi asiakastyytyväisyy  ä ja 
asiakasmääriä. Tukkumarkkinoilla sähkön hinta pysyi 
edellistä vuo  a alemmalla tasolla ja sitä kau  a myös 
asiakkaat saivat aiempaa edullisempaa sähköä. 

Liiketoiminnan liikevaihto oli noin 13,9 miljoonaa eu-
roa ja liikevoi  oa kertyi poikkeuksellisen hyvin 1,3 mil-
joonaa euroa, jolla kate   in edellisten vuosien kerty-
neet tappiot.

Sähkönmyynti ja -markkinointi
Nurmijärven Sähköllä on kaikkiaan noin 23 000 asia-
kasta, joiden asiakaspalvelusta, laskutuksesta ja ener-
gianeuvonnasta yksikkö vastaa. Suurin osa asiakkais-
tamme on kanta-asiakkaita, jotka ostavat sähkönsä 
joko määräaikaisella tai toistaiseksi voimassa olevalla 
sopimuksella. Toistaiseksi voimassa olevia hintoja las-
ke   in vuoden aikana. Edullisen sähkösopimuksen li-

Sähköliiketoiminta vastaa sähköenergian myynnistä ja hankin-
nasta sekä koko konsernin markkinoinnista, asiakaspalvelusta 
ja laskutuksesta. 

Sähkö

Lauri Laine
Liiketoimintapäällikkö

säksi tavoi  eena on tarjota lisäetuja asiakkaillemme. 
Vuoden aikana kehi  mme asiakasetuja merki  äväs   
solmimalla yhteistyösopimuksia paikallisten yritysten 
kanssa. Asiakkaillamme on mahdollisuus saada erilai-
sia alennuksia kumppaneiltamme. Etusetelivihko toi-
mite   in vuoden lopulla kaikille kanta-asiakkaillemme. 
Yhteistyökumppaneita on tällä hetkellä yli 40 ja saa-
dun asiakaspalau  een perusteella kehitämme järjes-
telmää edelleen. 

Vuonna 2012 tutki   in jälleen asiakkaiden mielipiteitä 
yh  östä. Tulokset olivat rohkaisevia. Yh  ön asiakkail-
ta saama yleisarvosana oli selkeäs   alan keskiarvon 
yläpuolella. Hyvää palaute  a saivat erityises   asiakas-
palvelun amma   taito ja tavoite  avuus. Myös asiak-
kaiden näkemykset yh  ön ympäristöystävällisyydestä 
paranivat. Asiakkaamme eivät olleet vielä täysin löytä-
neet energiatehokkuuspalveluitamme, joten tulemme 
parantamaan vies  ntäämme tämänkin asian  imoilta.

Asiakkaille järjeste   in vuoden mi  aan erilaisia tapah-
tumia kuten Taaborinvuoren kesätea  eri heinäkuun 



11

lopulla sekä energiatehokkuuteen keski  ynyt Valoa 
ja Voimaa -päivä lokakuussa. Lisäksi tuimme 8-luok-
kalaisten koululaisten osallistumista Energiaa Uudella-
maalla -yritysvierailuihin sekä 2-luokkalaisten energia-
opetusta. Asiakasvies  nnässä verkkosivujemme lisäksi 
merki  ävin kanava on kolmes   ilmestynyt asiakasleh-
temme.

Parantaaksemme palveluamme olemme o  amassa 
käy  öön uu  a  etojärjestelmää vuoden 2013 aikana. 
Uuden järjestelmän myötä kehitämme sähköisiä pal-
veluitamme ja laajennamme tuotevalikoimamme ym-
päristöystävällisiin sähkötuo  eisiin.

Sähkön hankinta
Lähes kaikki yh  ön hankkima sähkö tuli sähköpörssis-
tä. Sähköä hanki   in kaikkiaan noin 246 GWh.

Pörssin vuoden keskihinta Suomen aluehinnalle oli 
noin 37 €/MWh, missä laskua edellisen vuoden keski-
hintaan oli lähes 26 prosen   a. Pörssihinta heilui vuo-
den mi  aan vaihdellen kuukausitasolla välillä 14 - 53 
€/MWh. 

Riskien hallintaan panoste   in vuoden aikana ja yh-
teistyö riskienhallintaan erikoistuneen kumppanin 
kanssa tuo    erinomaista tulosta. Sähkön hankinnassa 
onnistuminen vaiku    oleellises   liiketoiminnan mer-
ki  ävään tulosparannukseen.

