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PÄÄKIRJOITUS
SISÄLTÖ

Kirjoituksia sadan vuoden ajalta
Vietämme parhaillaan yhtiömme perustamisen 100-vuotisjuhlavuotta. Tässä lehdessä
on kuvia ja kirjoituksia sadan vuoden ajalta, mutta myös ihan ajankohtaisia asioita palveluistamme ja asiakaskokemuksista.
Asiakasomistajayhtiönä etenkin näin juhlavuonna näymme asiakkaidemme päivässä;
olemme lahjoittaneet hiljattain kännykkälatausasemia mm. toimialueemme terveyskeskuksille. Uutena palveluna meillä on tarjota energianeuvoja, joka tarjoaa palvelujaan
kauppakeskuksissa ja kirjastoissa, mutta jalkautuu myös maksutta myyntiasiakkaidemme kotitalouksiin alueellamme. Vastikään hanuristimme tanssitti ja laulatti vanhempaa
väkeä palvelukeskuksissa ja jalka kävi koreasti. Tästäkin lehdessämme lisää.
Turvallisuuden osalta kannamme kortemme kekoon ja lahjoitamme kaikkiin alueen päiväkoteihin huomioliivit lapsille. Kesän aikana rakennamme osana uusiutuvaa liikennettä
sähköautojen latausasemia toimialueellemme. Heinäkuussa on tarjolla perinteinen Taaborinvuoren kesäteatterinäytös asiakashintaan – tänä vuonna listalla on Peppi Pitkätossu. Loppuvuonna listalla on Energiapäivä, mukana ollaan myös Rajamäen Kyläpäivillä. Ja
lisää vuoden aikana on tulossa.
Kuntaomistajan linjauksen mukaisesti yhtiömme tarkoitus ei ole maksimoida voittoa
vaan jakaa hyvää asiakkaillemme edullisten hintojen ja ympäristöystävällisten energiapalvelujen kautta. Tällä linjalla jatketaan.
Toivon, että paikallinen asiakasomistajuus on sinun juttusi. Rakennamme ja ylläpidämme energiainfraa, toiminnan tuotot jäävät paikkakunnalle. Haluathan sinäkin olla
kanssamme?
Jarmo Kurikka
Toimitusjohtaja
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Uusi kunnanjohtaja
Outi Mäkelä on
Venla-palvelun käyttäjä

12

Nordqvist Oy
muutti Ilvesvuoreen

20

100-vuotislahja
uimahalliin ja
terveyskeskuksiin
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Lainaamme lämpökameraa
kanta-asiakkaillemme
– Matti Autti testasi laitteen
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Yhtiö halusi lähemmäs luontoa ja biolämmön

TEKSTI JA FOTO JUKKA NISSINEN

Nordqvist Oy Ilvesvuoren teollisuusalueelle
Teeyhtiö Nordqvist Oy rakensi uudet toimitilansa Ilvesvuoren teollisuusalueen parhaalle paikalle. Kaikki toiminta siirretään Vantaan Petikosta
Nurmijärvelle. Yhtiön ympäristövastuullisiin periaatteisiin sopi paikka
lähellä luontoa sekä Nurmijärven Sähkön toimittama biolämpö eli kaukolämpö, joka tehdään lähialueelta saatavasta puupolttoaineesta.

–N

äyttävä sijainti
Hämeenlinnan
tien varressa kertoo suomalaisille,
että ollaan suomalainen
perheyritys ja että meillä
on teetehdas Suomessa.
Suomalaisuus merkitsee
meille paljon ja haluamme koko ajan kasvattaa
tuotantoa kotimaassa sekä
lisätä vientiä, toteaa Nordqvist Oy:n toimitusjohtaja
Riku Nordqvist.
Nordqvistille puhtaus
merkitsee paljon. Jokaisen
tee-erän laaduntarkkailuprosessi on monivaiheinen. Aluksi on valittu parhaat teetä tuottavat tilat ja
tunnetut toimijat. Jokainen
erä koemaistetaan ja käy
laboratoriossa, jossa mm.
tarkastetaan, ettei löydy
jäämiä torjunta-aineista.
Myös uuden rakennuksen
ilmanvaihto on suunniteltu
siten, että ilma kiertää ja
säilyy puhtaana.
Vihreä tee kasvattaa
suosiotaan
Ilvesvuoreen tee tulee
konteissa – täyteen, 14
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metriä korkeaan varastoon
mahtuu yli 100 tonnia
teetä. Tehtaalla tee siis
tarkastetaan, mutta myös
maustetaan ja pakataan.
Myös tuotekehitys toimii
Nurmijärvellä. Nordqvistin
suosituimmat merkit ovat
Teetaivas-tuotteet, Keisarin morsian ja Tiikerin
päiväuni.
– Olemme alkaneet
käyttää kotimaisia raaka-aineita, kuten mustikoita, puolukoita ja tyrniä.
Vihreä tee nostaa suosiotaan. Uutena herkkuna
ovat tulossa Reilun kaupan
täysin luomua olevat
luonnontee-tuotteet maustettuina näillä kotimaisilla
marjoilla.
Teepensas ei kasva
Suomessa, joten toimitusjohtajalle se tietää paljon
matkustelua – Kiinaan,
Japaniin, Etelä-Afrikkaan,
Intiaan, Sri Lankaan.
Yhtiö vie teetä Venäjälle,
Baltiaan, Iso-Britanniaan ja
Japaniin.
– Perheemme kiinnostus Japania kohtaan on
suuri. Olemme ostaneet
sieltä raaka-ainetta ja

tutustuneet kulttuuriin.
Japanilaiset pitävät meidän
kulttuuristamme. Tähän
tehtaamme pihalle istutetaan japanilainen puutarha, Riku Nordqvist kertoo.

HUOMIOI
KAUKOLÄMPÖ
AJOISSA

Ympäristöystävällinen
kaukolämpö
Ilvesvuoren kiinteistöön
oli alunperin tarjolla useita
energiavaihtoehtoja. Lopulta Nordqvist Oy valitsi
kaukolämmön ja aurinkovoimalan, joka asennetaan
myöhemmin talon
katolle.

”Puhtaus
merkitsee
meille
paljon”

Vas. Nordqvist Oy:n toimitusjohtaja Riku Nordqvist ja Nurmijärven Sähkön biolämpöjohtaja Alpo Sund Nordqvist
Oy:n uuden toimitalon uutuuttaan kiiltelevässä lämmönjakohuoneessa.

Korkea paikka on erinomainen paneeleille.
– Kaukolämpö on
pääasiallinen energiantuotantomuoto, joka
takaa jatkuvan toiminnan

kolmessa vuorossa. Tutkimme myös maalämpöä,
mutta kun voimme olla irti
fossiilisista, niin päädyimme kaukolämmön ja
aurinkoenergian yhdistel-

mään. Meille on tärkeää,
että suurin osa energiasta
pystytään tuottamaan
bioteitse ja minimoimaan
ympäristökuormitus, Riku
Nordqvist toteaa.

Nordqvist Oy:n uudessa
toimitalossa työskentelee
24 henkeä noin 3000 m2
tiloissa. Yhtiön viettää ensi
vuonna 40-vuotisjuhliaan.

Heti kun tontti on
varmistunut, kannattaa
ottaa yhteyttä Nurmijärven Sähkön asiakaspalveluun, jotta voidaan
selvittää, saako tontille
biolämmön.
Jos se on mahdollista,
pyydetään Nurmijärven
Sähkön kaukolämpötarjous alustavilla kiinteistön lämpöenergiantarvetiedoilla.
Kauppojen synnyttyä,
suunnitellaan kiinteistö kaukolämpöön ja
tehdään liittymistilaus
ja –sopimus. Samalla
sovitaan kaukolämmön
toimituksen aloittamispäivä.
asiakaspalvelu@
nurmijarvensahko.fi

Vas. Riku Nordqvist ja Alpo Sund, joka esittelee kaukolämpöjärjestelmän
digitaalista lämpöenergiamittaria, josta näkee hetkellisen tehon.

Nordqvistin uuden toimitalon teevarastoon mahtuu yli sata tonnia teetä.

Varaston katossa on vesikiertoiset
säteilylämmityspaneelit.
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Lämpökamera lainaksi
M

atti Autti on
eläkkeellä oleva
Kemiran diplomi-insinööri, joka asuu
Klaukkalassa kotitalousopettajan virasta eläkkeellä olevan Marja-vaimonsa
kanssa 200 m2 yksikerroksisessa, suoralla sähkölämmityksellä lämpiävässä
omakotitalossa, jossa on
painovoimainen ilmastointi.
– Ostettiin talo vuonna 1991. Olimme olleet
Belgiassa viisi vuotta ja
minulla oli viikko aikaa
etsiä talo Suomesta perheellemme, jossa oli kolme
pientä lasta. Kiire teki
sen että en ehtinyt tehdä
kaikkia selvityksiä, esim.
että talon katto oli palanut
vuotta aikaisemmin, kertoo Marja Autti.

Nurmijärven Sähkö lainaa lämpökameraa myyntiasiakkailleen
100-vuotisjuhlavuoden aikana korvauksetta. Kameralla voi
esimerkiksi selvittää asunnon lämpövuotoja. Matti Autti testasi
lämpökameraa 1975 rakennetussa omakotitalossaan.

TEKSTI JA FOTO JUKKA NISSINEN

voidaan nähdä mm. lämpövuotoja rakenteissa, vesivahinkoja vaikkapa kylpyhuoneessa tai katsastaa
lattialämmityskaapeleiden
paikkoja tai vesipatterien
toimintaa, Sivula jatkaa.
Lämpökamerassa on
70 000 mittauspistettä
Lämpökamera on eri asia
kuin infrapunakamera tai
lämpömittari. Nurmijärven
Sähkön Flir-kamerassa on
70 000 mittauspistettä ja
runsaasti automatiikkaa.
– Kuvauksessa kameraa
pidetään paikoillaan kuin
digikameraa ikään. Tunnin
tutkimisella saa jo hyvän
tuloksen.
– Talot eivät ole pusseja
– tämän ikäisten talojen
kuuluukin vuotaa, nämä
on suunniteltu siten.
Tyypillisesti ei-haluttuja
vuotoja löytyy ilmanvaihtoputkien venttiileistä tai
ikkunoiden karmiväleistä.
Perussyy on usein rakentamisvirheissä tai ‘kiirerakentamisessa’, Sivula
toteaa.

Sähkönkulutus
herätti epäilykset
– Olen tehnyt taloon
lämpöteknisiä parannuksia – seiniin ja kattoon
lisäeristys ja uudet
lämpöpatterit – mutta siitä
huolimatta sähkönkulutus
ei ole juurikaan laskenut.
Niinpä kun olin käymässä
Nurmijärven Sähkössä,
kuulin lämpökamerasta ja
tartuin tilaisuuteen, toteaa
Matti Autti.
Asiakas vastaa
tulkinnoista
Kuvien tulkitseminen
on oma tieteenhaaransa
ja niistä voi vetää kaikenlaisia johtopäätöksiä.
Nurmijärven Sähköllä ei
ole palvelua, joka ottaisi
kantaa kuvien kertomaan.
– Tutkimus kannattaa
tehdä talvisaikaan tai
silloin, kun lämpötilaero
on vähintään 15 astetta,
neuvoo Nurmijärven
Sähkön kiinteistöpäällikkö
Eino Sivula.
– Kameran avulla
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Katso
ohjevideo
nettisivuiltamme

Kamera on säädetty
valmiiksi

Klaukkalalaiset Marja ja Matti Autti tutkivat Nurmijärven Sähköltä lainaamaansa lämpökameraa.

Kun asiakas noutaa
kameran, se on säädetty
valmiiksi tutkimuksen tekemistä varten. Olennaista
on etäisyys, josta mittaus
tehdään ja se on kaksi
metriä. Mittauskohdaksi
voitaisiin säätää kylmin tai
lämpimin piste, mutta säätö on tehty alueen mukaan
näytön keskipisteeseen.
Kamera antaa tuloksen

lämpöasteina, jotka myös
muodostavat värikuvan.
Tietoa saa paljon, mutta
sitä ei pidä tulkita väärin.
Esimerkiksi heijastukset
voivat harhauttaa.

Lämpökamera näyttää lämpötilat väreinä.

Lainaaja saa selkeät
käyttöohjeet
Kun asiakas sopii lämpökameran lainasta Nurmijärven Sähkön kanssa,
yhtiö lähettää pari päivää
varauksen tekemisen
jälkeen kameran käyttöohjeen ja muuta tietoa
lämpökameratutkimuksesta. Nettisivuillamme on
opastusvideo lämpökameran käytöstä.
Ohjeissa todetaan
loogisia asioita, kuten
että lämpötilaeron pitää
12 tunnin aikana ennen
kuvausta olla tietty, että
aurinko ei saa paistaa
mitattavaan kohteeseen tai
että kuvauspäivänä ei saa
tuulettaa.
Puute eristyksessä
näkyy selvästi
Ilmavuoto näkyy viuhkamaisena muotona ilmavirran suuntaan. Kylmäsilta ja puute eristyksessä
näkyvät selvästi ympäristöään kylmempänä kohtana kuvassa. Epätasaiset
muodot kuvissa kielivät
kosteusvaurioista.
Kun kuvat on otettu,
ne voidaan siirtää helposti omalle tietokoneelle
USB-liittimen välityksellä.
...nurkassa näyttäisi olevan lämpövuotoa...
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Saviharju & Kääriäinen – kanta-asiakasetu Klaukkalassa
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eillä kaikilla on sama
intohimo. Olemme
aidosti kiinnostuneita
ihmisistä sekä heidän
ehkä yhdestä elämänsä
tärkeimmästä projektista
eli kodinvaihdosta. Olemme töissä aina kun asiakas
meitä tarvitsee, toteavat
naiset yhteen ääneen.
Usein pohditaan, että
milloin on oikea aika
laittaa koti myyntiin?
Oikea aika kodin myyntiin
laittamiselle on silloin,
kun itsellä on siihen tarve.
Asuntokauppa käy tasaisesti vuoden jokaisena
aikana. On hieman ehkä
vanhanaikaista luulla, ettei
omakotitalojen kauppa
kävisi talvikuukausina.
– Asuntokauppaa ei
tehdä montaa kertaa elämässä, joten asuntokauppaan liittyvä terminologia
ei ole aina selvää. Ostajat
ovat epävarmoja, jopa
pelokkaita. Media toitottaa
asuntokauppaan liittyvistä
riskeistä monesti turhankin laajasti. Totuus kuitenkin on, että pääsääntöisesti
kaikki sujuu hyvin.
– Nurmijärvelläkin on
paljon vanhempaa asuntokantaa, jotka vaativat
peruskorjauksia, mutta se
tokikin näkyy myyntihinnoissa.

