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KEVÄT 2013

PÄÄKIRJOITUS

SISÄLTÖHyvä lukijamme

Pitelet nyt ensimmäistä uuden ilmeen mukaista asiakas- ja sidosryhmälehteämme 
kädessäsi. Tarkoituksemme lehtiuudistuksessa on nostaa esille aiempaa enemmän 

paikallisia tapahtumia ja energia-asioita. Uskon, että olemme tässä onnistuneet. Aina on 
kuitenkin mahdollisuus parantaa, joten palaute ja juttuideat ovat tervetulleita.

Vuosi 2012 meni hyvin kaikkien merkittävien sidosryhmiemme kannalta katsottuna. 
Omistajamme asettamat tavoitteet saatiin varsin hyvin täytettyä – asiakkaidemme 

sähkön siirtohinnat olivat alle Suomen keskiarvon, ja kaukolämmön hinnat pysyivät 
alueellisesti hyvin kilpailukykyisinä.  Sähkön jakelun toimitusvarmuus oli merkittävästi 
alle pitkän ajan keskiarvon ja myös valtakunnallisesti hyvää tasoa. Lähialueelta tulevaa 
kotimaista biopolttoainetta hyödynnettiin merkittävästi kaukolämpötuotannossa. Myös 
kuntaomistajalle voitiin jakaa kohtuullista tuottoa osinkojen muodossa. Samoja tavoittei-
ta tulemme tavoittelemaan myös kuluvana vuonna.

Vuoden 2013 keskeisiä hankkeita ovat sähkönjakelun laadun edelleen parantaminen 
kunnossapidon ja investointien kautta, Klaukkalan biolämpökeskuksen laajentamisen 

aloittaminen sekä uusiutuvan energiantuotannon edistäminen muutoinkin.

Äskettäin tehty asiakastyytyväisyyskysely osoitti, että panostuksemme ympäristö-
vastuulliseen tuotantoon, asiakasetuohjelmaan ja yleisestikin paikallisen palvelun 

kehittämiseen on kantanut hyvää hedelmää. Asiakkailtamme saama tyytyväisyys- ja 
imagoarvosana oli yli toimialan keskiarvon. Kiitos palautteestanne - tästä on hyvä jatkaa 
eteenpäin!
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Ja lapsethan keksivät 
mm. koneen, joka 
teki läksyt oppilaan 
puolesta. Sitten kone, 

joka valmistaa ruuat napin 
painalluksella, kone joka 
tuottaa sähköä auringosta 
sekä Lassi Salon varsin 
toteuttamiskelpoiselta 
kuulostava kone, joka ke-
hittää energiaa maan alla 
olevasta laavasta.
 -  Tänä vuonna lapsilla 
oli mm. kotitehtävälista, 
johon piti merkitä energiaa 
säästäviä toimenpiteitä 
kotona, kuten valojen ja 
TV:n sammuttaminen ja 
suihkun sulkeminen. Kun 
toimenpide oli suoritet-
tu, saattoi sen rengastaa 
listasta, vanhempi kuittasi 
sen ja siitä sai yhden 
pisteen. Pisteitä kerättiin 
sitten koontilistalle, josta 
saattoi seurata koko ryh-
män aktiivisuutta, Maarit 
Nummila kertoi.

Energia esillä eri
aineiden tunneilla

 Viikon jokaisena 
päivänä aihetta käsiteltiin 
koulussa jollakin tavalla 
ja useamman oppiaineen 
tunneilla. Musiikkitunnilla 
laulettiin energia-aiheisia 
lauluja, äidinkielen tun-
neilla luettiin energia-ai-
heisia tekstejä, opiskeltiin 
omistakin oppikirjoista 
energiateemalla mitä säh-
kö on, mitä energianläh-

”Energiaa maan alta laavasta”
Energiansäästöviikko Lukkarin koulussa

Perinteistä Energiansäästöviikkoa vietettiin Nurmijärven kouluissa erityisesti tokaluokkalaisten paris-

sa, joille Nurmijärven Sähkö oli jakanut oppimateriaalia. Materiaali käsitti tehtäväkirjoja ja -vihkoja. 

Viikon viimeisenä päivänä Lukkarin koulussa erityisluokanopettaja Maarit Nummila julisti: ”Nyt teistä 

tulee insinöörejä. Teidän pitää suunnitella tulevaisuuden kone ja keksiä, millä energialla se toimii.”

teitä on olemassa, mikä on 
ihmisten energiaa jne. 
 - Lapsien mielestä 
kaikki tämä on ollut 
hauskaa. Heidät oli helppo 
motivoida väijyhommaan 
kotona. Lapsien on kuultu 
käyneen keskenään 
keskusteluja siitä, millä 
oma kotitalo lämmitetään: 
maalämmöllä, sähköllä, 
kaukolämmöllä. Lapset 
ovat myös kommentoineet 
koulurakennuksensa re-
monttia, jossa ulkoseiniin 
asennettiin lisäeristystä, 
jotta energiaa säästyisi.
 Energiansäästöviikkoa 
on vietetty aikaisempina-
kin vuosina. Vähän ryh-
mästä riippuen on tehty 
eri asioita. Yhtenä vuonna 
luokka pääsi erään van-
hemman kautta tutustu-
maan teollisuuslaitokseen 
ja kuinka siellä energiaa 
käytetään.
 Lukkarin koulun 
toinen luokka on yhteis-
opettajuusluokka, jossa 
on samassa ryhmässä 
erityisoppilaita ja tavalli-
sia. Tavalliset eivät tiedä, 
ketkä ovat erityisoppilaita. 
Luokassa on 25 oppilasta, 
erityisluokanopettaja Maa-
rit Nummila, luokanopet-
taja Sanna Nousiainen 
ja koulunkäynninohjaaja 
Miia Marjanen. 

Erityisluokanopettaja Maarit Nummila esittelee
energiansäästämiseen liittyvää oppimateriaalia.

Tällaisista värikkäistä, kuvitetuista oppaista 
lapsille opetetaan energia-asioita.

Nurmijärven Lukkarin koulun 2 D -luokka.

FOTO JA TEKSTI JUKKA NISSINEN
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Viikonloppu sähköautoilua

-Ei sillä jalkoihin 
jäänyt, ennem-
minkin pääs-
teli herkästi 

ylinopeutta moottoritiellä, 
kun se oli niin hiljainen, 
kuvailee Markus Suomu. 
Ääntä lähti lähinnä nasta-
renkaista.
 Suomut saivat Opel 
Amperan perjantaina 
iltapäivällä käyttöönsä. 
Viikonlopun aikana he 
ajoivat mm. Hämeenlin-
naan, Espooseen ja Kera-
valle katsomaan ystäviä ja 
hautoja. Pisin yhtämittai-
nen matka oli satakunta 
kilometriä.
 Ampera on hybridi 
siten, että se kulkee 
pelkästään sähköllä. Jos 
akkujen varaus laskee alle 
30%:n, käynnistyy akun 
lataus bensiinimoottoril-
la. Suomujen ajossa tuo 
tarkoitti käytännössä n. 
2,6 l/100 km -kulutusta. 
Latauksen Markus Suomu 
huomasi käynnistyvän 
siinä 50 km:n jälkeen. 
Generaattoria pyörittävä 
moottori on 1,4-litrainen.
 - Sitä ei kyllä huoman-
nut muuta kuin merkkiva-
losta, kun bensiinimoottori 
alkoi ladata akkuja. Tämä 