Investoinnit ja ympäristövastuullisuus
Nurmijärven Sähkö on osakkaana Suomen Voima 
Oy:ssä, jonka kau  a on tavoi  eena lisätä sähkönhan-
kintakapasitee   a paino  aen uusiutuvia ja vähäpääs-
töisiä energiamuotoja. Ympäristövastuullisuus huomi-
oidaan kaikissa tulevaisuuden investoinneissa.

Suomen Voiman kau  a omistamme pienen määrän 
norjalaista pienvesivoimaa ja olemme mukana Hami-
nan Mäkelänkankaan tuulivoimapuistossa. Mäkelän-
kankaan tuulipuistossa valmistui vuoden 2012 aikana 
koekäy  öön ja kaupallinen käy  ö alkaa vuoden 2013 
aikana. Tämän jälkeen aloitamme tuulisähkön myyn-
nin myös asiakkaillemme. 

Tulevaisuudessa olemme mukana rakentamassa pie-
nellä osuudella ydinvoimaa Fennovoiman ydinvoima-
lahankkeessa.

Energiatehokkuus
Energiatehokkuuden merkitys kasvaa vuosi  ain. Kulu-
tuksen seurantaan olemme kehi  äneet ne   pohjaisen 
Venla-palvelun, jonka kau  a asiakas voi seurata lähes 
reaaliaikaises   omaa energiankulutustaan. Venla-
palvelun rinnalla on käyte  ävissä verkkosivujemme 
kau  a toimiva SähköTohtori-ohjelmisto, jonka avulla 
ko  taloudet voivat vertailla omaa kulutustaan muihin 
vastaavanlaisiin ko  talouksiin sekä saada energian-
säästövinkkejä.

Tarjoamme asiakkaillemme energiatehokkuuspalvelu-
ja ja  etoa mm. ilmalämpöpumpuista, maalämmöstä, 
energiatodistuksista, -katselmuksista sekä lämpöka-
merakuvauksesta. Kaikkia edellä maini  uja palveluita 
voi myös hankkia Nurmijärven Sähkön kumppaniver-
koston kau  a.

Tulevaisuuden näkymät
Tulevaisuudessa kilpailu asiakkaista jatkuu  ukkana ja 
asiakaspalvelun merkitys korostuu en  sestään. Mo-
nipuolistuvien sähkönhankintakanavien sekä uuden 
 etojärjestelmän myötä voimme tulevina vuosina 

tarjota asiakkaillemme muun muassa tuuli- ja pörssi-
sähkötuo  eita. Uskomme asiakasmäärän kasvavan ja 
tuloksen pysyvän vakaana.

Sähkön alkuperä

Fossiiliset energialähteet ja turve 44 %

Uusiutuvat energialähteet 23%

Ydinvoima 34 %
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Verkosto

Osmo Karvonen
Verkostopäällikkö

Yleistä
Vuo  a 2012 leimasi Suomessa paljon energiaa käyt-
tävän prosessiteollisuuden jo edellisvuonna alkaneet 
vien  vaikeudet, mikä heijastui tuotantoon ja sitä kaut-
ta sähkönkulutukseen. Sil   sähkön kokonaiskulutus 
kasvoi Suomessa 1,1 prosen   a, kun se edellisvuon-
na oli vähentynyt lähes neljä prosen   a. Nurmijärven 
Sähköverkko Oy:n toimialueella sähkön käy  ö kasvoi 
edellisvuoteen nähden kuusi prosen   a. Sähkön käyt-
tö häviöineen oli 431 GWh. Kasvua aiheu   vat uusien 
kiinteistöjen lisäksi poikkeuksellisen kylmä joulukuu.

Verkkoliiketoiminnan liikevaihto oli 10,9  miljoonaa 
euroa ja liikevoi  o oli 2,7 miljoonaa euroa. Tulos oli 
budjetoidun mukainen. 

Investoinnit ja liittymät
Sähköverkoston investoinnit kohdistuivat etälue  avi-
en mi  areiden massa-asennusten loppuun saa  ami-

Verkostoyksikkö tarjoaa asiakkaille siirto- ja verkkopalveluita. 
Se vastaa sähkön siirtämisestä asiakkailleen sekä ylläpitää ja 
kehittää sähköverkkoa. Verkkotoiminnan osuus konsernin liike-
vaihdosta oli 34 prosenttia. Toimintaa ohjaa kustannustehokkuus 
ja jatkuvan kehittämisen periaate ympäristö- ja energiatehok-
kuusnäkökohdat huomioiden toimintajärjestelmän mukaisesti.

seksi sekä jakeluverkojen uudisrakentamiseen ja sa-
neeraukseen.