– Laki edellyttää, että
sellainen pitäisi olla, mutta
valitettavasti niitä hankitaan vähäisesti.
– Moni miettii ostopäätöstä tehdessään kohteen
lämmitysjärjestelmää.
Ostaja vertailee sähkönkulutuksella, paljonko
asumiskustannukset ovat
kuukausitasolla. Käyttötottumukset ratkaisevat:
mikä on sisälämpötila,
paljonko käytetään puuta,
paljonko käydään suihkussa jne.
Kiinteistönvälittäjä
määrittelee kohteen
hinnan kotikäynnillä.
Hinta perustuu alueella
toteutuneisiin kauppoihin, myynnissä oleviin
kohteisiin sekä kysyntään.
Myös kohteen sijainnilla ja
asumiskustannuksilla on
merkitystä.
Nurmijärveläinen
välitysliike Saviharju &
Kääriäinen Oy LKV tarjoaa
henkilökohtaista ja ammattitaitoistapalvelua. Valtteja
ovat pitkä työkokemus
sekä hyvä paikallistuntemus.
Yrityksessä on naisenergiaa. Saviharju &
Kääriäinen Oy LKV avasi
ovensa helmikuussa 2016.
Viihtyisä toimisto sijaitsee
osoitteessa Lepsämäntie 1,
jonne on helppo piipahtaa
vaikkapa kahville. Yritys
työllistää neljä henkilöä,
jotka ovat kaikki toisilleen
entuudestaan tuttuja. He
työskentelivät samassa
työpaikassa jo aiemmin,
joten yhteistyö on heille
hyvin luontevaa. Lisäksi
kaikilla on LKV-pätevyys.
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Heikki Karjalaisen päähänpisto

Konsertit hoivakodeissa
TEKSTI JA FOTO JUKKA NISSINEN

Viinitynnyristä baskeripäinen
sauna
Heikki Karjalainen
rakensi 140-vuotiaasta
viinitynnyristä kauniin,
toimivan saunan, josta
tehtiin kirjakin.

Heikki Karjalainen

–T

yömatkoilla näin
Vantaalla tien
vieressä joutilaana suuren
tammisen viinitynnyrin.
Ajatus saunasta alkoi itää.
Yritin ostaa tynnyrin, mutta omistaja ei luopunut.
Sitten löysin huoltopokkarilehdestä vastaavanlaisen
viinitynnyrin Lounais-Suomen Vaskiosta, soitin ja
sovin kaupoista – seuraavana päivänä aamuviideltä olin tynnyrin luona
peräkärryn kanssa.
Elettiin vuoden 2010
toukokuuta. Heikki aloitti
työt seuraavana aamuna ja
sauna oli valmis elokuun
lopussa.
– Työn aikana sain
ideoita. Katon kanssa sai
tehdä ajatustyötä – teenkö
pärekaton, peltikaton ja
minkä muotoisen. Lopulta
tein baskerinmuotoisen,
joka sopii ranskalaiseen
viiniteemaan. Alimmaisena on muovi, sitten leca-soraa, multaa ja nurmijärveläistä lehmänlantaa,
josta kasvaa apilaa.

Saunan lauteet on sirkkelöity heinäseipäistä, rallit ja tukipuut kovasta, brasilialaisesta jatoba-puusta.

Maailman
suurin tynnyri
Viinitynnyri on alun
perin tehty Schiltigheimissa Saksan ja Ranskan
rajamailla 1800-luvulla ja
tuotu Suomeen 1900-luvun
alussa, kun Nordström
alkoi valmistaa punaviiniä.
Tynnyrin tehnyt tehdas on
nykyään maailman suurin
tynnyritehdas ja toimii
Ranskan Nancyssä. Tehdas
on valmistanut mm. yli
miljoona litraa vetävän
tammitynnyrin.
Saunan lauteet on
sirkkelöity heinäseipäistä,
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Heikki Karjalainen

Saunassa on paljon detaljeja.

Maaliskuun 100-vuotistempaus

TEKSTI JA FOTO JUKKA NISSINEN

jotka Karjalainen löysi Repovedeltä, jonka kansallispuistossa he ovat vaimon
kanssa viettäneet vuosia.
Rallit ja tukipuut ovat erittäin kovaa brasilialaista jatoba-puuta, johon jokaiselle ruuville piti tehdä ensin
reikä, sillä muuten ruuvi
katkesi kovaan puuhun.
Saunassa tuoksu on
tärkeä ja niinpä se aromoitiin polttamalla lattialla
tiiliskivien päälle asetetulla pellillä kuoretonta
leppää kahdeksan tunnin
ajan. Sen jälkeen sauna
suihkutettiin ja pestiin
katuharjalla. Noki poistui,
mutta tilalle jäi savusaunan täydellinen aromi.
– Aromoinnin aikana
tein räppänän. Jotta linnut
eivät mene pesimään,
tein suojapellin, josta tuli
oravan näköinen. Se on
muotoiltu ruostuneesta pellistä – kuten itse
räppänä ja ulos näkyvä osa
savupiippua – että saatiin
vanhannäköiseksi.

Sauna valmistui Espoon
Jupperiin, jossa Karjalaisilla oli omakotitalo
37 vuoden ajan. Viime
vuonna sauna myytiin ja
pariskunta muutti Klaukkalaan. Sauna sai kodin
Toivakasta.

– Tämä kertoo siitä arvomaailmasta, että vanhukset ovat tärkeitä, kuvailee hoivakoti Aapon yksikönpäällikkö Sirpa Laukala Nurmijärven Sähkön
100-vuotisjuhlatempausta. Harmonikkakonsertti
tansseineen järjestettiin maaliskuun aikana kaikissa
Nurmijärven kahdeksassa hoivakodissa. Musiikista
vastasi harmonikkataiteilija Harri Kuusijärvi.

H

oivakotiin siirrytään,
kun ei enää pärjätä
kotona kotihoidon tai
omaisten turvin. Suurimmalla osalla syynä on
muistisairaus.
– Vanhukset ansaitsevat täällä hoivakodeissa
elävää musiikkia. Muistamattomatkin ymmärtävät, kun musiikki alkaa,
että mikä on homman
nimi. Vaikka ei muistiin
jääkään, jää kuitenkin
tunnekokemus, josta he
nauttivat – musiikista
nauttivat kaikki, toteaa
Laukala.
Esperin Hoivakoti
Aapossa on 30 asukasta ja
17 henkeä henkilökuntaa.
Henkilökunta kävi
hakemassa hoivakodin
asukkaita parketille. Halu
tanssia oli suuri, mutta oli
parempi, että joku oli tuke-

massa liikettä. Osa tanssi
pyörätuolissa.
63 vuotta yhdessä
Anja ja Voitto Nuutinen ovat olleet yhdessä
17-vuotiaasta, yhteensä
63 vuotta. He tapasivat
Kolmilammin lavalla, ovat
harrastaneet tanssia koko
ikänsä ja eläneet suurimman osan elämästään
Klaukkalassa.
– Kaikki tanssilajit menevät, toteaa Voitto, joka
pääsi eläkkeelle vetämästään HK Airin lentohuolintaliikkeestä.
– Saa liikkua tanssiessa
ja pussata välillä, Anja
lisää.
Irma Hiltunen
puolestaan totesi, että oli
hauskaa saada tällaista
musiikkia.

”On
hauskaa
saada
tällaista
musiikkia”

Saunakirja
Saunasta ja sen rakentamisesta Karjalainen kirjoitti
tyttärensä ja poikansa
avustamana kirjan – tytär
trimmasi kieliasua ja poika
otti valokuvia.
Klaukkalaan siirtymistä avitti se, että mies
oli käynyt Lepsämässä
yli 40 vuotta sienessä ja
marjassa, ja vaimolla oli
sukulaisia paikkakunnalla. Lisäksi maisemat ovat
hienot ja liikenneyhteydet
hyvät.
Ahkera kalamies käyttää eläkepäiviään mm. Pro
Valkjärvi –yhdistyksen
asialla.

Esperin Hoivakoti Aapon asukkaat tanssivat henkilökunnan avustuksella
tuttuja kappaleita.

Harri Kuusijärvi
• nykymusiikki, jazz, ooppera, maailmanmusiikki,
teatterimusiikki, improvisoitu musiikki
• eri produktioissa kansallisteatterissa, Helsingin kaupunginteatterissa, YLE Radioteatterissa, Musiikkiteatteri Kapsäkissä,
Sibelius Akatemiassa, Tangoteatteri Kiutassa ja
Oopperaseurue Taitenissa.
• kaksi sooloalbumia ’Koutus’ ja ’Music fora Family Picnic
• A Live –videoalbumi
• 2011 toinen palkinto Arrasate Hiria -harmonikkakilpailuissa

Harmonikkataiteilija
Harri Kuusijärvi on alun
perin kotoisin pohjoisen
Pellosta, josta lähti jo
nuorena Sibelius Akatemiaan. Hän työskentelee
laaja-alaisesti muusikkona
ja säveltäjänä sekä opettaa
Sibelius Akatemiassa,
Metropolia AMK:ssa ja
Nurmijärven Opistossa
Klaukkalassa.
–Tämä eroaa arkisesta
tekemisestä. Tässä näkee
konkreettisesti sen ilon,
jota voi tuottaa. Muusikon

työ on työtä jolla on merkitystä, mutta täällä kun
esiintyy, niin ehkä jopa
enemmän vielä, Kuusijärvi
toteaa.
– Monille täällä nimenomaan harmonikkamusiikki vie nuoruuteen ja tuo
paljon muistoja mieleen.
Teen vähän tällaista perinteistä keikkaa. Kappaleet
ovat tuttuja, sellaisia, joita
haitarissa yleensä ensimmäiseksi opetetaan.
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Klaukkalan
ohikulkutiehen 10 Me
Kunnan velkamäärä
asukasta kohden on 3735 e
ja näköpiirissä olevien investointien toteutuessa se
saattaa nousta aina 5000 e
asti, jota Mäkelä pitää liian
kovana, etenkin nyt kun
sote vie pois suuren osan
verotuotoista.
– Investointeja pitäisi
vielä miettiä. Klaukkalan
ohikulkutie maksaa 10 Me,
alemman tieverkon kanssa
investoinnit ovat yli 40
Me. Kävimme karvalakit
kourassa pyytämässä
valtion avustusta projektille liikenneministeri
Anne Berneriltä ja myös
saimme sitä. Arvioisin,
että vuonna 2019 pääsemme rakennustöihin.

Kunnalle jää
koulutus,
infrastruktuuri,
asuminen,
harrastustoiminta

Päätaajamiin
kaavavarantoa
Kunnantalolla on remontti käynnissä: rakennus ja kunnanjohtaja menevät uusiksi.

Outi Mäkelä on aamujuoksija

Kansanedustajasta
kunnanjohtajaksi
Kymmenen vuoden kansanedustajapestistä on hyötyä kunnanjohtajan
pallilla, ainakin kun kyse on Outi Mäkelästä – hän oli mukana kuntalain
valmistelutyössä eli tuntee sen hyvin. Nurmijärven Sähkö on hänelle kunnan
’perheenjäsen’ ja vetovoimatekijä positiivisen brändin ja tyytyväisten
asiakkaiden kautta.
TEKSTI JA FOTO JUKKA NISSINEN

O

uti Mäkelä oli
eduskunta-aikanaan monissa
tehtävissä, kuten osallistui
hallitusneuvotteluihin,
oli lakivaliokunnassa
puheenjohtajana, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, maakuntahallituksen
puheenjohtaja, Kokoomuksen piirin puheenjohtaja.
Mutta koko tuon ajan hän
oli myös Nurmijärven kunnanhallituksen puheenjohtaja eli kunnanjohtajan
esimies.
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Hänelle muodostui
valtakunnan tasolla hyvät
verkostot, joten kun tehdään maakuntauudistusta,
hän saa tietoa sieltä missä
päätöksiä tehdään.
– Työ eduskunnassa on
joukkuepeliä, jossa asioita
saadaan vietyä yhdessä
eteenpäin. Onhan se sellainen oravanpyörä, jossa
yritetään juosta mukana
ja saada paljon aikaiseksi.
Olen yrittänyt tuoda erityisesti omaa aluetta ja Uuttamaata, sen asukkaiden ja

elinkeinoelämän tarpeita
esiin, hän luonnehtii.
– Eduskunta on
kiehtova näköalapaikka,
jossa työskentelee paljon
mielenkiintoisia persoonia
ja huikeita tarinankertojia
erilaisilla taustoilla, kaikissa puolueissa.
Ei häirinnän
kohteena
Outi Mäkelä ei ole joutunut
seksuaalisen häirinnän
kohteeksi eduskunnassa.

– Näitä tapauksia on käsittääkseni ollut enemmän
avustajakunnan piirissä,
jossa on paljon nuoria
ihmisiä ja haasteellinen
tilanne omalla tavallaan.
– Eduskunnan toimintakulttuuri on muuttunut
kymmenen vuoden aikana.
Istuntoja ei enää pidetä
öiseen aikaan. Ennen toimittajat hengailivat ja oli
enemmän seurustelukulttuuria viinin kanssa, nyt ei
sellaista ole ollut moneen
vuoteen.
– Jonkinlainen käännekohta oli tuo evakko Sibeliusakatemiassa eduskuntatalon remontin aikana. Nyt
kulttuuri on parantunut
ja mennään faktat edellä,
Mäkelä toteaa.
Nurmijärvellä muutos
edessä
Maakuntauudistus ja sote
tuovat paljon muutosta.
Noin 40 % budjetista siirtyy pois kunnan hallinnasta. Palvelunkäyttäjän
näkökulmasta muutos
on merkittävä, koska on
totuttu asioimaan kunnan
kanssa.