Nurmijärven Sähkö järjesti Energiansäästöviikolla 

arvonnan, jonka pääpalkintona oli mahdollisuus 

ajaa yhtiön omistamalla sähköautolla viikonlopun 

ajan. Arvonnan voitti eläkeläinen Else Suomu 

Jokelasta. Hänellä ei ole ajokorttia, joten ajonau-

tinnon korjasi puoliso Markus Suomu.

on ihan pelkkään sähkö-
autoon verrattuna siinä 
mielessä hyvä, ettei se jätä 
tielle.
 Auton hän laittoi 
lataukseen aina yöksi 
tavalliseen 16 A:n läm-
pötolppaan, jolloin täysi 
lataus kestää n. kahdeksan 
tuntia. Jos latauspisteessä 
on 20 A:n tai vahvemmat 
sulakkeet, on lataus mer-
kittävästi nopeampaa.
 Autossa oli myös 
automaattinen sisätilan-
lämmitin, joka toimii vain 
auton seisoessa ulkotilois-
sa. - Lämmitin puhaltaa 
kymmenen minuuttia 
kerrallaan ja on erittäin 
tehokas. Ikkunat ovat sulat 
ja sisätiloissa miellyttävän 
lämmin. Lämpö myös säi-
lyi pakkasesta huolimatta 
tasaisena koko ajan.
 - Juuri nyt minulla 
on Ford Focus -farmari. 
Minulla ei ole ollut kuin 
Fordeja, mutta nyt kyllä 
voisin vaihtaa Opeliin, kun 
on tällainen hybridi, jos 
vain olisi rahaa ylimää-
räiset 55 000 e. Tätä voin 
suositella. Ei minulla ole 
koskaan ollut näin hienoa 
autoa. Tässä on tutkatkin 
edessä ja takana. 

 - Yksi asia on huono: 
etuhelman maavara on tur-
han pieni. Oli pakko varoa 
korkeampia esteitä.
 - Naapurit harmit-
telivat kun eivät olleet 
osallistuneet arvontaan. 
Lähiseudun lapset tulivat 
kaikki katsomaan. Yksi 
kysyi, että mitä auton 
kyljessä lukee (Nurmijär-
ven Sähkö).  Espoon Ikean 

pihassa katsoivat suu auki. 
 - Oli tämä hieno koke-
mus. Siinäkin mielessä, 
että ollaan oltu 24 vuotta 
Nurmijärven Sähkön 
asiakkaita, emmekä ole 
koskaan vaihtaneet yhtiö-
tä, vaikka on tyrkytetty 
muita. Tosi hyvä, paikal-
linen sähkölaitos, palvelu 
on hyvää, toteaa Markus 
Suomu. 

Tämä kuva on hämäystä – Else Suomulla ei ole ajokorttia.

Konehuoneessa on siistiä. Markus Suomu piti ajokokemusta miellyttävänä. Tavaroillekin on tilaa.

Tankkaaminen onnistuu kotipihalla.
Sadan kilometrin ajaminen pelkällä
sähköllä maksaa parisen euroa.

FOTO JA TEKSTI JUKKA NISSINEN
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- On tärkeää, että näkee 
voimalaitoksen todellisuu-
dessa eikä vain paperilla, 
ja että uudet tavat tuottaa 
sähköä ja lämpöä tuodaan 
esille koulutuksessa, 
toteaa matemaattisten 
aineiden lehtori Marianne 
Antila.
 Nyt osallistuminen 
Energiaa Suomessa 
-projektiin oli siirretty 
kasiluokkalaisilta ysiluok-
kalaisille, mitä Antila pitää 
hyvänä muutoksena, sillä 
ysiluokkalaisten fysiikan 
opinnoissa sähkö on kes-
keisessä asemassa.
 Mäntysalon koulusta 
neljä luokkaa tutustui 
Keravan biovoimalaan ja 
kaksi luokkaa Martinlaak-
son maakaasu-kivihiili 
-voimalaan.

Kohteita 20 vuosittain

Energiaa Suomessa 
-projekti on jatkunut 
pitkään. Tällä kerralla 
mukana olivat kaikki muut 
Nurmijärven koulut paitsi 
Nurmijärven yhteiskoulu, 
jonne sattui samaan aikaa 
syysloma ja työelämään 
tutustumisjakso.
 Uudenmaan projektia 
järjestää Nurmijärven Säh-
kön lisäksi kuusi muuta 
alueellista energiayhtiötä. 
Oppilaat voivat vierailla 
missä tahansa näiden yhti-
öiden alueella sijaitsevassa 
energia-alan kohteessa. 
Kohteita on noin 20 ja ne 

Oppilaat Klaukkalasta
vierailivat
biovoimalassa

Energiaa Suomessa -projekti

- Onpa iso laitos, totesivat Klaukkalan Mäntysalon koulun ysiluokkalaiset 

Niko Lönnroos ja Markus Malinen vieraillessaan Keravan biovoimalaitoksel-

la. Vierailu liittyi valtakunnalliseen, jokavuotiseen Energiaa Suomessa -pro-

jektiin, jolla tuetaan matemaattis-luonnontieteellistä opetusta. Nurmijärven 

Sähkö sponsoroi projektia mm. kustantamalla kuljetukset.

ovat pääosin voimalaitok-
sia. Maanlaajuisesti tietoa 
jaetaan vuosittain tuhan-
sille ysiluokkalaisille.
 Nurmijärven Sähkö 
on projektin puitteissa 
levittänyt kouluihin tietoa 
energia- ja ympäristöasi-
oista, tarjonnut tutus-
tumismahdollisuuksia 
erilaisiin energiakohtei-
siin, kannustanut oppi-
laita luonnontieteiden ja 
tekniikan opiskeluun sekä 
tehnyt tutuksi paikallisen 
energiayhtiön ja sen työ-
tehtävät jo 24 vuoden ajan. 
 Tapahtuma on saanut 
vakiintuneen aseman 
koulujen ja energiayhti-
öiden yhteistyömuotona. 
Energiayhtiöt hyötyvät 
mm. siten, että saavat 
pohjustettua uusien poten-
tiaalisten työntekijöiden 
kiinnostusta energia-alaan.

Kattila mielenkiintoisin

Keravan biovoimalaa 
esitteli kaukolämpöpuolen 
suunnittelupäällikkö Jani 
Riuttaluoto. Ensin hän piti 
luennon Keravan Energian 
toiminnasta, jonka jälkeen 
oppilaat pääsivät kurkis-
tamaan valvomoon sekä 
turbiini- ja kattilahuonei-
siin. Ulkona tutustuttiin 
turpeen ja hakkeen varas-
tointiin ja valmistukseen 
sekä syntyvien jätteiden 
käsittelyyn.
 Ysiluokkalaiset Niko 
Lönnroos ja Markus Ma-

linen pitivät mielenkiintoisimpana 
kattilaa ja sähköä jauhavaa turbiinia.
 - Täällä on paljon mielenkiintoi-
sia asioita. Fysiikan tunneilla näitä 
on käyty läpi. Opettajat ovat puhu-
neet paljon tällaisista voimaloista. 
Ydinvoimalassakin olisi kiinnosta-
nut käydä, toteaa Markus Malinen. 
Kotitalot lämpiävät varaavalla 
sähköllä ja öljyllä.
 Suvi Pelkonenkin hämmästeli 
laitoksen kokoa. Mielenkiintoisena 
hän piti maakaasun osuutta proses-
siin. 
 - Tosi kätevää tehdä energiaa 
puusta ja turpeesta. Se on hyvä 
juttu. 