Etälue  avien mi  areiden massa-asennukset saa  in 
päätökseen toukokuussa. Tämän jälkeen alkoi etälu-
e  avien mi  areiden asentaminen  evalaistuskeskuk-
siin.

Suurimmat verkostoinvestoinnit olivat Klaukkalan Pi-
kimetsän uuden asuinalueen rakentaminen sekä Yli-
Lepsämän  en – Helkun  en haja-asutusalueen ja Joke-
lan Pertun  en pohjoispuolen sähkönjakeluverkoston 
parantamiseen.

Uusien sähkölii  ymäsopimuksien solmiminen väheni 
lähes 20 prosen   a edellisvuodesta sopimusmäärän 
ollessa 230 kappale  a.

Sähköverkoston kokonaisinvestoinnit olivat 3,8 miljoo-
naa euroa, josta 1,3 miljoonaa euroa kohdistui etäluet-
taviin mi  areihin.

Klaukkalan sähköaseman ken  ää.
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Sähkönjakelun laatu ja 
verkonkäyttö
Sähkönjakelun laatu oli vuonna 2012 erinomaista. 
Odo  ama  omista keskeytyksistä aiheutunut keski-
määräinen keskeytysaika asiakasta kohden oli vajaa 17 
minuu   a ja suunnitelluista keskeytyksistä aiheutunut 
keskeytysaika oli reilu 14 minuu   a. Keskeytysmäärä 
odo  ama  omista keskeytyksistä oli 0,7 kpl / asiakas.

Nurmijärven Sähköverkon vuoden 2012 sähkönkäytön 
kulutushuippu, 101 megawa   a, osui helmikuun al-
kuun, 4.2.2012 klo 23 -24. Koko Suomen sähkönkäytön 
kulutushuippu oli päivää aikaisemmin.

Alkukesästä ote   in käy  öön ko  sivuilla reaaliaikai-
nen sähkönjakelun häiriökar  a, josta voidaan seurata 
keskijänniteverkon keskeytys  lanne  a.

Energiatehokkuustoimenpiteet 
vuonna 2012
Lähes kaikille jakelualueella asuville asiakkaille on 
asenne  u etälue  ava mi  ari. Tämän ja kulutuksen 
seurantaan kehitetyn ne   pohjaisen Venla-palvelun 
myötä asiakas voi seurata lähes reaaliaikaises   omaa 
energiankulutustaan.

Nurmijärven Sähköverkossa jatke   in kaava-alueiden 
saneeraamista muu  amalla ilmajohtoja maakaape-
leiksi. Näillä toimenpiteillä pysty   in hivenen pienen-
tämään jakeluverkon häviöitä.

Tulevaisuuden näkymät
Sähköverkoston investoinnit paino  uvat jatkossakin 
jakeluverkkojen uudisrakentamiseen ja saneerauk-
seen ja sekä sähkön laadun ja käy  övarmuuden pa-
rantamiseen. Suurimpina verkonrakennuskohteina 
tulee olemaan Yli-Lepsämän  en – Pumppaamon  en 
ilmajohtoverkoston perusparantaminen, Kirkonkylän 
Krannilan ja Jokelan Peltokaaren uusien asuinalueiden 
uudisrakentaminen sekä Klaukkalan Tilan  en kaava-
alueen verkoston saneeraaminen.

Kantaverkkoyh  ö Fingrid Oyj nos   1.1.2013 kanta-
verkkosiirtohintaa noin 15 prosen   a. Tämä koro    
asiakkaiden sähkönsiirtohintoja 1.3.2013 alkaen noin 
4 prosen   a.

Uuden asiakas  etojärjestelmän käy  ööno  o vuoden 
2013 aikana mahdollistaa uusien informaa  okanavien 
käy  ööno  oja asiakkaiden suuntaan mm. sähkönjake-
lun keskeytys  lanteiden  edo  amiseen.

Avain  etoja

Sähkönkäy  öpaikkoja kpl 23183

Sähköasemat kpl 8

Päämuuntajat kpl 9

Jakelumuuntajat kpl 989

110 kV verkko km 25,3

20 kV verkko km 678

0,4 kV verkko km  1568

kpl
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Lämpö

Alpo Sund
Lämpöpäällikkö

Yleistä
Lämmön asiakasmäärä oli kuluneena vuonna kasvussa. 
Uusia kaukolämpösopimuksia solmi   in 21, joista kol-
me oli kulu  aja-asiakkaita. Lämmön liikevaihto oli 7,3 
M€ ja liikevoi  o 1,3 M€. Vaikka lämmön hinta nousi hie-
man, olimme edelleen lähialueen keskimääräisiä läm-
mönhintoja selkeäs   edullisempi lämmöntoimi  aja.