– Tärkeitä toimialoja
myös jää kunnan käsiin,
kuten koulutus, infrastruktuuri, asuminen,
harrastustoiminta, Mäkelä
lohduttaa.
– Mielestäni olisi
ollut ehkä parempi tehdä
sote-uudistus ensin ja
katsoa maakuntarakenne
erikseen.
Oma sähköyhtiö on
kuntalaisen etu
– Nurmijärven Sähkö on
ollut hyvin mukana sähkömarkkinoiden kehityksessä. Yhtiö on tärkeä myös

osinkojen kautta, mutta
olemme pyrkineet siihen,
että kuntalaisille voidaan
tarjota kohtuuhintaista
sähköä. Verkon säävarmaksi rakentaminenkin
vaatii rahaa, Mäkelä
toteaa.
Mäkelä on pistänyt
merkille, että toimintaa
on järkevöitetty siten, että
kun tehdään kaivantoja, on
kuopassa useampi toimija
samaan aikaan.
– Etäluettaviin mittareihin siirtyminen on saanut
aikaan sen, että ihmiset
ovat alkaneet seurata
enemmän sähkönkulutus-

taan Venla-palvelun kautta, joten he ehkä katsovat
kriittisemmin sähkölaskujaan.

– Jokaisessa päätaajamassa tulisi olla kaavavarantoa. Kylien osalta rakennuskielto siellä, missä
ei ole kaavoitusta, on ollut
hankalaa. Varmaan 15
vuotta on ollut suunnittelutarveratkaisumenettely,
mutta nyt yritetään saada
yleiskaavoitusta kyliin
ripeämmin. Prosessit ovat
pitkiä, kun kuntamme on
Espoon kokoinen – tai jopa
suurempi. 		
Edellisen kunnanjohtajan kanssa yhteistä on
liikunnan harrastaminen.
Aamunsa uusi kunnanjohtaja aloittaa useimmiten
juoksemalla. – Onpahan
sitten tehty ja voi keskittyä muihin asioihin, hän
toteaa.

Keskeytysviestintäpalvelu kännykkään!!
Ole hyvä ja ilmoita matkapuhelimesi numero kotisivujemme
Online-palvelussa, jotta voimme lähettää puhelimeesi viestin
sähkönjakelun keskeytymisestä ja uudelleen kytkennästä.
Palveluun voit kytkeä viisi eri numeroa ja sähköpostiosoitetta,
sekä määritellä aikavälin, jolla viestit tulevat.
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Yhden Tähden Tarina Jokelassa

Tuikku Holopainen

14

– Olen vakuuttunut siitä, että hyvä tulee takaisin
ja kiertää. Kaikki mitä on tehnyt palaa takaisin
jossain muodossa ja voi olla kiitollinen siitä mitä
on tehnyt, toteaa Laura Mäkinen, Yhden Tähden
Tarinan yrittäjä Jokelassa ja Hyvinkäällä. Facebookin tarinoista tuttu nainen teki elämänmuutoksen, johon sisältyi myös 15 vuotta nuorempi
puoliso Pekka Mäkinen.

E

i, he eivät ole naimisissa – kihloissa
kylläkin. Laura Mustola otti takaisin äitinsä
tyttönimen viime vuoden
lopulla. 26-vuotias Pekka
on alun alkujaan Mäkinen.
Laura on työskennellyt aikaisemmin lentoemäntänä
ja Finnjetillä, Pekka tehnyt
konepajahitsaushommia ja
myyntityötä.
– Jos menisimme naimisiin, voisimme käyttää
nimeä Mäkinen-Mäkinen,
vastaa virnistäen Laura
Mäkinen, jonka isoisä
Rauno Mäkinen voitti Melbournen olympialaisissa
1956 kultamitalin painissa
sarjassa 62 kg.
Yritystoiminnan
lähtökohta oli alun perin
Palopuron kansakoulu radanvarressa, jonka Laura
vuokrasi yrittäjäkumppaninsa kanssa 2015 perustaen kiinteistöön Hostelli
Palopuron. Yrittäjäkumppani häipyi, mutta onneksi
hostelliin majoittui VR:lle
radanhitsaushommia
tehnyt yrittäjähenkinen
pohjalainen Pekka Mäkinen.
Yhteinen sävel löytyi
ja se johti siihen, että
keväällä 2017 pariskunta
perusti Yhden Tähden
Tarinan jatkamaan Hostelli Palopuron toimintaa.
Heti perään tarina jatkui
Jokelanporttiin perustetun
lounasravintolan ja entiseen asemarakennukseen
perustetun aamiaiskahvilan muodossa.
Laura on niittänyt
mainetta tarinoillaan Facebookissa. Hän vannookin

Iltapäivälehti
kiinnostui, kun
äidillä on
15 vuotta
nuorempi
mies

somen nimeen ja toteaa,
ettei käytä rahaa mainontaan, vaan toimii vain
netissä ja Facebookissa.
Iltapäivälehti kiinnostui
suhteesta, jossa neljän
lapsen äidillä on 15 vuotta
nuorempi mies.
– Kun suhde tuli,
kirjoitin siitä avoimen ja
realistisen postauksen.
Ihmiset, jotka olivat minua

seuranneet, pitivät toimintaani rohkeana tekona –
että uskalsin elää ja antaa
esimerkkiä ihmisille.
– En tarkoita, että kaikkien pitäisi erota. Uskokaa
unelmiinne, mutta ei minun unelmani välttämättä
toimi kaikilla. Omaa onnea
pitää tavoitella myös
vähän itsekkäästikin – kenenkään tilanne ei parane
ikuisesti märehtimällä,
itseään pitää kunnioittaa.
– Olemme molemmat jästipäitä, sanotaan
suoraan toisillemme, ja
siinä oli totuttelemista.
Tyhmät riidat ovat jääneet
pois. Mutta hellyys ei saa
kadota eikä toista saa laiminlyödä. Stressissäkään
ei saa unohtaa toista, asiat
pitää purkaa puhumalla.
Aamuherätykset
klo 3.30
Laura on aamuvirkku ja
selviää kuuden tunnin
unilla, kun taas Pekka
on illanvirkku. Nykyisin
aamukahvilan aikaan
pariskunta herää arkiaamuisin klo 3.30.
– Tavoitteenamme on
työllistää mahdollisimman
paljon ihmisiä. Nyt meillä
on itsemme lisäksi kaksi
työntekijää. Suunnitteilla on perustaa hostellin
tiloihin kyläkauppa, jonka
työnimenä on ’Pekan puoti’.
– Toinen idea on alkaa
jakaa yksinäisille vanhuksille ruokaa ja seurapalvelua eli jäädä ruokailijan
seuraksi. Monesti vanhukset kyllä saavat ruokansa,
mutta eivät välttämättä
syö sitä, kun ei ole seuraa,
Pekka toteaa.
Hostellissa 1100 neliötä
lämpiää öljyllä. Tilat ovat
vuokralla, joten lämmitysmuodon muutosta ei ole
toteutettu. Yhden Tähden
tarina on Nurmijärven
Sähkön myyntiasiakas.

Laura ja Pekka Mäkinen pitävät aamukahvilaa Jokelan asemalla.

Taekwondo-tyttö Rajamäeltä

Tuikulla
on kadettien
musta vyö eli
poom-vyö

Matti Holopainen

TEKSTI JA FOTO JUKKA NISSINEN

Rakkaus yhdisti yrittäjät

Vas. Tuikku Holopainen hakee pistesuoritusta potkulla.

14-vuotias Tuikku Holopainen on harrastanut korealaista kamppailulajia taekwondoa
melkein seitsemän
vuotta. Tuloksena on
SM-mitaleita – kultainen ja pronssinen
viime vuonna eri
sarjoissa – sekä mitalisijoituksia ulkomailla.
Tämän kauden tavoitteena on kadettien
EM-kisat syksyllä,
myöhemmässä tulevaisuudessa tie aina
olympialaisiin asti.

–P

arasta tässä
harrastuksessa
ovat ottelut ja
leirit – ne ovat sikakivoja.
Leireillä on yleensä kolme
treeniä päivässä ja luentoja esimerkiksi psyykestä ja
ravinnosta, Tuikku kertoo.
– Treenit ovat yleensä
illalla, mutta kerran viikossa on aamutreenit klo 7.30.
Iltaisin treenit loppuvat

yleensä jo klo 18.30, joten
aikaa jää palautua ennen
nukkumaanmenoa. Ottelutreenejä on pari kertaa
viikossa ja fysiikkatreenejä muutaman kerran.
Tuikun otteluvalmentaja on Iiro Suorela ja
fysiikkavalmentaja Laura
Ojanen. Otteluvalmentaja
seuraa mukana kilpailuihin. Tuikulla on kadettien
eli alle 15-vuotiaiden
musta vyö eli poom-vyö.
Harjoitusvastustajina on
tyttöjä ja poikia.
Vahvuutena asenne
– Tuikun vahvuuksista on
ehdottomasti ensimmäisenä mainittava hyvä asenne
– hän on kova tekemään
töitä. Jos havaitaan puutteita tai virheitä tekniikassa,
hän kykenee muuntautumaan nopeasti uuteen
tilanteeseen. Teknisesti
hyvä ottelija, otteluvalmentaja Iiro Suorela listaa.
– Heikkouksina mainitsisin pienen arkuuden,
jos vastustaja on lähtökohtaisesti huomattavasti

kovempi. Tällöin Tuikku
saattaa pelätä virhettä ja
jättää tekemättä yrityksiä.
Mutta tätä korjataan koko
ajan ja ollaan jo edistyttykin.

Koko perhe tukee harrastusta ja pikkuveli Lassikin harrastaa taekwondoa.
Isä-Matti toimii ottelutapahtumissa huoltajana,
äiti-Tytti vie tapahtumiin.

Suojuksissa anturit
Kilpailuja tulee tänä vuonna 15, joista noin puolet
ulkomailla, kuten Hollannissa, Saksassa, Belgiassa,
Itävallassa, Riikassa,
Puolassa. SM-kilpailut
järjestetään tänä vuonna
heinäkuussa Vantaalla.
Taekwondossa voi
harrastaa ja kilpailla sekä
ottelussa että liikesarjoissa. Kadeteilla ottelu kestää
3 x 1,5 min, junioreilla
ja aikuisilla 3 x 2 min.
Otteluissa iskut saavat
mennään maaliin asti.
Panssareissa ja kypärissä
on anturit, jotka tunnistavat riittävän vahvat iskut
ja antavat automaattisesti
pisteitä. Varoituksesta
vastustaja saa aina pisteen. Tuomareita on kolme
kehän ulkopuolella ja yksi
kehässä.

Rajamäkeläinen Tuikku on kadetti
eli alle 15-vuotias taekwondo-kilpailija. Sitä vanhempia kilpailijoita
kutsutaan 18 ikävuoteen asti
junioreiksi.
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Energianeuvoja Jarmo Kauppi

TEKSTI JA FOTO JUKKA NISSINEN

Keskiössä energiankulutuksen vähentäminen
Jarmo Kauppi katsoi lehti-ilmoitusta, jossa haettiin energianeuvojaa ja totesi:
”Tuohan on minun hommani”. Ja totisesti, mies on toiminut sähkön ja
energian parissa laidasta laitaan koko ikänsä.

M

aaliskuun alusta
aloittaneen
energianeuvojan
ensimmäisiä tehtäviä
oli sähköpostiin tullut
asiakkaan pyyntö laskea,
paljonko maksaa, jos pitää
koko vuoden tauotta päällä
viittä viiden watin LED-valaisinta. Arvatkaapa?
Vastaus on jutun lopussa.
Jarmo Kaupilla on viisi
alaan liittyvää koulutusta/
työtehtävää: sähkövoimateknikko, merkonomi,
isännöitsijä, sähköasentaja
ja tekninen projektimyyjä.
Viimeksi ennen Nurmijärven Sähköä hän oli
isännöitsijänä, jonka työn
ohessa hän kouluttautui
energiatehokkuusasioihin.
Energiakokemusta
auringosta,
maasta, ilmasta
– Olen ollut toteuttamassa,
laskemassa, myymässä ja
asentamassa aurinkosähköjärjestelmiä, ilma- ja
maalämpöpumppuja. Olen
ollut sähkötyönjohtajana
Lassila & Tikanojan kiinteistötekniikan sähköpalveluissa.
Energianeuvoja aloittaa
toiminnan esittäytymällä
kuntalaisille esimerkiksi
kauppakeskuksissa ja
selvittämällä, mitä he
haluaisivat tietää energiatehokkuudesta. Lisäksi
hän tekee aikataulujen
puitteissa kotikäyntejä ja
kiinteistökäyntejä. Osa
työajasta on puhelin- ja
sähköpostineuvontaa.
Tehtävä on
muotoutumassa
– Tehtäväni muokkautuu
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Asunnon
lämpötilaksi
suositellaan
21 astetta

sen mukaan, mitä asiakkaat haluaisivat toteutettavan, kuuntelemme
palautteita. Sähköpuolella
voin auttaa esimerkiksi
sähköautojen latausasioiden kanssa. Voin antaa
kehoituksia ottaa yhteyttä
alan yrittäjiin. Olen asiakaspalvelun yleistekninen
tuki, Kauppi summaa.

Jokela
Röykkä
Nurmijärvi
Rajamäki
Rajamäki

klo 14.00-18.00
klo 14.00-18.00
klo 14.00-18.00
klo 14.00-18.00
klo 14.00-18.00

Nurmijärven Sähkö Oy ottaa käyttöön uudistetut, Energiateollisuus ry:n suosituksen mukaiset kaukolämmön sopimusehdot kesäkuun alusta 2018. Uudet toimitusehdot ovat lähtöisin kaukolämmön
myyjien, asiakkaiden ja viranomaisten näkemyksistä. Tarkistimme
myös liittymismaksuja maaliskuun alusta alkaen.