FOTO JA TEKSTI JUKKA NISSINEN

- Tosi kätevää 
tehdä energiaa 

puusta ja
turpeesta. Se 
on hyvä juttu.

Keravan Energian Jani Riuttaluoto esittelee biovoimalan kattilahuonetta matemaattisten aineiden 
lehtoreille Minna Lahdelle ja Marianne Antilalle.

Oppilaat pääsivät tutustumaan kotimaisen energian
tuotantoon Keravan Energian Jani Riuttaluodon

opastuksella. Biovoimalaitoksen pihalla on varastoitu 
poltettavaksi tarkoitettua haketta.
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Näyttelijöitä – jotka ovat 
suurimmaksi osaksi 

ammattilaisia – on mukana 
kymmenkunta. Anna Hanski 
näyttelee äitiä, Eija Vilpas 
Pöperö-Maijaa ja Ari-Kyösti 
Seppo isää. Mukana on 
jälleen Oskari Katajisto, ja 
paikallisista kasvoista lavalla 
nähdään Harri Virolainen 
ja Maiju Ranta. Hiljattain 
nurmijärveläistynyt tango-
kuningatar Marita Taavit-
sainen saatiin myös mukaan 
tähtikaartiin.
 – Esiintyjät olen tuntenut 
jo pitkään. Kesäteatterin 
näyttelijöiden valintaa ei voi 
rinnastaa tavalliseen valinta-
prosessiin, jossa vain etsitään 
kylmästi rooliin ehdottomasti 
sopivaa henkilöä, joka sitten 
yritetään saada. Kesäteatteri 
on parhaimmillaan kun sen 
tekeminen on raikasta, ja sik-
si on tärkeää, että on mukava 
porukka. Varsinkin nuoret 
näyttelijät tarvitsevat hyvän 
ilmapiirin, ohjaaja Vartia 
toteaa.
 Marita Taavitsainen 
soitti kesäteatterituotannosta 
Vartialle jo pari vuotta ennen 
Vaahteramäen Eemeliä. Kun 
Vartia sitten lähempänä otti 
yhteyttä, Marita kuitenkin 
alkoi pohtia, sopiiko homma 
hänelle.
 – Onneksi Taavi on niin 
hyvä suostuttelemaan. Ja 
tämä on lähellä kotia. Kotkas-
ta tuskin olisin lähtenyt aja-
maan. Ja uskon, että Taavi saa 
minusta uutta. Olen laulanut 
oman bändin kanssa, joten 
tämä on vähän kuin menisi 
heikoille jäille, kun on vieraat 

Tähtikaarti Taaborille

Vaahteramäen Eemeli
valloittaa
Taavi Vartia työryhmineen tekee ensi kesänä Taaborinvuorelle kaikille tutun Vaah-

teramäen Eemelin. Näytelmä tehdään perinteisenä versiona ja se noudattelee 

tarkasti Astrid Lindgrenin alkuperäiskäsikirjoitusta. Esityksessä on paljon laulua 

ja musiikkia, ja se on luonnollisesti tarkoitettu koko perheelle. Lindgrenin luomus 

täyttää tänä vuonna 50 vuotta, joten voidaan puhua juhlavuoden näytelmästä.

Hiukan myöhemmin 
Christian ilmoittautui 

Vaahteramäen Eemelin koe-
esiintymistilaisuuteen, josta 
hänet valittiin päärooliin. Sa-
maan aikaan Eemelin ohjaaja 
Taavi Vartia oli aloittanut 
myös Rölli ja Kultainen avain 
-elokuvansa kanssa ja päätti 
kutsua Christianin jälleen 
näyttämään taitojaan, tällä 
kertaa koekuvauksiin. Ja 
poika tuli valituksi siihenkin 
rooliin.
 Ja eipä nuori mies turhia 
ujostele, vaikka onkin synty-
nyt vasta reilut kymmenen 
vuotta sitten. Näytteleminen 
ei häntä hirveästi jännitä, ”...
sitten kun siihen on tottu-
nut”.
 – Melkein heti totuin. 
Hyvin pysyivät vuorosanat 
muistissa. Christian vetäisee 
rennosti yhden repliikin 
Rölli-elokuvasta röllimäisellä 
äänellä ja eleillä:
 ” Ja ne hurjat rumpe-
lehtien seassa kurnuttavat 
liskot yrittivät syödä meidät 
suihinsa.”
 Äiti Mia Ruotanen ker-
too, että kohtauksia ei kauaa 

Röllistä
Eemeliksi

Hiiri puraisi sormesta

Kaikki alkoi reilu 

vuosi sitten joulu-

kuussa, jolloin Lah-

desta kotoisin oleva 

Christian Ruotanen 

meni mainoksen koe-

kuvauksiin. Kävi ilmi, 

että hän olisi ollut 

matkalla juuri varsi-

naisten kuvauksien 

aikaan, joten mai-

noskuvaus meni sivu 

suun. Siitä syntyi 

kuitenkin kipinä, että 

voisi alkaa näyttele-

mään.

harjoiteltu. Ennen kuvausta 
harjoiteltiin röllimäisiä eleitä, 
puhetta ja liikehdintää. Sitten 
mentiin kuvauspaikalle, jossa 
ohjaaja neuvoi kuinka hom-
man kuului mennä ja mitkä 
olivat tunnetilat. Kohtaus 
käytiin läpi ja sitten kuvat-
tiin.
 – Vaikeinta oli aluksi 
tuottaa röllimäistä ääntä. 
Mutta näytteleminen on 
kivaa. Kerran hiiri, jota mi-
nun kuului pitää kädessäni, 
puraisi sormesta, Christian 
muistelee kommelluksia.
 Itse Rölliä, Allu Tup-
puraista, Christian ei 
juuri nähnyt, kuin yksissä 
kuvauksissa. Äiti kertoo, että 
kun Christian näytteli nuorta 
Rölliä, ei vanhaa Rölliä silloin 
tarvittu. Kuvauksien aikatau-
lu on suunniteltu tarkasti, jo 
senkin takia, ettei kenenkään 
aikaa menisi hukkaan. Koulu-
aikaa kuvauksiin meni puoli-
toista viikkoa, jonka vapaan 
hän sai suosiolla rehtorilta. 
Poika käy musiikkiluokkaa ja 
koulusta ovat muutkin oppi-
laat käyneet esiintymisissä.
 Taaborinvuori oli tullut 

tutuksi jo aikaisemmin, sillä 
perhe oli käynyt katsomassa 
kaikki viime vuosien esityk-
set. Perhe ei kuitenkaan ole 
erityisen draamallinen, eikä 
suvussakaan ole näyttelijöitä. 
Äidin mukaan uusi kokemus 
on mukava koko perheelle.