Tuloskehitys
Lämpöä myy  in yhteensä yli 113 tuha  a megawa   -
tun  a, joka on yh  ön historian suurin myyn  määrä. 
Lämmön myyn   nousi edellisvuoden tasosta 17 % kyl-
memmän vuoden johdosta ja asiakasmäärän kasvaes-
sa.  Päästöoikeuksien myynnistä saa  in vielä lisätuloja 
viime päästökauppakaudelta.

Lämpöliiketoiminta tarjoaa asiakkailleen lämpöä, sekä raken-
nuttaa ja ylläpitää kaukolämpöverkkoa ja tuotantolaitoksia. 
Tuotteitamme ovat kauko-, alue- ja lähilämpö. Lämmön osuus 
konsernin liikevaihdosta pyöristettynä kokonaislukuun oli 23 %.

Tuotanto
Kaukolämmöstä 89 % tuote   in puupol  oaineita 
käy  ävällä kaukolämpökeskuksella Kirkonkylässä ja 
Rajamäellä, sekä puuta ja turve  a käy  ävällä kauko-
lämpökeskuksella Klaukkalassa. Klaukkalan jäteveden-
puhdistamon biokaasua pol  avalla ka   lalla tuote   in 
lämpöä 537 MWh, joka rii  ää noin kolmenkymmenen 
omako  talon lämmitykseen vuodessa. Loppuosa kau-
kolämmöstä tuote   in vähärikkisellä raskaalla pol  o-
öljyllä. Puuhakkeita polte   in kiinteän pol  oaineen 
ka   loissa reilut 115 000 irtokuu  ometriä ja lisäksi 
Järvihaan pelle   laitoksella polte   in 1 211 tonnia 
puupelle  ejä. Rajamäen öljyka   lan öljypol   messa 
oli pieni tulipalo kesällä, josta aiheutui reilun sadantu-
hannen euron vahinko.

Lähi- ja aluelämmöstä tuote   in 35 % kevyellä pol  o-
öljyllä ja loput 65 % puuhakkeella Per  ulan lämpöyrit-
täjien toimesta ja puupelle  llä Harjulan pelle   alue-
lämpölaitoksella, sekä maalämmöllä Nukarin koululla.

Klaukkalan lämpökeskuksen ko  maista pol  oaine  a.Klaukkalan lämpökeskus talvihämärässä.
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Avain  etoja

Lämpöasiakkaita kpl 405

Asukkaita lämmössä hlö 11595

Sopimusteho MW 73

Lämmön myyn   GWh 113,5

Ko  maisen energian 
osuus 

% 89

Kaukolämpöjohtoa km 58

Asiakkaiden määrä kpl 2002 - 2012
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Päästökaupan piirissä olevilla kirkonkylän ja Rajamäen 
kaukolämpölaitoksilla syntyi fossiilisten pol  oaineiden 
poltosta hiilidioksidipäästöjä yhteensä 1 286 tonnia. 
Kaukolämpötoiminnan fossiilisten pol  oaineiden kes-
kimääräinen hiilidioksidipäästö oli 51 g/kWh vuonna 
2012.

Investoinnit
Kaukolämpöverkkoa laajenne   in rakentamalla uu  a 
runkolinjaa ja uusia talohaaroja yhteensä 1,8 kilomet-
riä. Rakentamisen painopisto oli Rajamäellä, jossa van-
hoja öljylämmityskiinteistöjä liite   in kaukolämpöön. 
Investoinnit yhteensä olivat noin 0,7 milj. euroa.

Lähiajan näkymät
Kaukolämmön hintaa noste   in hieman loppuvuodes-
ta. Ko  maisten pol  oaineiden hinnat ovat hienoisessa 
nousussa, hyvälaatuista rankapuuta on kuitenkin hyvin 
tarjolla. Öljyjen hinnat hieman nousivat syksyllä, mu  a 
ovat nyt palaamassa viime kevään tasolle. Uusi pääs-
tökauppakausi 2013 – 2020 on alkamassa ja päästö-
oikeuksien hinnan oletetaan pysyvän alhaisena aina-
kin alkukaudesta. Verkoston rakentaminen jatkunee 

viimevuo  sella tasolla. Suurimat verkonrakennustyö-
maat ovat tulevana kesänä Ilvesvuoressa.
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