1. Syö lähiruokaa
2. Liiku lihasvoimalla
3. Käytä biolämpöä ja –
sähköä.

Kauppi arvelee maassamme olevan kymmeniä
energianeuvojia, yleensä
energialaitosten palveluksessa. Teollisuudessa on
omat energiansäästöstä
vastaavat tahonsa.
– Kunnan instanssit

KIERTUEEN AIKATAULU:

Kaukolämmön uudet
toimitusehdot ja
liittymismaksut

Kysyttäessä kolmea olennaista energiansäästövinkkiä vastaa Kauppi hieman
yllättäen:

Energiatehokkuussopimus

Huhtikuussa esittelemme 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi uuden
energianeuvojamme Jarmo Kaupin. Kiertueella on mukana myös asiakaspalveluhenkilöstöämme. Tule keskustelemaan paikallisen yhtiön edustajien kanssa energia-asioista tai vaikkapa kysymään vinkkejä oman asuntosi energiansäästöön.
Mikäli et ehdi paikan päälle, niin energianeuvojan tavoitat myös sähköpostilla osoitteesta energianeuvoja@nurmijarvensahko.fi tai soittamalla
asiakaspalveluumme 09 8780 7300.

to 12.4. K-Supermarket
ma 16.4. K-Market
ke 18.4. K-Supermarket
to 19.4. Uimahalli
ke 25.4. K-Market

Kolme
säästövinkkiä

– Aina pitää ottaa huomioon homo sapiens.
Ihminen pystyy muuttamaan ison osan. Jos kaikki
sammuttavat valot poistuessaan huoneesta, tekee
se miljoonia sammutuksia,
joilla on jo merkitystä.
– No, asunnossa on
hyvä olla oikea lämpötila, joksi suositellaan 21
astetta, makuuhuoneessa
18 astetta. Jokainen aste
20 asteen yläpuolella merkitsee 5 % lisää lämmityskustannuksiin.

Energianeuvoja
esittäytyy kiertueella

Nyt on juuri sopiva aika miettiä esimerkiksi vanhassa öljylämmitteisessä kiinteistössä siirtymistä kesällä biokaukolämpöön.
Lisätietoja saat tarvittaessa osoitteesta asiakaspalvelu@
nurmijarvensahkofi.

Energianeuvoja Jarmo Kaupin käsissä on sähkönkulutusmittari, jonka voi
kytkeä mihin tahansa kodin sähkölaitteeseen.

ovat mukana energiatehokkuussopimuksessa
2017–2025, jossa on sitouduttu säästämään energiaa
erilaisin toimenpitein.
Leskirouvan
suuri sähkölasku
Toinen uudelle energianeuvojalle tulleista ensimmäisistä työtehtävistä oli
vastata leskirouvalle, joka
ihmetteli suurta sähkölaskua. Hänen miehensä, joka
oli kesällä edesmennyt, oli
huolehtinut kaikista teknisistä asioista. Sähkölasku

oli suurinpiirtein sama
kuin aikaisempinakin
vuosina, mutta lämmitysjärjestelmästä löytyi
korjattavaa. Kauppi antoi
myös ohjeet ottaa yhteyttä
kunnan aikuissosiaalityöhön.
Käyntejä
asiakkaiden luona
Nurmijärven Sähkö tarjoaa
sähkönmyyntiasiakkaille
energianeuvojan maksuttoman 1,5–2 h mittaisen
käynnin. Puhelinajankin
voi varata, ja puhelinneu-

vontaa saa myös iltaisin.
Loppukeväästä alkaen
energianeuvoja Kaupin voi
nähdä liikkuvan yhtiön
uudella Nissan Leaf –täyssähköautolla.
Energianeuvoja on
nimenomaan paikallista,
ihmisläheistä palvelua.
Jotain, mitä saa vain paikalliselta sähköyhtiöltä.
…ja viiden viiden watin
LED-lampun vuosikulutus maksaa n. 30 e.

Sähköauton
latauspiste
Arkadiaan
Nurmijärven Sähkö asentaa
Arkadian hallin edustalle sähköauton latauspisteen alkukesän aikana.
Autoilija tunnistautuu latauskortilla
tai mobiilisovelluksella, ja maksaa
latauksesta käytön mukaan. Latauspiste on kahdelle autolle.
(Havainnekuva).
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Arkadia Halli lämpenee biolämmöllä

SB-Pro selvisi
syksyn haasteista
Nurmijärven ylpeys, naisten salibandyliigan kärkipään joukkue SB-Pro joutui
syksyllä suuren haasteen eteen, kun luvattu sali ei valmistunutkaan elokuun
loppuun mennessä. Upeaan, standardit täyttävään, biolämmöllä lämpenevään saliin päästiin vasta tammikuun alkupuolella. Peliä kenttähankaluudet
eivät ole häirinneet.

– Painopistealueenamme läpi kauden on ollut
reagointinopeus. Olemme
tehneet paljon maaleja.
Joukkueen vahvuus on se,
että saamme kolmella vahvalla viisikolla kovan tempon. Heikkoutena ehkä aktiivisesta pelitavasta johtuen pallottomien pelaajien
puolustus, Kaipio toteaa.
SB-Project
On oikeastaan erikoista, että Nurmijärvellä on
mestaruussarjan kärkipään salibandyjoukkue.

SB-Pro
järjestää
kansainvälisen
turnauksen
28.–30.4.

Harry Virtanen aloitti
toiminnan seurakunnan
pikkutytöillä Nukarilla
vuonna 1994, josta 60
pelaajaa siirtyi kerralla Nurmijärvelle 1997.
SB-Prossa jokaisella joukkueella on oma
taloutensa, josta maksetaan valmentajat, ohjaajat
ja mitä joukkue haluaa.
Jokainen joukkue maksaa seuramaksua emoseuralle, jolla kustannetaan kaikki koulutukset,
välineet ja varusteet.
Seurassa on jäseniä

TEKSTI JA FOTO JUKKA NISSINEN

SB-Pron päävalmentaja
Matti Kaipio.

–J

ouduimme evakkoon
pelaamaan liigaa
Keravalle, Hämeenlinnaan
ja Vantaalle. Menetimme
myyntituloja samalla kun
syntyi uusia kuluja matkustamisesta ja ottelujärjestelyistä muualle, niin
että menee vuosia tasapainottaa budjetti, toteaa
SB-Pron hallinnon seuratyöntekijä Reijo Arokoski.
SB-Pro –seuran pelaajien lukumäärä putosi yli
viidestäsadasta noin sadalla, kun ei ollut täysimittaista kenttää. Paluumuuttajia alkoi tulla heti, kun
kenttä saatiin käyttöön.

noin viisisataa, joista
lisenssipelaajia vähän yli
400. Joukkueita on 17.
– Seuratoiminta salibandyssä alkaa siinä 6–7 –
vuoden iässä kerhotoiminnalla. Sen jälkeen tulee
G-ikäluokka, joka jo pelaa
sarjassa. Kustannukset
ovat alkuun kohtuulliset,
sillä seuralta saa tarvittaessa mailat ja harjoitusliivit. Suojalasit on hyvä
olla omat, Arokoski toteaa.

Taustavoimissa
12 henkeä
SB Pron naisten liigajoukkueen ringissä on
25 pelaajaa, jonka lisäksi
joukkueen taustavoimissa
on 12 henkilöä. Liigaotteluihin lähtee pääsääntöisesti 19 pelaajaa.
SB-Prota valmentaa
viime vuonna TPS:ää
valmentanut paimiolainen
Matti Kaipio. Hän toteaa,
että seura on tarjonnut kaikesta huolimatta erinomaiset olosuhteet harjoitella.
Liigaa pitkään hallinneen
Tampereen Classicinkin
SB-Pro on voittanut jo tällä
kaudella, ja katkaisi näin
Classicin 38 runkosarjan
ottelun voittoputken.
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Lapset liikunnan pariin

Harvinainen sattuma: neljä sisarparia pelaa edustusjoukkueessa, vas. Laura ja Mirja Hietamäki,
Jaana ja Heidi Lirkki, Karoliina ja Elina Kujala sekä Marianne (Pohjonen) ja Marjut Kinnunen.

SB-Pro on viiden muun
nurmijärveläisen seuran
kanssa ‘Liikuntasankari’-projektissa mukana.
Alakouluikäiset lapset
saavat kokeilla ilmaiseksi kuutta eri lajia:
jalkapalloa, jääkiekkoa,
salibandyä, taitoluistelua,
yleisurheilua ja koripalloa,
ja sitten halutessaan valita
vapaasti harrastuksensa.
– Olympiakomitea

huomasi projektimme ja
kehui sitä. Jokainen lapsi
kerää merkkejä suorituksistaan. Nurmijärvellä
emme kilpaile harrastajista, toteaa Arokoski.
– Ensi syksynä toiminta laajenee vanhemmille lapsille kouluihin,
joissa joka tiistai klo 14
on mahdollista kokeilla
liikuntaa. Vetäjinä ovat
seurojen valmentajat ja ohjaajat. Tarjosimme kaikille
kouluille Nurmijärvellä
mahdollisuutta lähteä mukaan, mutta yllättäen vain
kahdeksan koulua lähti
mukaan, Arokoski jatkaa.
SB-Pro järjestää maajoukkueiden välisen
European Floorball Tournamentin 28.–30. huhtikuuta Arkadia-hallissa.
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100-vuotislahja kuntalaisille

Nurmijärven Sähkö
aloitti juhlavuotensa
tammikuussa lahjoittamalla kuntalaisten
käyttöön neljä kännykkälatausasemaa.
Voit käydä uimassa tai
kuntosalilla Rajamäen
uimahallilla ja jättää
puhelimen latautumaan siksi aikaa. Muut
latausasemat ovat
terveyskeskuksissa,
jossa usein kuluu aikaa,
myös puhelimessa.

K

ullakin latausasemalla
on kymmenen lokeroa,
josta löytyy viisi erilaista
latausjohtoa: Micro USB,
Micro USB 3, USB-C,
iPhone 4 ja iPhone 5.
Lokeroissa on koodilukot,
joiden käyttö on helppoa:
näppäilet vain nelinumeroisen koodin ja risuaidan,
joka lukitsee luukun. Kun
näppäilet saman koodin ja
risuaidan, luukku avautuu.
– Laitteessa on masterkoodi, jolla henkilökunta
saa avattua luukun, jos
tulee ongelmia. Apua voi
kysyä uimahallin kassalta,
toteaa uimahallin toimitusjohtaja Juha Ahonen.
– Jonkin verran on
käyttöohjeita annettu.
Kaapissa on selkokieliset
ohjeet, joiden avulla käyttö
on helppoa. Nelinumeroinen koodi kannattaa toki
painaa mieleen.
– Tiettyyn aikaan täällä
on paljon nuoria. Latausasema säästää pistorasioita muuhun käyttöön. On
hyvä, että nyt on keskitetysti yhdessä paikassa
tyylikäs kokonaisuus,
Ahonen toteaa.
Latausasema on kotimainen tuote: laitteet on
valmistettu Nastolassa,
maalattu Tuusulassa ja
varastoitu Klaukkalaan.
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Asemien toiminnasta yhtiöllä on vuosien kokemus
esimerkiksi hiihtokeskuksista.
– Nurmijärven Sähkön
omistavat asiakkaamme eli
nurmijärveläiset. Haluamme näin juhlavuotena
tuottaa kuntalaisille iloa ja
hyötyä, toteaa Nurmijärven Sähkön asiakaspalvelupäällikkö Katja Ruuskanen.

Lokerossa on viisi erilaista latauskaapelia.

Nettisivuiltamme
löydät latauskaapin toimintaa esittelevän
videon
Nurmijärven Museo, Reino Kostia

TEKSTI JA FOTO JUKKA NISSINEN

Kännykkälatausasemat

Rajamäen uimahallin toimitusjohtaja Juha Ahonen vastaanotti kännykkälatauskaapin Nurmijärven Sähkön asiakaspalvelupäällikkö Katja Ruuskaselta.

Juhlajulkaisu – 100 vuotta sähkölaitostoimintaa Nurmijärvellä
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SISÄLLYS
Sähkölaitos 100 vuotta

Taisto Sjöholm

26
Kuinka kaikki alkoi

Tämä on kehitystarina. Energian tuottaminen on tekninen
ala, jonka kehittäminen on intohimo suurelle joukolle ihmisiä. Energia on täysin välttämätöntä ja sen merkitys on
kasvanut koko ajan.

Kalle Salo

Tämä ei ole tyhjentävä historiikki, vaan helposti selailtava kokonaisuus, joka on muodostettu
paitsi historiankirjoista, myös niiden henkilöiden kertomuksista,
jotka ovat olleet läsnä ja vielä ovat
jakamassa muistojaan meille.

Jukka Nissinen
Sähkölaitoksen historiikki 1968

Linjoilla Sjöholm ja viirupöllö

39

Vuorenteko Oy

Miehet kaukolämpötöissä

44
Vuorenteko Oy 100 vuotta
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Jarmo Kurikka,
toimitusjohtaja 2011–
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aa
Sähköhieront

Sähkölaitoksen historiikki 1968

Nurmijärvellä on toiminut sähkölaitos 100 vuoden ajan.
Tämän juhlajulkaisun muodossa pyrimme antamaan kuvaa
siitä mitä olemme, miten olemme tulleet tähän mistä suuntaamme taas eteenpäin.