Mäkihyppääjästä
näyttelijäksi

– Kumpikin meistä vanhem-
mista on sitoutunut tähän. 
Olemme iloisia, että poika on 
löytänyt oman juttunsa. Hän 
on motivoitunut myös kou-
lunkäyntiin, kun on joutunut 
olemaan poissa ja tuntee, että 
koulutyö pitää hoitaa hyvin, 
että voi jatkaa näitä hommia, 
äiti toteaa.
 – Ei Eemeli pahuuttaan 
tee kepposia, vaan vahingos-
sa. Hän on pohjimmiltaan 
kiltti, Christian kuvailee seu-
raavaa roolihahmoaan. Isä on 
välillä rage. ’Rage’? Tarkoittaa 
kuulema sitä että suuttuu 
helposti.
 Christian sai joululahjak-
si puukon. Tämä oli tarpeen, 
sillä Vaahteramäen Eeme-

muusikot. Jännityksellä 
odotan, mitä tapahtuu, Marita 
kuvailee tuntemuksiaan.
 Vartia on tehnyt Maritan 
kanssa kauan sitten TV-sar-
jaa. Näyttelemisestä Taavit-
saisella on kokemusta Kotkan 
teatterista, mutta kesäteatte-
rissa hän ei ole aiemmin ollut 
mukana.
 Vaahteramäen Eemeliä 
näyttelee Christian Ruota-
nen. Eemelin kautta poika 

sai tilaisuuden näytellä myös 
Rölli ja kultainen avain -elo-
kuvassa, sillä ohjaaja Vartia 
löysi hänet juuri Eemelin 
koe-esiintymistilaisuudesta.
 Vaahteramäen Eemelin 
harjoitukset alkavat kesä-
heinäkuun vaihteessa sisä-
tiloissa, joissa harjoitellaan 
kaksi ensimmäistä viikkoa. 
Toiset kaksi viikkoa vierähtää 
Taaborinvuorella. Ensi-ilta on 
25.7.

lihän on tunnettu siitä, että 
pakenee isäänsä liiteriin, jos-
sa leppymistä odotellessaan 
lukkojen takana vuoleskelee 
puisia hahmoja.
 – Olenkin vuoleskellut 
miekkoja ja veitsiä, Christian 
kertoo.
 Christianin muita har-
rastuksia ovat parkour ja 
rumpujen soitto. Jokin aika 
sitten hän myös hyppäsi 
mäkeä, lahtelainen kun on. 
Syksyllä hän meni draa-
makerhoon. Elokuvista 
tietty Harry Potterit ja Tarut 
sormusten herrasta ovat 
suosikkeja. Hobitti-elokuvan 
hän kävi katsomassa isänsä 
kanssa. Suosikkinäyttelijöitä 
ovat Mikko Leppilampi ja 
Johnny Depp. Christianilta ei 
tarvitse kysyä, mikä hänestä 
tulee isona. Ja äiti vahvistaa, 
että kaikenlaista on näköpii-
rissä Eemelin jälkeenkin. 

FOTO JA TEKSTI 
JUKKA NISSINEN
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Viisilapsisen perheen 
vanhin vesa, Vantaalla 
kauppaoppilaitoksessa 

viimeistä vuotta opiskele-
va Heli Rinnekari aloitti 
yleisurheilu-uransa 9-vuoti-
aana lasten urheilukoulussa 
pikamatkoilla. Moukarinheit-
to alkoi 12-vuotiaana. Lajiin 
hän keskittyi ympärivuoti-
sesti vuodesta 2007 alkaen 
tavoitteena kansainvälinen 
menestys aikuisten tasolla. 
Moukarinheiton lisäksi Heli 
on kokeillut myös kuulan-
työntöä. Valmentaja on Lassi 
Korhonen.
 Heli Rinnekari edusti Suo-
mea viime kesänä Barcelo-
nassa nuorten yleisurheilun 
MM-kisoissa. Kisapaikkaan 
oikeutti erinomainen tulos 
61,37 m, jonka hän heitti 
Klaukkalan Nuorten Eliittiki-
soissa. Barcelonassa loppu-
kilpailupaikka jäi saamatta, 
mutta kokemusta karttui 
tulevia haasteita silmällä 
pitäen. Nuori lahjakkuus oli 
kisoissa vasta 17-vuotias, 
vaikka kilpaili 19-vuotiaiden 
sarjassa.
 Heli asuu perheensä 
kanssa Perttulan Nummen-
päässä. Tilalla on aikaisem-
min ollut karjaa, jonka jäljiltä 
on jäänyt navetta, jonne on 
rakennettu harjoitustilat 
moukarinheittäjälle: on 
puntteja ja pressu jota vasten 
lingota lekaa. Kesäisin har-
joittelu tapahtuu Klaukkalan 

Moukarin-
heittäjä
Heli Rinnekari 
tähtää kansain-
välisille kentille

urheilukentällä.
 Ensi kesän päätavoite 
ovat 19-vuotiaiden EM-kilpai-
lut Italian Rietissä heinäkuun 
puolivälissä. Tavoitteena on 
mitali ja jotta sen voisi saa-
vuttaa, lekan pitäisi lentää yli 
65 metriä.

Eliittikisat 18.6.
Nurmijärvellä

Helin sarjassa on kova taso ja 
kisapaikkaa tavoittelee tosis-
saan ainakin neljä urheilijaa, 
joista kolme valitaan.
 Valmentaja Korhosen 
mukaan suomalaiset ovat 
niin kovia heittämään, että 
he ovat mukana EM-kisojen 
finaalissa.
 Kisakausi alkaa touko-
kuussa pienemmillä kilpai-
luilla, mm. Klaukkalassa 
järjestetään seuran omia 
kisoja. Kisakunnon hiomi-
nen jatkuu alkukesästä mm. 
nuorten Eliittikisoissa, joista 
yhdet järjestetään Nurmijär-
vellä 18.6. Kisat ovat nuorten 
korkeimman kategorian 
kilpailut.
 EM-kisapaikat ratko-
taan viimestään Kaustisten 
Moukarikarnevaaleilla 27.6., 
jolloin on syytä olla kunnos-
sa, jos mielii kansainvälisille 
kentille.
 Syksyllä Heli osallistuu 
vielä 19-vuotiaiden PM-kisoi-
hin. 

Ahoset ovat varsinainen 
yrittäjäperhe. Timo ja 
Marjo Ahonen ovat 

aina olleet yrittäjiä. Marjo 
kuvailee Timoa kovaksi ris-
kinottajaksi hymy suupieles-
sään. Ja täytyy myöntää, että 
keilahallin perustaminen 
paikkakunnalle, jossa ei ole 
aikaisemmin ollut minkään-
laista keilakulttuuria on ris-
kinottamista parhaimmillaan.
 Hyvältä paikalta Sepän-
tieltä löytyi tyhjä halli, enti-
nen kauppa, jonne Marjo ja 
Timo Ahonen saneerasivat 
kahdeksanrataisen keilahal-
lin. Perheellä ei ollut min-
käänlaista keilailutaustaa. 
Nyttemmin Kimmo-poika, 
Minna-tytär ja isä-Timo ovat 
kilpailleet lajissa.
 – Vaikka keilaajia on 
käynyt hyvin, ei Nurmijärvel-
lä ihan pelkällä keilaamisella 
pärjää. Mutta tämä on mah-
dollisuuksien talo. Vaikka 
ulkokuori alkaa olla vanha, 
moni yllättyy tullessaan si-
sälle, jossa kaikki on laitettu. 
Suomalaisista sanotaan, ett-
eivät he kiitä mistään, mutta 
kyllä tästä on tullut meille 
paljon kiitosta, Marjo Ahonen 
kuvailee.

Monien
mahdollisuuksien talo

Nurmijärvi Bowling Housessa 
on kahdeksan keilaradan 
lisäksi biljardi- ja snooker-
pöytiä, saunaosasto, baari 
A-oikeuksilla, klubi, kara-
okea, kesäisin minigolfia ja 

Tyhjästä uusi laji 
Nurmijärvelle

Kanta-asiakasetuna keilaaminen

Reilut viisi vuotta sitten 

Nurmijärvellä ei voinut 

keilata. Sitten rakennus-

alan yrittäjinä toimineet 

Ahoset saivat päähänsä, 

istuskellessaan Tikkurilan 

keilahallissa poikansa 

Pekan salibandyottelus-

sa, että Nurmijärvellä-

kin, josta Timo Ahonen 

on kotoisin, pitäisi olla 

keilahalli. Nyt paikkakun-

nalla voi keilata vaikka-

pa Nurmijärven Sähkön 

kanta-asiakasetuna.

terassi. Viisi kertaa vuodessa 
järjestetään yökerhon kol-
meen asti.
 Hallilla on viisi biljardi-
pöytää. Kesällä biljardipuo-
lelle tehdään remontti, jonka 
yhteydessä saadaan yksi 
pöytä lisää. Remontin jälkeen 
hallilla voidaan alkaa järjes-
tää virallisia liiton kilpailuja.
 – Helmikuussa oli Ysäri 
Partyt, maaliskuussa Tigers-
tanssiryhmän siivittämä ilta 
ja toukokuussa järjestetään 

Kesä tulee -party.
 Keilahallin tiloissa toimii 
Nurmijärvi Bowling Team, 
joka järjesti tänä keväänä 
ensimmäiset kilpailut. Hal-
lissa on kisailtu firmaliigan 
merkeissä aikaisemmin. 
Aluksi mukana oli kahdeksan 
joukkuetta, mutta nyt niitä on 
jo 26.
 – Kukaan ei ole tässä 
hallissa vielä toistaiseksi 

heittänyt täyttä 300:aa 
(täyskaadot jokaisella hei-
tolla), mutta odotamme sitä 
kilpailutoiminnan alkaessa. 
Vanhaan keilaan ovat asiak-
kaat saaneet laittaa rahaa sitä 
hetkeä varten. Kun joku tuon 
300 tekee, hän kuittaa kaikki 
kertyneet rahat.
 Nurmijärvi Bowling Hou-
sessa on meneillään sukupol-
venvaihdos. Äiti-Marjo ja isä-
Timo ovat aina vain enemmän 
taka-alalla. Pojat Kimmo, 26, 
Pekka, 25 ja Jesse 23 ottavat 
pallon haltuun tämän vuoden 
aikana. 

Marjo Ahonen

Pekka Ahonen tähtäilee. Bowling Housen yrittäjyys siirtyy
pikku hiljaa kolmelle veljekselle: Kimmolle, Pekalle ja Jesselle,

- Ensi kesän 
päätavoite on

Rietin
EM-kisoissa 

Italiassa.
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Sähkömittareiden 
etäluenta tuottaa 
kaksi etua. Mitta-

reita ei tarvitse mennä 
paikan päälle lukemaan  ja 
kuluttaja voi itse seurata 
omaa sähkönkulutustaan 
Internetissä. Nurmijärvellä 
etäluettavien mittareiden 
tuottamaa tietoa voi seura-
ta Nurmijärven Sähkön ko-
tisivuilla Venla-palvelussa.
 Outi Mäkelän vuonna 
2006 rakennetun oma-
kotitalon mittareita on 
etäluettu vuoden 2012 
maaliskuusta asti. Talossa 
on suora sähkölämmitys 
lattiassa.
 - Olen luonteeltani 

 Hyvä suhde
Venlan kanssa

Outi Mäkelän tuttu ja turvallinen kaveri

- Nurmijärven Sähkö on tuttu ja turvallinen kave-

ri, jonka kanssa ei tarvitse jännittää. On helppoa 

ja luontevaa asioida, kun yhtiö ei ole missään 

Saksanmaalla tai muualla. Se on tässä meillä, sen 

näkee tuolla kylillä – se on meitä varten. Venla-

palvelu on vielä entisestään edistänyt vuorovai-

kutusta sähköyhtiön ja kuluttajien välillä, toteaa 

Rajamäellä asuva kansanedustaja Outi Mäkelä.

sellainen, että seuraan 
asioita. Elämänasenteelta-
ni olen vähän ’kitupiikki’. 
Säästeliäisyys on tullut 
lapsuudenkodista. Äiti 
pelkäsi, että rakennetaan 
uusi ydinvoimala ja säästi 
energiaa. Väliovet piti 
panna kiinni ja niissä oli 
ydinvoimauhka-runojakin 
motivoimassa. Sittemmin 
äiti on kääntynyt ydinvoi-
man kannattajaksi, kuten 
niin monille käy, kun tulee 
lisää tietoa.
 - En jätä laitteita päälle, 
lämmitän takalla, pidän 
joitakin käyttämättömiä 
huoneita kylminä – mitä 
pientä nyt yksi ihminen 

FOTO JA TEKSTI JUKKA NISSINEN

voi tehdä. Meillä on mökki 
ja sieltä saa puita takkaan. 
Täällä kotona on heti 
valmis -jatkuvalämmittei-
nen sauna, mutta se ei ole 
päällä, sillä en sauno kovin 
paljoa. Talvella se voi jos-
kus jäädä pariksi viikoksi 
päälle, kun harrastan 
hiihtoa, Mäkelä toteaa.
 - Yleensä menen 
Venlaan, kun sähkölas-
ku tulee. Yritän seurata 
paljonko käytän sähköä ja 
Venlasta näen kulutuksen 
kehityksen. Aikaisemmin 
yhtiöltä vain tuli summa, 
joka piti maksaa. Venla 
tekee firmasta helpommin 
lähestyttävän. Voin vaikka 
esittää netissä kysymyk-
sen ja saada neuvontaa.
 Venlaa voisi Outin 
mielestä kehittää. Voisi 
näkyä suoraan, paljonko 
on keskikulutus, voisi olla 
’hälytysvaloja’, jos joku 
arvo menee punaiselle.