Sisällys
Polkumme
Sähkölaitoksen perustaminen
Sähkö Nurmijärvelle
Kunnantalo sai sähkövalon
Sähkö tuli Suomeen
Sähkölaitos sodan jaloissa
Valtakunnan verkkoon
Ensimmäinen ulkovalo
Myllymäen voimalaitos lopetti
Tapaturmia ei voitu välttää
Linjatyönjohtaja Taisto Sjöholm
Varastokortistonhoitaja Sirkka Ruoho
Linjatyönjohtaja Pentti Vuorinen
Kaukolämpöpäällikkö Tiikkainen
Kaukolämmön Lintunen ja Rytkönen
Osakeyhtiöksi
Sähkölaitos öljykauppaan
Johtokunnan pj. Kirsi Kivirinta
Vuorenteko Oy 100 vuotta
Vesilaitosta sähkölaitokselle
Toimitalon aurinkovoimala
Verkkotyöt Eltelille
Mukaan tuulivoimatuotantoon
Helikopteritarkastukset
Asiakaspalautteita
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urmijärven sähköistämisen takana
olleista henkilöistä nousee esiin
maanviljelijä Kalle Salo. Vaikka monet
ikävyydet ja vaikeudet kohtasivat
sähkölaitosta sen viitenä ensimmäisenä
toimintavuonna, ei tuo toimelias mies
lannistunut.
Hän oli mukana jo Nurmijärven Sähköosuuskunnan hankkeessa 1913, joka
kariutui. Sittemmin hän oli sähkökomitean puheenjohtaja sekä toimikuntien
jäsen.
Viljo Peltolainen kuvailee aikalaistaan
Kalle Saloa: ”Tekee mieli ajatella, että
ellei hänenlaistaan miestä olisi ollut
johdossa, olisi kukaties Sähkölaitos
vielä tänäkin päivänä perustamatta.”
Toimitusjohtajaksi valittiin ensin Einar
Björkling, mutta vaali raukesi ja niin
toimitusjohtajaksi valittiin Kalle Salo.
Johtokunnan kokouksissa toimitusjohtajakysymys putkahti tavan takaa
esiin, mutta aina Kalle Salo katsottiin
sopivimmaksi tehtävään. Hän hoiti
tehtävää joulukuuhun 1925.
Kalle oli myös sähkölaitoksen johtokunnan pitkäaikainen puheenjohtaja.
Nurmijärven Kunnan Sähkölaitoksen
ensimmäinen konttori sijaitsi Kalle
Salon omassa talossa. Sieltä se siirtyi
Heikkarille, jossa ensimmäinen varasto
oli sijoitettu Heikkarin saunaan.
Kun Yrjö Kosti Nordlund valittiin
varsinaiseksi ensimmäiseksi toimitusjohtajaksi 1926, Kalle Salo jatkoi
rahastonhoitajana.
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Kalle Salo kuoli vuonna 1938.
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1943

1939

Suomen
Sähköyhtymien
Liiton jäseneksi

Yrjö Rinne
toimitusjohtajaksi

1936
Ensimmäinen
toimitalo
– Krannilanpolku

1947
Kauko Mäkelä
toimitusjohtajaksi

1949

1948
Ensimmäinen
auto – jeeppi

Linja Imatran
Voiman Tammiston
muuntoasemalta
Nurmijärven
verkkoon

1950
Nummelan
parantolan
muuntoasema

1951
Korjaamorakennus

1934

1992

Ensimmäinen
ulkovalo
Aleksis Kiven
puistossa

1933
Erkki Kallio
toimitusjohtajaksi

Valkjärven
sähköasema

Tripower Oy

Uusi
sähkömarkkinalaki

Suomalainen
sähköpörssi
aloitti toimintansa

1997
Sähkömarkkinat
vapautuivat vuoden
1997 alusta

m
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1992
Nurmijärven
Sähkö Oy

1989
Jokelan
sähköasema

2011

2009

Järvihaan ja Harjulan
pellettikaukolämpökeskukset

1926
Yrjö Kosti
Nordlund
– ensimmäinen
päätoiminen
toimitusjohtaja

1996

1995

1993

Jarmo Kurikka
toimitusjohtajaksi

1998
Klaukkalan kierrätyspolttoainetta käyttävä
lämpökeskus

2011

Etäluettavien
sähkömittareiden
asennukset
aloitettiin

2009

2008

Nurmijärven
Sähkölaitos
perustettiin

1985
Uusi toimitalo
Kauppanummentie

2002
Kirkonkylän
biopolttoaineita
käyttävä
kaukolämpölaitos

2007
Nurmijärven
Sähkönmyynti
Oy

Klaukkalan
raskasöljykäyttöinen
vara- ja huippulämpökeskus

2005

2007
Rajamäen
biopolttoaineita
käyttävä
kaukolämpökeskus

Verkkotyöt
Eltel
Networks Oy:lle

1962
Uusi varastorakennus

1966
1979
Klaukkalan
sähköasema
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2014
Klaukkalan
kaukolämpölaitoksen
laajennus

2004

1981
Rauno Kangasniemi
toimitusjohtajaksi

Aurinkosähkövoimalaitos
toimitalon katolle

2008
Karhunkorven
sähköasema

1961
Uusi toimitalo
Punamullantie

2013

2014
Toimitalon
saneeraus

1920

1918

1998
Sähkökauppa
vapautui
pienkuluttajille

1988
Kirkonkylän kiinteä
lämpökeskus

Osakkaaksi
Fennovoiman
ydinvoimalaan
Myllymäen kosken
voima-asema =
Myllykosken
voimalaitos

1950-luvun
lopulla konttori ja
myymälä Jokelaan

Tuulivoima
– Haminan Mäkelänkangas ja Raahen
Kopsa Suomen
Voiman kautta

1926
Voimansiirtolinja
Riihimäen Sähkö- ja
Sahalaitokselta
Jokelaan

1998
Lämmitysöljyn
myynti alkoi

2013

2018
100
vuotta

Suomen Voima Oy:n
jäseneksi

1956
Raalan
muuntoasema

2011

Venla-palvelu
kotisivuilla
internetissä

1989
Heikki Koivisto
toimitusjohtajaksi

1953
Pylväskyllästämö

1975
Kaukolämmitys
alkoi
– Kirkonkylän
vesitorninmäki

1970
1972
Mutaanmäen
muuntoasema

Myllymäen
voimalaitos
lopetti
toimintansa

1968
Perttulan
sähköasema

Helsingin pohjoisosien jakeluverkko
myytiin Helsingin
Ympäristön Sähkölaitos Oy:lle
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Sähkölaitoksen perustaminen

– Myllykosken voimalaitos
1920

Matti Rintalan kuvakokoelmat

Sähkön saapuminen Nurmijärvelle
N
1911

Numlahden koski – kuva 1970-luvulta. Etualalla sähköaseman raunioita.

Sähköt syttyivät ensimmäisen
kerran Nurmijärvellä, Uotilan
kylässä, pääsiäislauantaina
1912. Sitä edelsi Perttulan-
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Uotilan mylly-, saha- ja sähkövalaistusosuuskunnan perustaminen vuonna 1910.

urmijärven seudun vanhin sähköä
tuottava laitos oli Perttulan-Uotilan kylien osuuskunnan Kuhakosken
sähköasema, joka valmistui vuonna
1911. Voima-aseman toiminta päättyi
vuonna 1952.
Perttulan sähköaseman jännite oli
3000 V. Sähkö tuotiin kuparijohtimilla
kylän myllylle, mutta siitä eteenpäin taloihin halvempaa rautalankaa käyttäen.
Kun Lepsämäjoen vesi oli joskus
vähissä tai padon alapuolella olevan
veden pinta nousi korkealle, alkoi
sähkövalo punoittaa, eikä valaissut.
Rautalangasta tehtyjen johtimien tehohäviö oli suuri ja varsin pian johtimet
jouduttiin vaihtamaan kuparisiin.
Klaukkalaan Vanhalle Myllylle
Lepsämäjoen partaalle asennettiin
generaattori 1917, josta saatiin virtaa
tuottamaan valoa Julius Viktor Sinisalon taloon ja Vanhalle Myllylle.

Myllykosken voimalaitos – sisätiloissa jauhoi sähköä kaksi turbiinia, á 250 hv.

Kokouksen teknillinen neuvonantaja, insinööri Sampo Kyander
lausui: ”Nyt on sitten Nurmijärven
Sähkölaitos katsottava perustetuksi.”
Kunnanvaltuusto hyväksyi vuokrasopimuksen ja valitsi sähkötoimikunnan 29. heinäkuuta 1918.
Pimeys uhkasi syksyn lähestyessä –
öljyä ei ollut. Niinpä sähkötoimikunta
päätti, että Myllykoskeen ja Nukarille
asennetaan väliaikaisesti sahan turbiiniin generaattorit valon saamiseksi.
Pimeydestä pelastuivat Kirkonkylä,
Palojoki ja Nukari.
Voimalaitoksen rakennustyöt
Myllykoskella aloitettiin keväällä 1919,
rakennusmestarina oli K. Jaakkola

1918

P

alojoen ja Kirkonkylän jakokuntien riita hidasti sähköyhtiön
perustamishankkeita. Lopulta
riita päättyi oikeudenkäyntikuluihin,
joista omaa puolikastaan eivät kirkonkyläläiset halunneet maksaa. Silloin
kauppias Väinö Vallinkoski ilmoitti,
että hän maksaa puuttuvan summan,
vaikkei hänellä ollut kosken kanssa
mitään tekemistä.
Vuonna 1918 loppui polttoöljyn
tuonti, jolloin ymmärrettiin sähkön
tarve nimenomaan valaistustarkoituksiin. Öljypula käynnisti sähköistyksen ja maahamme rakennettiin satoja
voimalaitoksia.
Nurmijärven Sähkölaitos perustettiin koskenomistajain kokouksessa
14. heinäkuuta 1918. Koskenomistajat vuokrasivat Myllykosken Nurmijärven kunnalle 50 vuodeksi kunnallisen
voimalaitoksen perustamista varten.

Helsingistä. Vaikka maailmansodan
jäljiltä vallitsi korkeasuhdanne, oli puutetta tarveaineista, etenkin kuparista,
mutta myös ammattimiehistä. Samaan
aikaan rakennettiin myös johdinverkkoa pitäjän eri kyliin ja Jokelaan, jossa
useat tehdaslaitokset odottivat käyttövoimaa.
Myllymäen voima-asema Myllykoskella valmistui maaliskuussa 1920 ja
siinä oli tuolloin 250 hv:n generaattori. Toinen samanlainen generaattori
asennettiin vuonna 1923. Koskeen
rakennettiin myös pato ja 750 m pitkä
vesiputki johtamaan vettä turbiiniin.
Vesiputken korkeuseroksi saatiin 26 m.
Voimalaitos palveli vuoteen 1970 asti.

1910

Nurmijärven museon arkisto

Nurmijärven museon arkisto

Myllykoskelle yritettiin ensimmäisen kerran perustaa
voimalaitos vuonna 1908.
Perustamisen lähtökohta
oli se, että apteekkari Albin
Koposen kirkonkylällä
sijaitseva lääkelaboratorio tarvitsi käyttövoimaa.
Tarkoituksena oli rakentaa
Myllykoskeen voimalaitos,
jossa oli paitsi sähköntuotantolaitteisto, myös kaksi
myllyä ja sahaa. Hanke
kariutui varsin pitkälle
edenneiden toimenpiteiden
jälkeen. Toinen yritys oli
vuonna 1913, mutta sekin
kariutui – ensimmäinen
maailmansota vaikutti
sekin osaltaan.

Lääketehdas Albin Koposen rakennuksia n. 1910-luvulla, osittain kuivatun Kirkkojärven
(Nurmijärven) rannalla.
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1926

1926

salama välähti vain kerran, mutta poltti
voima-aseman generaattorin. Vuonna
1927 ukkonen poltti generaattorit
kolme kertaa.

Sähkö tuli
Suomeen
1870-luvulla
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sällä vain päiväsaikaan, mutta syyskuun
1. päivästä ympäri vuorokauden.
Alkuaikoina sähkölaitoksella oli
viisi sahamyllyä, joissa jauhettiin viljaa
ja sahattiin rakennustarpeita aina
1950-luvulle saakka. Sahamylly oli
Kirkonkylässä, Palojoella, Nukarilla,
Nummenpäässä ja Klaukkalassa.
Vuoteen 1926 mennessä sähkönkulutus oli kasvanut niin paljon, että
jouduttiin hankkimaan lisävoimaa
Riihimäen Sähkö- ja Sahalaitokselta, jonka linjasta vedettiin 20 000 V

Ensimmäisen kymmenen
vuoden aikana vedettiin sähköjohdot lähes joka puolelle
pitäjää. Jo vuonna 1923 oli 20
000 voltin korkeajännitelinjaa 37 km, 3000 voltin 12 km
ja tavallista sähkölinjaa 230
km. Muuntoasemia oli 67,
lamppuja 6432, mittareita 420
ja niihin kytkettyjä lamppuja
5000.

1845

1933

Erkki Kallio

voimansiirtolinja muuntajalle Jokelaan.
Virtaa tarvittiin nimenomaan syyspuintien ja talvisahausten aikaan. Näin
saatiin myös lisää tuloja ja luottamusta
varmasta jakelusta.
Kunnantalo Heikkarilla sai sähkövalon 1925. Ensimmäiseksi päätoimiseksi toimitusjohtajaksi valittiin Yrjö
Kosti Nordlund vuonna 1926, hänen
jälkeensä vuonna 1933 Erkki Kallio ja
vuonna 1939 Yrjö Rinne.
Ukkonen aiheutti ongelmia. Eräänä
kylmänä vapunaattona 1920-luvulla

1939

Yrjö Rinne

S

Joulukuun 4. 1935 tuima lumipyry
painoi johtoja niin raskaasti, että osa
sähköverkostoa oli ilman virtaa useita
vuorokausia. Tuhoja aiheutui myös
puhelinverkostolle, joka oli Kirkonkylällä poikki kuukauden.
Nurmijärven Sähkölaitoksen ensimmäinen varsinainen toimitalo otettiin
käyttöön vuonna 1936. Rakennuksessa
oli konttorihuone, johtokunnan huone
sekä asunto, jossa oli kolme huonetta ja
keittiö. Rakennus on edelleen olemassa
ja käytössä Kirkonkylän keskustassa
Punamullantiellä.

Jukka Nissinen

Kirkonkylän sahamylly
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Ensimmäinen toimitalo 1936

1936

Taisto Sjöholm

uuremmilla kuluttajilla oli sähkömittarit, muut maksoivat lamppujen
suuruuden mukaan. Väärinkäytöksiä
ilmeni siten, että johdot ohjattiin
mittarin ohi tai käytettiin suurempia
lamppuja kuin oli sovittu.
Liikevaihto kasvoi ja ensimmäisenä
vuonna ostettiin kirjoituskone käytettynä elintarvikelautakunnalta, parin
vuoden päästä kassakaappi.
Kirjanpitäjiä oli alussa vaikea
saada. Tammikuussa 1920 laitokselle
hankittiin kirjanpitäjä Porista. Kesäkuussa hän oli lähtenyt pois toimestaan
ja jättänyt tilittämättä 4869 markkaa.
Tarkemmissa tutkimuksissa vaje nousi
ja oli lopulta 8422 markkaa. Kirjanpitäjä tunnusti käyttäneensä varoja
omiin tarkoituksiinsa ja lopulta mentiin
oikeuteen.
Voima-aseman koneita käytettiin ke-

Sähkömiehet olivat korkeassa kurssissa
pitäjällä – kylillä heitä kohtasi kestiystävyys. Asentajat liikkuivat 1920-luvulla
polkupyörillä ja hiihtäen. He saivat ostaa polkupyörän itselleen sähkölaitoksen laskuun, mutta heidän tuli lunastaa
se kuukausilyhennyksin itselleen.
Työntekijät käyttivät vuokra-autoja
tai omiaan, mutta ensimmäiset omat
autot sähkölaitos osti vasta jatkosodan
päätyttyä.
Neljä pulavuotta ja vielä poikkeuksellisen kuiva vuosi 1931 vähensi
tuloja, jolloin työntekijöiden palkkoja
jouduttiin alentamaan 10 %. Pula
hellitti 1933 lopussa.
Voimalaitoksen toiminta riippui
veden määrästä Vantaa-joessa. Vuonna
1933 voima-asema seisoi vedenpuutteesta 33 yötä, seuraavana vuonna 127
yötä ja pyhäpäivää.

Ensimmäinen toimitalo vuodelta 1936 palvelee nykyisin neuvolana.

Wikimedia Commons

Kunnantalo
sai sähkövalon
1926

’Sähkö’-sana
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Ensimmäinen kunnantoimisto Vanha Heikkari.
Nurmikolla kunnankirjuri Arvo Kankainen perheineen.

Yrjö Kosti Nordlund
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Nurmijärven museon arkisto
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Sähkömiehiä arvostettiin

Gottfrid Strömberg 1923

S

uomen sähköistämisen pioneeri
oli Gottfrid Strömberg, joka mm.
keksi sähkögeneraattorin vuonna
1881 ja myöhemmin tasavirtakoneen,
jolla pystyi tuottamaan sähkövaloa.
Vuonna 1889 hän perusti sähkölaitteita
valmistavan yrityksen Helsinkiin. Nykyisin yrityksen perinteitä jatkaa ABB
Pitäjänmäellä.
Sähkön tulo Suomeen tapahtui
yllättävän nopeasti. Alkuun sähköä
käytettiin valaisemiseen ja voimanlähteenä oli höyry. Ensimmäinen kokeilu
sähkövaloilla tapahtui 1877 VR:n
konepajalla Helsingissä.
Tiettävästi ensimmäisen kerran sähkövaloa käytettiin vuonna 1878, jolloin
Carl Kämp antoi valaista omistamansa
Ravintola Kaivohuoneen edustan kuudella sähkölampulla kahden kuukauden ajaksi.
Vuonna 1882 Tampereen Finlaysonin tehtaan kutomosali valaistiin
sähkön avulla pysyvästi.
Sähköistystä hidasti se, että
öljylamput olivat juuri tulleet markkinoille, jolloin sähkö tuntui etenkin
maaseudulla tarpeettomalta muotivirtaukselta. Toinen hidastava tekijä olivat
koskiosuusriidat, kun sähköä tehtiin
pääasiassa vesivoimalla. Kolmanneksi
tarveaineista, kuten kuparista oli jatkuvasti pulaa.
Sähköistämistä edisti se, että vuosisadan alussa sähkölaitteet kehittyivät
nopeasti ja niiden hinta halpeni.
Ensimmäinen kunnallinen sähkölaitos perustettiin Tampereelle vuonna
1888. Ennen vuotta 1918 toiminnassa
oli ainakin 59 sähkölaitosta.
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1939

Vuonna 1949
valtakunnan verkkoon

Pommitukset haittasivat
virranjakelua

Turun museokeskus

Kaikkiaan kolme työntekijää menetti
henkensä talvisodan taisteluissa ja useita haavoittui. Sodan kestäessä oli sotatoimissa mukana 22-26 sähkölaitoksen
työntekijää. Koko sodan ajan Sähkölaitos maksoi palkkaa palveluksessaan
olevien työntekijöiden omaisille.
Kuparin puute rajoitti toimintaa, kuten myös työvoiman puute. Jouduttiin
turvautumaan rautajohtimiin. Kuparin
puute jatkui sodan jälkeen ja tilanne
normalisoitui vasta 1953.
Polkupyörät hankittiin, mutta sitten
tuli puute polkupyörän kumeista. 1942
omistuksessa oli yhdeksän polkupyörää, joihin kansanhuollolta anottiin
seitsemän sisä- ja ulkorengasta. Ostolupa myönnettiin viidelle sisärenkaalle
mutta vain yhdelle ulkorenkaalle.

Nurmijärven museon arkisto

Sähköstä ei pulaa

Miehiä lähdössä sotaan Nurmijärven Palojoelta.
Kuvassa Lempi ja Paavo Laakso, sekä poikansa Pertti.
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Vesitilanne oli heikko 1939–1941 ja
korjaantui vasta 1942-1944, jolloin
tilanne oli vastaavasti erinomainen.
Sähköstä ei sodan aikana varsinaisesti
ollut pulaa, kun teollisuus ei sitä käyttänyt. Sodan jälkeen syntyi voimapula
1945 ja etenkin 1946, joka oli huono
vesivuosi. Tilanne helpottui 1949,
jolloin luovuttiin jakelusäännöstelystä.
Toimitusjohtaja Yrjö Rinteen kirje
13.7.1945 asiakkaalle: ”Emme voi
ottaa suorittaksemme tarjoamaanne
sähkötyötä, koska meillä ei ole minkäänlaisia tarvikkeita tällä hetkellä, eikä
tietoa niiden saamisesta. Jos voitte itse
hankkia tarvikkeet, suoritamme työn
mielellämme.”

Sähkölaitoksen historiikki 1968

Pylväskyllästämö

Vuonna 1947 toimitusjohtajaksi tuli Kauko Mäkelä.
Vuonna 1949 valmistui linja
Imatran Voiman Tammiston
muuntoasemalta Nurmijärven verkkoon. Näin saatettiin
ostaa yleisvaltakunnallisella
tukkutariffilla riittävästi
sähköä. Sähköpulan ajat olivat
ohi.

V

uonna 1950 valmistui Nummelan
parantolan muuntoasema ja 20 kVn
suurjännitelinja, vuonna 1951 korjaamorakennus ja 1953 pylväskyllästämö.
Vuonna 1953 sähkönkulutus oli
kaksinkertainen verrattuna vuoteen
1948. Verkko ei sietänyt näin suurta
kulutuksen kasvua. Verkkoa alettiinkin
kehittää 1950-luvulla mm. vaihtamalla
rautajohtoja kuparisiin.

Jokelan konttori ja myymälä

Ensimmäinen hevonen
hankittiin
sähkölaitokselle vuonna
1945. Yhtiön
ensimmäinen
auto – jeeppi – vuonna
1948, sitten
Kauko Mäkelä
Land-Rover.
Vuonna 1954
Willys-farmari
ja traktori vuonna 1955. Ensimmäiset radiopuhelimet saatiin käyttöön
vuonna 1959.
Raalan muuntoasema valmistui
vuonna 1956. Projektissa oli mukana
Tuusulan Seudun Sähkölaitos, rakentajana Imatran Voima. Koko sähkölaitoksen verkosto kytkettiin tähän

1934

Ensimmäinen ulkovalo

N

urmijärven ensimmäinen ulkovalo
syttyi vuonna 1934 Aleksis Kiven
puistossa Kiven 100-vuotisjuhlien
yhteydessä. Rajamäen piirikirjaston
luokse saatiin ulkovalo vuonna 1937
sillä ehdolla, että paikkakuntalaiset hoitavat sen sytytyksen ja sammutuksen
päivittäin. Ulkovalaistus ei kuitenkaan
yleistynyt kovin nopeasti. Vasta 1951
alettiin rakentaa laajemmalti tievalaistusta, alkuun 24 uutta tievalopistettä
eri puolille kuntaa.

Vuonna 1965 Nurmijärven
kunnanvaltuusto teki päätöksen, jonka mukaan jokainen sähkönkuluttaja saa
kunnan kustannuksella sähkövirtaa yhteen ulkovalopisteeseen. Kulutuksesta kunta
maksoi 2/3, kuluttaja loput.
Tuolloin päätettiin myös
rakentaa taajamiin tievalaistusverkosto. Vuonna 1967
Nurmijärvellä oli yhteensä
985 tievalaistuspistettä.

asemaan ja lisäenergian osto Riihimäen
Sähkölaitokselta lopetettiin. Muuntoasema edisti ratkaisevasti Sähkölaitoksen kehitystä. Vuodesta 1957 HPY sai
asentaa sähköpylväisiin puhelinkaapeleita korvausta vastaan.
1950-luvun lopulla perustettiin
konttori ja myymälä Jokelaan, jonne sähköä oli toimitettu alusta asti.
Vuonna 1961 saatiin uusi toimitalo ja
vuonna 1962 uusi varastorakennus.
Nurmijärven sähkölaitos oli jakanut
Helsingin maalaiskunnan pohjoisosiin
sähköä 1930-luvulta asti. Vuonna 1966
tuo jakeluverkko myytiin Helsingin
Ympäristön Sähkölaitos Oy:lle. Kaupasta saaduilla rahoilla rakennettiin
Perttulan suurmuuntaja vuonna 1968.
Talvi 1965-66 oli kylmä ja luminen. Kevät saapui myöhään ja aiheutti
tulvan, jolloin vettä tulvi yli padon.

Nurmijärven museon arkisto

alvisodan pommitukset aiheuttivat keskeytyksiä virranjakelussa.
Joulukuun 31. pommitettiin Nurmijärven kirkonkylää, joka aiheutti vaurioita
sähköverkostolle. Piiriasentaja Yrjö
Gustafsson lähti korjaustöihin, ja
hänen ollessaan suorittamassa työtään
kohdistui Kirkonkylään uusi vihollisen ilmahyökkäys, jossa Gustafsson
haavoittui niin vaikeasti, että menehtyi
sotasairaalassa tammikuussa.
Kolme menehtyi taisteluissa

Tammer-polkupyörä, joita valmistettiin vuosina 1933–1939.

1959

T
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polkupyörää, koska näköpiirissä oleva sota aiheuttaisi polttoainepulaa. Juuri ennen sotaa vuonna 1939 toimitusjohtajaksi
valittiin sähköteknikko Yrjö Rinne.

Sähkölaitoksen historiikki 1968

1930-luvun lopussa päätettiin ostaa sähkölaitokselle kaksi

1953

Sähkölaitoksen historiikki 1968

Sähkölaitos sodan jaloissa

Aleksis Kiven patsaan paljastustilaisuus 10.10.1934
kirjailijan 100-vuotisjuhlapäivänä.
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Myllykosken pato

Myllykosken voimalaitos
lopetti vuonna 1970
kaukolämmityksen Kirkonkylän Vesitorninmäellä, jossa 1,3 MW lämpökeskus otettiin käyttöön 10. joulukuuta.
Klaukkalan 110/20 kV sähköasema
valmistui 1979.
Toimitusjohtaja Kauko Mäkelä jäi
eläkkeelle 34 vuoden palveluksen jälkeen, uudeksi toimitusjohtajaksi saatiin
Rauno Kangasniemi.

Vuonna 1968 Kirkonkylän ja
Palojoen sahamyllyt lopettivat toimintansa – alun perin
viidestä sahamyllystä jäi jäljelle Klaukkalan sahamylly. Samana vuonna Sähkölaitoksen
perustamisesta oli kulunut
50 vuotta ja Mikko Sjöblom
kirjoitti sähkölaitoksen
50-vuotishistoriikin. Merkkipäivänä toimitalon aulassa
paljastettiin sodissa kaatuneiden pronssinen muistotaulu.
Tuolloin otettiin käyttöön
suora sähkölämmitystariffi.

1980-luvulla sähkölaitoksen tunnus oli hetken aikaa tämän näköinen.

1981

Tapaturmia ei
ole voitu täysin
välttää
Nummenpään Helkussa 1920
vanhaisäntä kaatoi koivun 3000
V:n linjan päälle, joka putosi miehen päälle aiheuttaen välittömän
kuoleman.

1985

Vuonna 1957 linja-asentaja yhdisti vahingossa jännitteisen linjan
Perttulan talossa, sai sähköiskun ja
menehtyi sairaalassa.

Sähkölaitoksen arkisto

Kauko Mäkelä ja Orvokki Tamminen. Kummallekin kertyi palvelua
sähkölaitoksella 34 vuotta 7 kuukautta.
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Jokelassa 1947 pikkupojat
olivat pelatessaan palloa lyöneet
pallon sähkölaitoksen omistamaan linjaan sillä seurauksella,
että yksi vaihe katkesi ja putosi
maahan. Tämän seurauksena
Jokelan Tulitikkutehtaan hevonen
kuoli sähköiskuun. Tehdas vaati
korvausta sähkölaitokselta ja asia
meni oikeuteen, joka eri asteissa
lopulta määräsi sähkölaitoksen
korvauksiin.

Nurmijärven Sähkölaitoksen
ensimmäinen kaukolämpökeskus
Vesitorninmäellä.

Sähkölaitoksen historiikki 1968

uonna 1970 Myllykosken voimalaitos lopetti toimintansa, joka oli
alkanut vuonna 1920. Koneet olivat
menneet heikkoon kuntoon kuten
myös pato, joka olisi muutenkin pitänyt rakentaa suuremmaksi säännöstelypadoksi, jotta veden määrän vaihteluita
olisi voinut hallita. Voimalaitos tuotti
lopulta vain 3 % sähkölaitoksen tarvitsemasta tehosta.
Vuonna 1970 valmistui uusi
korjaamorakennus Punamullantielle
sekä Perttulan ja Röykän välinen 20
kV:n linja. Mutaanmäen muuntoasema
otettiin käyttöön vuonna 1973.
Vuonna 1975 Sähkölaitos aloitti

Tulitikkutehtaan
hevonen kuoli
sähköiskuun

Uusi toimitalo valmistui Kauppanummentielle 1985 siten, että asiakaspalvelu käynnistyi joulukuussa ja muut
toiminnot vuoden 1986 puolella.
Kirkonkylän kiinteä 15 MW lämpökeskus valmistui vuonna 1988 ja
Jokelan sähköasema 1989.