Kuntakin pyrkii
säästämään

Nurmijärven kunnanhal-
lituksen puheenjohtaja 
Outi Mäkelä kertoo, että 
kunnassa on tehty suun-
nitelmaa, jolla on pyritty 
energiansäästöön – on 
siirrytty järjestelmiin, 
jotka kuluttavat vähem-
män energiaa. On niin 
ikään selvitetty, voisiko 
jätteitä polttamalla tuottaa 
yhteiskunnallista energi-
aa. Joskus pohdittiin sel-
laistakin mahdollisuutta, 
että uimahallista tullutta 
hukkalämpöä olisi voinut 
käyttää vaikka jalkapallo-
kentän lämmittämiseen.
 - Nurmijärvi on suuri 
ja haasteellinen kunta. 
Olemme ylpeitä omasta 
sähköyhtiöstä. Se on 
hoitanut hommansa hyvin 
ja raivannut johtoväylät si-
ten, että myrskyt eivät ole 
aiheuttaneet paljoa sähkö-
katkoksia. Nurmijärven 
Sähkö on myös selvittänyt 
mahdollisuuksia bioener-
gian ja tuulienergian käyt-
töön. Olemme tyytyväisiä, 
että olemme kyenneet 
pitämään sähköyhtiön 
omistuksessa ja saamme 
siitä myös tuottoa. Meillä 
on oma bioenergialla 
toimiva lämpölaitos. 
 Kansallisesta näkökul-
masta Mäkelä toteaa, että 
on hyvä, että panostetaan 
kotimaiseen energian-
tuotantoon, jotta emme 
ole niin riippuvaisia 
tuontienergiasta. Verotus-
ratkaisut ovat ihan hyviä 
ja niillä on saatu ohjattua 
kulutusta ympäristöystä-
vällisempään suuntaan. 
Halutaan pitää huolta siitä, 
että puhdas luonto siirtyy 
tuleville sukupolville. 
Sähkön tuotannossa on 
tärkeää, että panostetaan 
tutkimus- ja kehitys-
työhön, jotta pystytään 
esimerkiksi tuottamaan 
laitteita, jotka käyttävät 
vähemmän energiaa. 

Outin omakotitalo Rajamäellä.

Tältä Venla-palvelussa näyttää.

Tarkkana
sopimuksien kanssa!

Sähkön
puhelinmyynti
ongelmallista
Market Energia sai viime vuonna kuluttaja-

asiamieheltä roppakaupalla huomiota. Ongelmia 

esiintyi puhelinmyynnissä. Lisäksi asiakas luo-

tottaa kyseistä sähköä myyvää yhtiötä maksa-

malla laskuja etukäteen. Tällä rahalla yhtiö ostaa 

sähköä.

Markkinaoikeus 
kielsi kuluttaja-
asiamiehen vaati-

muksesta Market Energiaa 
lähettämästä kuluttajalle 
laskua tai sähkösopi-
muksen vahvistusta, jos 
kuluttaja ei ole puhelin-
keskustelun aikana hyväk-
synyt sopimusta. Laskua 
ei saa lähettää myöskään 
silloin, jos kuluttajalle ei 
ole lähetetty sopimuksesta 
vahvistusilmoitusta tai jos 
kuluttaja on peruuttanut 
sopimuksen vahvistusil-
moituksessa annetussa 

määräajassa.
 Kiellolle asetettiin
75 000 euron uhkasakko.
 Yhtiön on myös jatkos-
sa ilmoitettava sähkösopi-
muksen ehtojen muutok-
sista lain vaatimalla tavalla 
eli kirjallisesti vähintään 
kuukautta ennen muu-
toksen voimaantuloa. 
Lisäksi markkinaoikeus 
kielsi Market Energiaa 
käyttämästä laskutuksen 
perusteena kuluttajan 
mitatusta tai arvioidusta 
sähkönkäytöstä poikkeavia 
kulutusarvioita. 

• Sammuta laitteet virtakytkimestä, kun

 et käytä niitä – tai liitä laitekokonaisuus

 virtakytkimellä varustettuun jatko-

 johtoon, jolloin kaikki laitteet voi

 sammuttaa yhdestä kytkimestä

• Pöytätietokoneen automaattinen

 sammutusjärjestelmä voi jopa puolittaa

 sähkönkulutuksen

• Ota käyttöön myös oheislaitteiden

 energiansäästöominaisuudet

Säästä energiaa
kotona
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Kävelen ovesta 
sisään ja sieraimiin 
tulee tuttu tuoksu 

- viinaa. Toisesta ovesta 
eteenpäin ja toisenlainen 
viinan haju. Kolmannesta 
ovesta kuljettuani tuoksuu 
vielä jokin muu, imelä 
alkoholi.
 - Kyllä, varsinkin jos 
salmiakkikoskenkorvaa 
sekoitetaan, tuoksu on 
voimakas, vahvistaa 
Tanskanen. Yläkerrokses-
sa koko seinä on ikkunaa, 
josta näkee pullotushallin. 
Vaikuttavan näköistä. 
Koko tila on täytetty 
liukuhihnoilla, roboteilla, 
valokennoilla. Viina virtaa 
ja pullorivit kilisevät.
 Vuoden 2012 alusta 
uusi käytäntö merkitsee 
sitä, että kaikki pullot 
ovat kierrätyslasipulloja. 
No miten sen kierrätyk-
sen kävi? Vanhat pullot 
murskataan ja murske 
kuljetetaan kierrätykseen. 
Käytäntö on sama kuin 
muovisten virvoitusjuoma-
pullojen kanssa.
 

Virtaa viinatehtaalle
Kaavamuutos Altian tehdasalueella

Lähdin Rajamäen viinatehtaalle kuin lapsena Fazerilaan, jossa kaikki saivat maistiaisia 

- lakritsia, suklaata, Fazerin parhaita. Muovikassit taskuun ja portista sisään alueelle, 

jossa virtaa 53 miljoonaa litraa pullotettua väkevää alkoholia vuodessa. Projektipääl-

likkö Arto Tanskanen toppuuttelee. Alue on verovapaa ja tullin erityisessä huomassa, 

jonka vaatimuksesta vähintään kolme prosenttia työntekijöistä ratsataan säännöllisesti. 

Alueelle ei saa tuoda eikä sieltä viedä alkoholia kuin virallisia, valvottuja kanavia pitkin.

 Kaavamuutos
pilkkoo alueen
 
Projektipäällikkö Tanska-
nen on palkattu toteutta-
maan Altian omistaman 
teollisuusalueen kaa-
vamuutokseen liittyvät 
toimenpiteet. Altian 
omistaman Rajamäen teh-

dasalueella on mm. entsyy-
mitehdas Roal, Bernerin 
kemikaali- ja etikkatehdas, 
kaksi Altian yksikköä eli 
alkoholijuomatehdas ja 
teollista etanolia valmista-
va tehdas, sekä pienempiä 
yrityksiä.
 - Altia on vastannut 
koko alueen kiinteistöhuol-
losta ja ylläpidosta , mutta 
haluaa nyt pilkkoa alueen 
kymmeneen pienempään 
tonttiin ja mahdollisesti 
myydä näitä. Näin yhtiö 
voi keskittyä ydinliiketoi-
mintaansa. Eri yhtiöillä 
on mahdollisuus alkaa 

vastata omasta alueestaan. 
Nykyisen tehdasalueen 
ympärille lohkotaan myös 
uusia teollisuustontteja. 
Altia toivoo muutoksen 
lisäävän alueen kiinnosta-
vuutta ja elinvoimaisuutta 
sekä tuovan alueelle uusia 
yrityksiä.  Projekti alkoi 
2011 ja uuden kaavan 
pitäisi saada lainvoima 
tämän vuoden syksyllä.

 Kaavamuutokseen on 
liittynyt mm. aitausprojek-
teja. Altian alkoholijuoma-
tehtaalle esimerkiksi on 
rakennettu uusi, aidattu 
pysäköintialue.
 
 Jokaiselle
oma sähkö
 
Toinen merkittävä muutos 
on ollut sähkönsyötön 

siirtäminen. Aikaisemmin 
kaikki alueen tarvitsema 
sähkö tuli vanhaan voima-
laitokseen, josta se jaettiin 
eri tehtaille. Vuoden 2011 
kesällä aloitettiin projekti, 
jossa Nurmijärven Sähkö 
rakensi viisi muuntamoa 
ja 14 uutta sähköliittymää. 
Käytännössä jokainen 
sähkönkäyttäjä sai oman 
liittymän etäluettavine 
mittareineen. Urakka 
valmistui viime kesänä. 
Nurmijärven Sähkö vastaa 
alueen verkosta ja sähkön 
siirrosta.
 Alkoholi tuodaan 
Koskenkorvalta Rajamä-
elle, jossa valmistetaan ja 
pullotetaan Altian sekä asi-
akkaiden kirkkaita juomia 
sekä niiden sekoituksia, 
suurimpana tuottee-
na Brown-Formanille 
valmistettava Finlandia 
Vodka. Mutta on hyllyissä 
riittävästi Koskenkorvaa, 
Jaloviinaa, Dry Vodkaa 
sekä tuontijuomiakin, kos-
ka Rajamäellä on alkoholi-
juomatehtaan lisäksi suuri 
logistiikkakeskus, jonka 
kautta Altia hoitaa oman 
sekä asiakkaidensa jake-
lua Suomeen ja ulkomaille.
 Pullottamorakennus on 
vuodelta 1975. Teknisen 
etanolin tehdas on vuodel-
ta 1934, jolloin se aloitti 
juomatehtaana. Viimeinen 
osa uudesta tehtaasta 
valmistui 2003. Altialaisia 
alueella on töissä
n. 300 henkeä. 
TEKSTI-FOTO JUKKA NISSINEN

Projektipäällikkö Arto Tanskanen.Tällaisia muuntamoja Nurmijärven Sähkö 
rakensi alueelle yhteensä viisi.

Altian muutosprojektin yhteydessä 
siirtyi kahdeksan tehdasalueen 
vanhaa kiinteistöä Nurmijärven 

Sähkön kaukolämmön asiakkaiksi. 
Rakennustilavuutta kiinteistöissä 
on noin 125 000 r-m³ ja energian-

kulutus on yli 10 % Rajamäen 
kaukolämmön koko kulutuksesta.

Valtioiden väliset siirto-
yhteydet ongelmana

Suomessa 
sähkö on
kalliimpaa
Suomalaiset maksavat sähköstä enemmän kuin 

ruotsalaiset ja norjalaiset yhteisestä sähkömark-

kinasta huolimatta. Sähkön kalleus johtuu tukku-

sähköstä maksettavan hinnan eroista. Kalliimpi 

tukkumarkkinasähkö johtaa välillisesti korkeam-

paan kotitalouksien sähkön hintaan myös Nurmi-

järven Sähkö Oy:n asiakkailla.

Sähkön hankinta-
kustannukset olivat 
suomalaisille sähkön-

käyttäjille viime vuoden 
tammi-marraskuussa 341 
miljoonaa euroa suurem-
mat kuin Tukholman alu-
eella tukkumarkkinoiden 
ongelmien takia. Hintaerot 
ovat kasvaneet selvästi 
vuoden 2012 aikana. Syynä 
on Suomen eriytyminen 
yhteisistä markkinoista. 
Tämä selviää ”Sähkön tuk-
kumarkkinan toimivuus 
Suomessa” –selvityksestä. 
Gaia Consulting Oy:n selvi-
tyksen tilasivat paikallisia 
sähköyhtiöitä Suomessa 
edustava Paikallisvoima ry 
ja suuria sähkönkäyttäjiä 
edustava Suomen ElFi Oy. 
 - Nurmijärven Sähkön 
asiakkaille markkinan hin-
taeron lisäkustannus on 
yhteensä reilut miljoona 
euroa verrattuna tilantee-
seen, jossa käytössämme 
olisivat olleet Tukholman 
hinnat. Suomalaiset säh-
könkäyttäjät eivät hyödy 
Ruotsin ja Norjan halvasta 
vesivoimalla tuotetusta 
sähköstä maiden välisten 
siirtoyhteyksien vikojen ja 
riittämättömyyden takia. 
Vuoden 2012 aikana pel-
kästään siirtoyhteyksien 
vikaantumisista aiheutui 
sähkönkäyttäjille yli 250 
miljoonan euron menetyk-
set, toteaa Nurmijärven 

Sähkön toimitusjohtaja 
Jarmo Kurikka. 
 Tilanne on huonontu-
nut selvästi viime vuosina. 
Ennen vuotta 2011 Suomen 
ja Ruotsin aluehinnat 
seurasivat toisiaan yli 
70-prosenttisesti lukuun 
ottamatta vuosia 2003 ja 
2004. Maiden väliset hin-
taerot pysyivät kyseisenä 
aikavälinä haarukan +-1 
euroa megawattituntia 
kohden sisällä. Tämän 
jälkeen ero on revähtynyt, 
sillä vuoden 2012 tammi-
marraskuussa Suomen ja 
Tukholman hinta-alueen 
päivähinnat ovat olleet sa-
moja vain noin 30 % ajasta 
ja hintaero on ollut yli 4 
euroa megawattituntia 
kohden.
 - Ratkaisuna ongelmiin 
olisi ennen kaikkea se, 
että kantaverkkoyhtiöt 
Suomessa, Ruotsissa ja 
Norjassa varmistaisivat 
sähkön siirtoyhteyksi-
en tehokkaan käytön ja 
turvaisivat niiden riittä-
vyyden. On myös tärkeää 
lisätä sähköntuotannon 
omavaraisuutta Suomessa 
ja taata sekä eri kokoisten 
että erityyppisten sähkön-
tuottajien toimintaedelly-
tykset, sanoo Nurmijärven 
Sähkön toimitusjohtaja 
Jarmo Kurikka. 
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DB Schenkerin koti-
maassa Saksassa 
ympäristövaa-

timukset ovat kovat. Niinpä 
strategiaan on kirjattu, että 
yhtiö vähentää konsernita-
solla hiilijalanjälkeä 20 % 
vuoteen 2020 mennessä. Vä-
hennykset koskevat kaikkea 
liiketoimintaa.
 Ilvesvuoren varasto on 
kooltaan kaikkiaan n. 25 000 
m2, josta 18 000 m2 on läm-
mintä tilaa. Hallin ulkoseinät 
on toteutettu Ruukin energia-
paneeleilla, joiden ilmatiiviys 
on jopa neljä kertaa parempi 
kuin rakennusmääräysten 
mukainen enimmäisarvo. Va-
rovaisten arvioiden mukaan 
kiinteistön energiankulutus 
on ainakin 20% pienempi 
kuin ’perinteisessä’ varastos-
sa.
 Suurin osa varastoista 
Suomessa on kooltaan reilut 
10 000 m2, joten Ilvesvuori 
on jonkin verran keskivertoa 
suurempi. Suomen suurim-
mat tilat ovat kooltaan jopa 
80 000 m2. 