V

1975
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Myllykosken voimalaitos

Taisto Sjöholm

Taisto Sjöholm
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1970

Nuori sähkömiesten apulainen
oli 1970-luvun lopulla purkamassa vanhaa, puista sähkötolppaa,
joka oli tuettuna lankulla talon
seinään. Nuorukainen sahasi
vikkelästi tukipuun poikki, mutta
tolppa oli niin laho, että se hajosi
saman tien ja mies putosi maahan
menehtyen välittömästi.

Nurmijärven Sähkölaitoksen uusi toimitalo Kauppanummentiellä.
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1952

1960

Taisto Sjöholm tolpan nokassa työtoverinsa kanssa. Ylös kiivettiin tolppakengillä.

– Kun

e oli miesten työtä. Vaativin
homma oli se, että uskalsi nojata
tolppakenkien varassa vyöhön tolpan
nokassa, kun molemmat kädet tarvittiin työsuoritukseen. Työ oli myös
fyysisesti niin raskasta, että eivät kaikki
sitä jaksaneet tehdä.
Seuraavana – olympiavuonna –
Taisto Sjöholm kävi armeijan ja palasi
sitten sähkölaitokselle. Vuonna 1959
hän lähti Amerikkaan sukulaistensa luo
lähelle Chicagoa, jossa hän työskenteli
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Taisto Sjöholm

Sjöholmin Amerikan rahoilla ostama Ford Prefect.

GoodYearin kumitehtaalla, joka teki
pneumatiikkaletkuja.
Amerikan rahoilla hän osti auton,
Ford Prefectin, jolla kyyditsi myös sähkölaitoksen johtajaa Kauko Mäkelää.
– Kaukonpäivänä maaliskuussa
1960-luvun alussa tarjosin Mäkelälle
autokyydin Sähkötarkastuslaitoksen
kokoukseen. Hän tarjosi nimipäiväkahvit. Kahdestaan kun oltiin, sai sinutella, mutta heti jos oli muita paikalla,
teititeltiin. Hän halusi pitää auktoriteetistään kiinni.

Joskus keväisin patoaltaaseen kertyneitä jäitä jouduttiin räjäyttämään.

Sirkka Ruoho 1947–1994

Päivystäjän työpöytä Myllykosken voimalassa.
Pöydän ääressä Robert Sairanen.

Tolppakenkä

1994

Juoksutytöstä varastokortistonhoitajaksi

S
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Jukka Nissinen

Työnä tolppaan
kiipeäminen

Sirkka Ruoho ja Taisto Sjöholm sähkölaitoksen entisen Punamullantien toimitalon edessä – talo on nykyisin muussa käytössä.

irkka Ruoho ehti jo olla jonkun
aikaa töissä parturi-kampaamossa,
kun häneltä kysyttiin vuonna 1947,
haluaisiko hän tulla töihin sähkölaitokselle juoksutytöksi. Tämähän sopi ja
Sirkka kulki syksyn kotoaan Uotilasta
pyörällä kirkonkylälle. Talveksi hän sai
sieltä asunnon, jotta pystyi hoitamaan
työtään.
– Vihtori Penttilä tuli heti ensimmäisellä viikolla jäsenlomakkeen
kanssa, kun piti liittyä ammattiliittoon

eli KTV:hen. Aina kysyttiin tarkkaan,
mitä kunta maksoi palkkaa, kun muut
kunnan työntekijät eivät kuuluneet
KTV:hen. Naiset eivät koskaan olleet
palkoissa samalla tasolla miesten kanssa, Sirkka Ruoho muistelee työväen
etujen ajamista.
– Työhöni kuului hakea postit.
Sitten kaikille laskuille piti käydä
hakemassa hyväksyntä, esimerkiksi jos
vaikka asentaja oli ollut koululla töissä,
piti sieltä hakea hyväksyntä. Vasta sen

Taisto Sjöholm

Taisto Sjöholm

Voimalaitoksella oli päivystys 24/7
ja sieltä soitettiin Sjöholmille, jos
tuli vika. Hänellä oli sähkölaitoksen
päivystysauto, kuten myös Perttulassa
Tuomo Vaseniuksella, Raalassa Esko
Liljalla, Rajamäellä Erkki Salolla
ja kirkonkylällä Seppo Laaksosella.
Päivystävät sähkömiehet saivat palkkaa
kahdelta ensimmäiseltä työtunnilta 50
% korotuksella ja sen jälkeisiltä tunneilta 100 % korotuksella.
Työsuhde-etuina Sjöholm muistaa
sen, että päivystysporukka sai sähkönsä
hieman halvemmalla. Kahvit saatiin
aamu- ja iltapäivällä talon puolesta. Lisäksi yhtiön kuorma-autoja sai lainata.

Jukka Nissinen

– Pian kun olin tullut Amerikasta
takaisin, Mäkelä tuli sitten kysymään,
olenko lähdössä takaisin Amerikkaan
ja kertoi, että oli tulossa organisaatiomuutos. Sitten hän tarjosi minulle
linjatyönjohtajan vakanssia.
– Ensin sanoin, että laitoksella oli
sodankäyneitä, minua paljon vanhempia miehiä, jotka olisivat sopineet minulle isäksi, johon Mäkelä vastasi, että
kokeile ainakin, että kyllä sitä pääsee
takaisin linjahommiin, jos ei onnistu.
– Kävin sitten pari kuukauden
mittaista kurssia. Osasin työni – linjanvedon – niin hyvin, ettei kukaan
voinut väittää vastaan siitä mitä tein.
Vakanssin sain vuonna 1962 ja olin
siinä virassa lopun työurani.
Talo tarjosi kahvit

kotimökkiimme Savikolla tehtiin sähköt vuonna 1951,
tarjosi Vihtori Penttilä töitä sähkölaitoksella. Tarjolla oli tolppaan kiipeämistä, eristimen kiertoa ja langan sitomista, kertoo
linjatyönjohtaja Taisto Sjöholm, joka palveli sähkölaitosta aina
vuoteen 1993.

2018

Linjatyönjohtajaksi

Taisto Sjöholm

Taisto Sjöholm 1951–1993

Sirkka Ruoho 1994 jäädessään eläkkeelle.

jälkeen laskut vietiin kuntaan. Kesällä
pääsin liikkumaan pyörällä, mutta
talvella kävellen.
Aikaa kului, Sirkka Ruoho oppi
talon tavoille ja sai pikku hiljaa tehdä
töitä myös konttorin puolella. Lopulta hän sai varastokortistonhoitajan
vakanssin. Työssä piti myös palvella
asiakkaita, kun varaston yhteydessä oli
myymälä.
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1980

Työnjohtaja Pentti Vuorinen 1955–1987

un tulin töihin 1955 linjanrakentajaksi, toimipiste oli
Perttulassa mäen päällä oleva rakennus,
jossa oli kolme asuntoa. Asuinkin perheeni kanssa siellä jonkin aikaa. Talo
on edelleen olemassa, toteaa Pentti
Vuorinen.
– Rakensimme linjoja käsitöinä eli
pylväskuoppa kaivettiin käsin, n. 160–
190 cm syväksi. Avomaalla pylväät
vinssattiin ylös ’parreholmilla’, jossa
oli kaksi 5-6 m pitkää, halkaisijaltaan
10 cm alumiiniputkea, jotka asetettiin
pylvään molemmin puolin ja pylvään
kanta kuopan reunalle. Traktorikaivurit
tulivat vasta 1960-luvulla.
Työmatkat moottoripyörällä
Työmatkat taitettiin osin linja-autoilla.
Autoja ei ollut, yksityisilläkään, sillä
autojen tuonti oli säännösteltyä, ja
vaikka rahaa olisi ollutkin, kulkupeliä
sai odotella lyhimmilläänkin parisen
vuotta. Vuorinen taittoikin työmatkoja

omalla moottoripyörällä, josta toki sai
yhtiöltä kilometrikorvaukset. Matkoja
tuli, sillä Seutula ja Porintien varressa
oleva Takkula kuuluivat siihen aikaan
Nurmijärven sähkölaitoksen verkkoon.
Työmaalle kuljettiin myös yksityisen
kuorma-autoilijan lavalla kopissa, joka
nostettiin työmaalle päiväksi, illalla taas
pois. Työmaalla oli aina vähintään yksi
hevosmies, mutta kiireimmillään kaksi,
jotka ajoivat tolppia työmaille.
Nuori asentaja Vuorinen kävi armeijan 1959–1960, jonka jälkeen yhtiölle
oli saatu hankittua kaksi Ford Transit
–merkkistä viiden hengen lava-autoa.
Talvi 1965-66 oli kylmä, pitkä ja
luminen. Sulakkeita paloi ja vikoja
jouduttiin korjaamaan koko ajan.
Vuorinen muistaa tapahtuman, kun
Rajamäessä petti muuntajan läpivientieristyksen tappi ja koko muuntaja
meni pimeäksi. Vikaa korjattiin kovassa
pakkasessa useamman miehen voimin
siten, että yksi mies kerrallaan paljain
sormin teki työtä muutaman minuutin

Jukka Nissinen
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Tuleva tj. Rauno Kangasniemi ja Pentti
Vuorinen Finlandia-hiihdossa 1980.

1960-luvun lopulla Vuorinen ja Kangasniemi osallistuivat ralleihin. Riihimäellä taakse jäi mm. Markku Alén.

tikkailla, jonka jälkeen oli pakko vaihtaa lämminsorminen työntekijä.
– Kun rauta on tarpeeksi kylmää, ei
pysty sanomaan, onko se kylmää vai
kuumaa.
Toimitusjohtaja Kauko Mäkelän
Vuorinen muistaa hyvänä vanhan
kansan johtajana, jolla oli pitkät kulmakarvat. Hän ei puuttunut pikkuasioihin
mitenkään. Seuraava toimitusjohtaja
Rauno Kangasniemi oli Vuorisen hyvä
nuoruuden tuttu, jonka kanssa hän hiihti
ja harrasti ralliautoilua kartturina – autona Renault Gordin.
Kommelluksiakin sattui. Ennen
vanhaan ei ollut taukotiloja, vaan eväät
syötiin maastossa. Nuorukaiset pantiin
nuotion tekoon ja erään kerran talvella
Vuorinen ikätoverinsa kanssa löysi
suuren kuusen juurelta lumesta paljaan, miellyttävän nuotiopaikan. Liekit
löivät korkealle, kun alettiin syömään.
Nokkamies oli juuri saanut mehevän
leipäpalan huulilleen, kun kuusen oksalta putosi kinos märkää lunta suoraan

päähän. Pomo olisi antanut anteeksi,
mutta sanojensa mukaan se oli vaikeaa,
kun ”nauroivatkin päälle omaa typeryyttään”.
Vuorinen päätti 1987 lähteä yksityisyrittäjäksi rakentamaan maakaapeleita
uudella tekniikalla. Uusi innovaatio oli
salaojakone, joka kaivoi kuopan metrin
syvyyteen, asensi kaapelin ja sulki
kuopan vielä päälle.

Pentti Vuorinen

Talo, johon Vuorinen tuli töihin 1950-luvulla on edelleen Perttulassa.

1953

Taisto Sjöholm

–K

Jukka Kostiainen

selle, kaikki tehtiin käsin. Siihen aikaan pyrittiin siihen, että
kunnan joka kylässä olisi edes yksi asentaja, jotta vian yllättäessä korjaaja saataisiin ajoissa paikalle.

Jukka Nissinen

Kun Pentti Vuorinen tuli 15-vuotiaana töihin sähkölaitok-

Jukka Kostiainen

Kun kaikki
tehtiin käsin

1969

’Parreholmi’, jolla sähkötolpat vinssattiin pystyyn kuoppaansa. Vas. Taisto Sjöholm ja
oikealla Ahti Sundell.

Linjatyönjohtaja Taisto Sjöholmin albumista 1950–1960-luvulta

1967

Yhtiön Unimog
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1960-luvulla autoja alkoi olla enemmän.

Kaapelinvetoa

Eväät syötiin metsässä
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Kaukolämpöpäällikkö Matti Tiikkainen 1975–1992

Ensimmäinen lämpökeskus
Vesitorninmäelle 1975

M

atti oli ennen sähkölaitosta töissä
Ekonossa Espoossa, eikä olisi
halunnut tulla Nurmijärvelle töihin,
mutta perhe puolittain painosti, kun
talokin oli tänne rakennettu.
Nurmijärven kaukolämpöhistoria
alkoi vuonna 1975 Vesitorninmäeltä,
jonne rakennettiin siirrettävä lämpökeskus.
– Kaukolämmön tarkoituksena oli
alun perin kerätä lämpökuormaa, jotta
olisi voitu aloittaa sähkön ja lämmön
yhteistuotanto. Nurmijärvi on liian
pieni paikkakunta sellaiseen – vielä
tänä päivänäkään yhteistuotanto ei ole
toteutunut, toteaa Matti Tiikkainen,
nyt 80-vuotias eläkeläinen ja yrittäjä.
Kaikki vastustivat ensin
– Kaikki vastustivat kaukolämpöä aluksi. Kerrostaloisännöitsijät vastustivat,
eivätkä luottaneet uuteen tapaan lämmittää. Sähkölaitoksella vanha kaarti
vastusti. Mitään perusteita ei ollut, vain
mutu.

– Kaukolämpö oli kilpailutilanteessa, jossa lämpö piti tuottaa halvemmalla kuin mitä kerrostalot itse sen tuottivat. Kerrostaloja alkoi tulla mukaan
pikkuhiljaa, sillä kaukolämmön avulla
ne vapautuivat omasta lämmöntuotannosta, joka vaati yhden työntekijänkin.
Kaukolämpö joutui kilpailemaan
myös talon sisällä ns. Lähilämmölle,
joka tarkoitti lämmön tuotantoa sähköllä ja öljyllä siten, että käytettiin aina
sitä, kumpi oli halvempaa. Käytännössä
kesällä usein käytettiin sähköä ja talvella öljyä.
– Muistan, kuinka ennen kaukolämpöä taivas oli kirkkaalla pakkassäällä
täynnä savuja. Kaukolämmön yleistyttyä ilma kirkastui ilmiselvästi. Kaukolämpö oli ympäristöystävällistä.
Alkuaikoina tietämystä kaukolämmöstä sai Lämpölaitosyhdistyksestä.
Edelleen yhdistys kokoontuu ja yritykset voivat tulla kokouksiin esittelemään
uutuuksiaan.