Lämmin vesi
kiertää katossa

Varasto lämmitetään vesi-
kiertoisilla kattosäteilijöillä. 
Tällä lämmitysmuodolla ei 
synny tarpeetonta ilman 
kiertoa, joka aiheuttaisi mm. 
pölyn leviämistä. Valais-
tuksessa on myös ajateltu 
energiansäästöä. Valaistusta 
ohjataan lohkoittain liiketun-
nistimilla. Yhdessä valaisi-
messa on kaksi T5-loisteput-
kea. Näin saavutetaan riittävä 
valaistus, jotta työturvalli-
suus säilyy hyvänä. 
 Rakennuksen keskikorke-
us on 13,3 m. Puolet varastos-

DB Schenkerin uusi
varasto kaukolämpöön
DB Schenkerin uusi logistiikkakeskus Ilvesvuoren teollisuusalueella valitsi perus-

teellisten selvitysten jälkeen Nurmijärven Sähkön kaukolämmön. Perusteina olivat 

edullisuus ja se, että energia on tuotettu uusiutuvilla polttoaineilla. Hiilijalanjälki 

on kaukolämmöllä pienempi kuin maalämmöllä, joka oli toisena vaihtoehtona.

ta on tehty renkaiden varas-
tointiin, jossa DB Schenker 
tuottaa palvelua Continental-
renkaille. Rengasvaraston 
suurin varastointikorkeus 
on 9,1 m, joka on amerikka-
laisen standardin mukainen, 
jolloin tämän korkuisessa 
varastossa sprinklerijärjes-
telmä toimii tehokkaasti tällä 
telinekorkeudella.
 Mahdollisessa palotilan-
teessa saastunut sammu-
tusvesi on tässä modernissa 
varastossa täysin hallinnassa. 
Nosto-ovissa on ’giljotiinit’, 
jotka laskeutuvat tilanteen 
vaatiessa tiiviisti lattiaan 

estäen veden valumisen ulos.
 Kaava mahdollistaa sen, 
että logistiikkakeskuksessa 
voidaan varastoida vaarallisia 
aineita 20%:lla pinta-alasta. 
 – Varastoitavat räjähdys-
herkkien aineiden määrät 
ovat suhteellisen pieniä, 
kiinteistöjohtaja Marco Furu 
toteaa.

Kaksi kertaa enemmän 
neliöitä eteläpuolelle

Ilvesvuoressa DB Schen-
kerillä on etuosto-oikeus 
vielä 9,1 hehtaarista vuoden 
2015 loppuun mennessä. 

Rakennusoikeutta on koko 
alueella yhteensä 85 000 m2. 
Laajennusmahdollisuutta 
etelän suuntaan on siis vielä 
kaksi kertaa nykyisen hallin 
verran.
 DB Schenkerin hyvinkää-
läinen kiinteistöjohtaja Furu 
pitää laajennuksen toteutu-
mista hyvinkin mahdollise-
na, mutta siitä ei ole tehty 
päätöksiä.
 Nurmijärven Ilvesvuoren 
logistiikkakeskus on osa 
DB Schenkerin laajempaa 
pääkaupunkiseudun toimi-
tilojen investointiohjelmaa. 
Ilvesvuoren valmistuminen 
vapauttaa varastotilat Van-
taan Viinikkalasta lentoken-
tän vierestä. Tälle paikalle DB 
Schenker alkaa tämän kevään 
aikana rakentaa täysin uutta 
maaliikennekeskusta, johon 
siirtyvät kaikki terminaalitoi-
minnot Helsingin Metsälästä 
vuonna 2015.
 Kiinteistöjohtaja Furu 
kehuu Nurmijärven virka-
koneistoa luonnehtien sitä 
enemmän yrittäjähenkiseksi 
kuin byrokraattiseksi. – 
Nurmijärvellä toimii yhden 
luukun periaate. Yrityskehi-
tyspäällikkö Pirjo Leino toimi 
kunnalla moottorina, joka 
mahdollisti hankkeen toteu-
tumisen halutulla tavalla. 

Kiinteistöjohtaja Marco Furu.

Puolet varastosta on rengas-
valmistaja Continentalin käytössä.

-Aloitimme jo viime vuosi-
tuhannen loppupuolella 

verkoston saneeraukset, kun 
1950-luvulla rakennettu 
verkko ikääntyi vaihtokun-
toon. Tuolloin pyrimme 
haja-asutusalueilla tuomaan 
ilmajohdot pois puiden 
ulottuvilta pelloille ja teiden 
varteen, toteaa Nurmijärven 
Sähköverkko Oy:n verkosto-
päällikkö Osmo Karvonen.
 Nurmijärvi on laaja 
alue, joten maakaapelointi 
kaikkialla olisi hidasta ja tulisi 
varsin kalliiksi. Kaava-alueille 
laitetaan järjestään maakaa-
peli keskijänniteverkostoon, 
samoin pienjänniteverkostoon. 
Keskijänniteverkosta on maa-
kaapeloitu n. 13 %.
 - Verkkoa pitää tarkastaa 
ja huoltaa, viat korjata ja met-
sää raivata. Käytämme paljon 
päällystettyjä johtoja, jotka 
eivät ole niin herkkiä oksien 
koskettaessa. Helikopteri-
raivaukset otimme käyttöön 
viitisen vuotta sitten ja niiden 
avulla on saatu hyvää tulosta, 
Karvonen toteaa.

Sähkön matala siirtohinta
on omistajan linjaus
Nurmijärven Sähkön asiakkaat ovat saaneet nauttia 

erityisen hyvästä sähkön laadusta viimeiset vuodet. 

Tämä johtuu siitä, että Nurmijärven Sähkössä on tehty 

ahkerasti töitä häiriöiden estämiseksi. 

 Nurmijärven Sähköver-
kon omistaja Nurmijärven 
Sähkö on linjannut, että säh-
kön siirtohintojen täytyy olla 
keskiarvon alapuolella. Siirto 
on Nurmijärvellä halvempaa 
kuin esimerkiksi Helsingissä.
 Nurmijärven Sähköverk-
ko palvelee myös Interne-
tissä, josta löytää häiriö-
tiedotteen. Häiriöt näkyvät 
reaaliaikaisesti kartalla ja 
vieressä on seloste.
 - Tapaninpäivän myrsky 
2011 oli meillä iso hässäkkä 
ja siinä mielessä hyvä, että se 
näytti, mitä pitää kehittää. Jo 
nyt asiakas voi ottaa meihin 
yhteyttä ja laittaa kuvia tai 
viestejä. Seuraava iso askel 
on se, että voimme laittaa 
asiakkaalle viestejä häiriöistä 
joko sähköpostilla tai jopa 
tekstiviesteillä. Tavoitteena 
on myöhemmin muodostaa 
viestejä automaattisesti. 
Vikapalvelunumero kertoisi 
ensivastetiedot, esimerkiksi, 
että jollain alueella on jakelu-
häiriö, joka ei vaadi toimenpi-
teitä. 

Pekka Koponen ja Petri Pohjasniemi 
asentavat lintuvaroitusmerkkejä 
ilmajohtoihin.

• Energiatehokkuus valintakriteeriksi

• Tutki energia- ja ympäristömerkintöjä

• Osta käyttötarpeitasi vastaava laite

• Valitse laite, jonka kulutus on pieni

• Tarkista, että laitteen voi sammuttaa

 virtakytkimestä asetusten häviämättä

• Ota käyttöön tehokkaat säästöohjelmat

 ja virranhallintaominaisuudet

• Käytä laitteita järkevästi

• Huolehdi käytöstä poistetun laitteen

 asianmukaisesta kierrätyksestä

Kun ostat
kodinkoneita
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