Poltettiin vettä
Alkuaikojen kaukolämpö tuotettiin
raskaalla polttoöljyllä. Nurmijärvellä
alettiin ensimmäisenä käyttää emulsiotekniikkaa, jossa öljyyn sekoitettiin
vettä 20-30 %, joka höyrystyi pieniksi
pisaroiksi, joiden pintaan öljy asettui
kalvoksi. Näin palamisprosessista
tuli puhdas. Emulsiopolttimot tulivat
Saksasta.
– Klaukkalassa kaukolämmön
vastaanotto oli parempi. Siellä oli
sellainen henki, että kun kirkonkylällä
on kaukolämpö, niin Klaukkalaankin
piti saada. Kaikki kiinteistöt liittyivät
innolla, Tiikkainen muistelee.
– Kauko Mäkelä oli johtaja sanan
varsinaisessa merkityksessä. Hän oli
oikeudenmukainen ja uudistushaluinen, antoi vain suuntaviivoja ja jätti
vapaat kädet. Hänen visionsa oli luoda
yhteistuotantolämpövoimala, mikä ei
siis koskaan toteutunut, kun kylä oli
niin pieni ja vielä omakotivaltainen.
Matti Tiikkainen kehitti ja patentoi
ruuvipaalun, jolla voi tehdä helposti
perustuksia. Vuonna 1992 hän perusti
yrityksen nimeltä Ortkivi Oy ja jäi pois
sähkölaitokselta. Mm. kaikki Postin
postilaatikot on perustettu Tiikkaisen
ruuvipaalun avulla.

Jukka Nissinen

Tiikkaisen Matti ja vaimonsa Niina rakensivat Nurmijärvelle
omakotitalon vuonna 1975. Sähkölaitoksella saatiin vihiä, että
kylälle oli tullut LVI-insinööri. Silloinen toimitusjohtaja Kauko Mäkelä palkkasi Matin vastaperustetun kaukolämpöosaston
päälliköksi.

Markku Lintunen ja Pertti Rytkönen Rajamäen lämpövoimalalla.

Markku Lintunen ja Pertti Rytkönen

Miehet kaukolämpötöissä
Kaukolämpö on helppoa ja
miellyttävää. Vaivattomuuden
takana on usein paljon työtä.
Tätä tekivät kaukolämmön
toiminnan takaamiseksi
1980-luvulta 2010-luvulle
kaukolämpöasentajat Pertti
Rytkönen ja Markku Lintunen.

Jukka Nissinen

–O

Matti Tiikkainen ja hänen patentoitu keksintönsä ruuvipaalu, jolla voi perustaa rakennuksia.
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lin ennen sähkölaitosta töissä
yksityisessä lämpö- ja vesifirmassa, joka teki töitä Vantaan kaupungille, muistelee Pertti Rytkönen.
– Kun tulin Nurmijärvelle, kaukolämpöyksikössä oli Tiikkaisen Matti
päällikkönä, Tero Joki työnjohtajana ja
minä töissä huoltamassa raskasöljylaitoksia ja kaukolämpökaivoja. Kaukolämpökaivoissa piti ottaa eristeitä
pois, maalailla putkia ja laittaa suojia
estämään veden kertymistä putkiin,
joka olisi murtanut putket. Ennakoiva
työ sai aikaan sen, että putkivuotoja ei
sattunut, Rytkönen jatkaa.
– Mittailin myös kuluttajalaitteita,
tein poltinhuoltoja ja kaivoin verkostoa

maahan.
– Siihen aikaan kaukolämpöputket kulkivat betonikanavassa, jossa
teräsputkien ympärillä oli villaeristys.
Nyttemmin kaukolämpöputki muodostuu muoviputkesta, jonka sisällä on
pienempi teräsputki, ja niiden väliin on
ruiskutettu polyuretaani. Laajenemisvaraa putki ei tarvitse, sillä maan kitka
pitää sen paikoillaan.
Markku Lintunen palkattiin
vuonna 1989 Martinlaakson Finnoilin Ford-huollosta sähkölaitokselle
huoltamaan ja korjaamaan autoja ja
pienkoneita.
– Työmäärä sähkölaitoksella oli
shokki, kun sitä vertasi yksityiselle
puolelle. Yksityisellä puolella tehtiin
paljon enemmän ja työolosuhteet olivat
huonommat. Sähkölaitoksella oli parisenkymmentä paketti- ja kuorma-autoa,
eikä niille joka päivä tarvinnut tehdä
jotain. Korjailin niitä ja käytin katsastuksessa, Lintunen kertoo.
– Kun samaan kiinteistöön tuli
katsastusasema, siinä sain siivousta ja
huoltoa lisähommina.

– Sitten linjarakennus ulkoistettiin
Eltelille ja autot myytiin pois vuonna
2005, ja siihen loppuivat autonasentajan työt. Mutta Koiviston Heikkiä on
kehuttava, sillä hän toimitusjohtajana
totesi, että jos töitä haluat tehdä, niin
keksitään jotain.
– Hän lähetti minut kaukolämpöpäällikkö Alpo Sundin luo, joka tokaisi, että jos juokset 3000 m Cooperin
testissä, niin otan töihin.
Lintusen ennätys oli 3750 m ja hän
on maratonjuoksija, jonka ennätys,
juostu 42-vuotiaana, on 2,25,07. Töitä
siis järjestyi.
Siihen aikaan henkilökunnalla oli
yhteisiä rientoja, kuten vaikka ulkoilupäivä Sääksjärvellä, jonne ensin juostiin, käytiin saunassa ja tultiin bussilla
takaisin.
– Pelattiin lentopalloa puulaakisarjassa, osallistuttiin viestijuoksuihin,
harrastettiin petankkia.
– Ja sitten kujeiltiin. Kerran joku
asetti kuorma-auton kaasupolkimen
alle hajupommin. Mädäntyneen kananmunan haju leijaili ohjaamossa pitkään.
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Sähkölaitoksesta tehtiin
osakeyhtiö vuonna 1993

me ja omistajamme tarpeitten mukaan.
Tämän periaatteen mukaan tulemme
toimittamaan asiakkaillemme yleiset
laatunormit täyttävää sähköä niin edullisesti kuin mahdollista. ”

1990-luvun alkupuolella alettiin ymmärtää, että lisääntyvä

Uusi sähkömarkkinalaki astui
voimaan kesäkuun 1995 alussa, ja
kyseisen vuoden vuosikertomuksessa
toimitusjohtaja Koivisto toteaa:

kilpailu edellyttää tehokkaasti toimivaa sähkölaitosta, jonka
liiketoimintojen ohjaamiseen osakeyhtiömuoto sopii paremmin. Se antaa mahdollisuuden nopeampaan ja joustavampaan
päätöksentekoon ja lisää siten sopeutuvuutta ja kilpailukykyä.

”Sähkömarkkinalaki ja uudet
sähkön toimitusehdot tulivat voimaan
kesäkuun alusta. Markkinat avautuivat
marraskuun alussa sähkön siirron
vapautuessa yli 500 kilowatin sähkön
käyttäjille, jolloin sähkön siirrolle
määritettiin myyntihinnoista erilliset
siirtohinnat. Yhtiön siirtohinnat ovat
sekä alueellisten että valtakunnallisten
hintojen alapuolella. Vapaan kilpailun
avautuessa sähkökauppa haki markkinaehtoisia muotojaan.”

Sähkölaitoksen historiikki 1968

1992

”Tukkusähkö ostettiin yhteishankintana Tripower Oy:n kautta Imatran
Voima Oy:ltä. Tripower perusti yhdessä muiden sähkönhankintayhtiöiden
kanssa Voimatorin, joka marraskuun
alussa aloitti toimintansa sähköpörssiperiaattein osakkaittensa sähkökauppapaikkana. Suurasiakkaitten sähkösopimukset uusittiin.”

Viimeinen päivä sähkölaitoksena

Sähkömarkkinat alkoivat
vapautua vuodesta 1995
Toimitusjohtaja Heikki Koivisto
kirjoitti vuosikertomuksessa vuonna
1994, päivätty 3.3.1995:
”Markkinoita avataan ja kilpailua
lisätään monilla toimialoilla. Myös sähköhuollon kilpailua ollaan lisäämässä
uusimalla alan lainsäädäntöä. Yleisesti
uskotaan, että kilpailu parantaa alan
tehokkuutta ja hinnat laskevat. Paljon
sähköä käyttävien asiakkaiden hintojen
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ennustetaan hieman laskevan ja pienasiakkaiden hintojen nousevan.”

”Kilpailun avautuminen suurasiakkaille on hieman alentanut suurasiakkaitten suhteellista sähkön hintaa pienasiakkaisiin verrattuna.”

Yhtiön vuosikertomuksessa
vuodelta 1994 todettiin:
”Tarkoituksena on varmistaa
edellytykset tehokkaasti toimiville
sähkömarkkinoille siten, että kohtuuhintaisen ja hyvälaatuisen sähkön
saanti voidaan turvata. Sen saavuttamisen ensisijaisina keinoina ovat terveen
ja toimivan taloudellisen kilpailun
turvaaminen sähkön tuotannossa ja
myynnissä sekä kohtuullisten ja tasapuolisten palveluperiaatteiden ylläpito
sähköverkkojen toiminnoissa.”
”Rinnakkaisten verkkojen rakentaminen ei ole kansantaloudellisesti
mielekästä. Sähköverkot muodostavat
luonnollisen monopolin. Sähköverkon omistajan on avattava verkkonsa
myös ulkopuolisten sähkön myyjien
käyttöön.”
”Toiminta-ajatuksemme mukaan tehtävänämme on edistää toimialueemme
taloudellista hyvinvointia asiakkaittem-

Vuonna 1996 suomalainen sähköpörssi aloitti toimintansa ja sillä oli yhteys
pohjoismaiseen pörssiin. Sähkömarkkinat vapautuivat kaikkien sähkönkäyttäjien osalta vuoden 1997 alusta.

voimet markkinat saivat sähkölaitoksen
miettimään uusia ideoita, kuten lämmitysöljyn myymistä. Vuonna 1998 Nurmijärvellä oli
sähkölämmitteisiä asuntoja noin 5000 ja öljylämmitteisiä noin 2700. Nurmijärven Sähkö
oli ensimmäinen sähköyhtiö Suomessa, joka
aloitti öljyn myymisen – syyskuussa 1998.
Pyrkimyksenä oli seurata ajan virtauksia ja
kilpailun vaatimuksia, sekä saada tiukempi
ote kanta-asiakkaista.
Yhtiöllä oli asiakasrekisteri valmiina,
joten tieto eli mainostus kävi normaalin
asiakastiedotteen mukana. Öljykauppa
oli välityskauppaa, joten investointeja ei
tarvinnut tehdä. Lämmitysöljyä myytiin
’kanta-asiakashintaan’, jonka lisäeduksi
mainittiin 6 penniä litralta eli arviolta
200-300 markan kevennys laskuihin.
Polttoöljyä toimitettiin myös toimialueen ulkopuolelle.
Vuonna 1999 voitiin todeta, että
alueen öljylämmitystalouksista noin
10 % siirtyi Nurmijärven Sähkön
lämmitysöljyasiakkaiksi eli reilut
250 taloutta. Vuonna 2006 öljyä
myytiin vielä asiakkaille yhteensä
lähes 500 000 litraa ja vuonna
2008 312 000 litraa. Öljyn
suosion laskiessa ja biolämmön
puskiessa päälle öljykauppa lopetettiin vuoden 2009 alussa.

1993

1978

75-vuotisjuhlatammen istutus. Sähköyhtiön hallituksen puheenjohtaja Kirsi Kivirinta, kunnanhallituksen puheenjohtaja
Erkki Pursiainen ja toimitusjohtaja Heikki
Koivisto.

Matti Rintalan kokoelmat

iinpä Nurmijärven kunnanvaltuusto päätti 28. lokakuuta
perustaa Nurmijärven Sähkö Oy:n,
jolle sähkölaitoksen liiketoiminnot
siirrettiin vuoden 1993 alusta. Tuolloin
sähkölaitoksen palveluksessa oli 103
henkilöä. Yhtiön kaikki osakkeet omisti
Nurmijärven kunta.
Koko henkilökunta lomautettiin
vuoden 1993 aikana viikoksi, jonka
lisäksi käytiin yt-neuvottelut vuoden
lopussa. Lopulta vuonna 1994 yhtiössä
oli töissä 25 henkeä vähemmän kuin
edellisenä vuonna.

A

Sähkölaitoksen historiikki 1968

N

Sähkölaitos
öljykauppaan
vuonna 1998

Nurmijärven Sähkölaitoksen
Rajamäen asemalla junavaunussa asentajilleen järjestämä
ilmajohtoasennuskurssi vuonna
1978. Keskellä opettaja Veikko
Kanermo. Teoriaosuus käytiin
luokkahuoneeksi muunnetussa
junanvaunussa.
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Sähköpörssi vaati
tarkkavaisuutta

Jukka Nissinen

Kilpailu avautui suurasiakkaille vuonna
1995 ja se alensi suurasiakkaiden sähkön hintaa pienasiakkaisiin verrattuna.
Suomalainen sähköpörssi aloitti 1996
ja 1997 sähkömarkkinat avautuivat kilpailulle myös pienasiakkaiden osalta.
– Sähköpörssi vaati yhtiön asiantuntijoilta suurta tarkkaavaisuutta, kun
sitä seurattiin päivittäin. Tulihan siinä
vapautta, kun ei ollut yhden toimittajan
varassa, Kivirinta muistelee.
– Sähkömarkkinoiden vapautuessa monet kuluttajat luulivat, että nyt
kannattaa heti vaihtaa sähköyhtiötä
tai ainakin kilpailuttaa ihan kauheasti.
He eivät välttämättä ymmärtäneet, että
siirtohinnoille, jotka muodostavat noin
puolet sähkölaskusta, ei voi mitään.
– Noihin aikoihin alkoi tulla
sähköyhtiöiden ostajia. Nurmijärvellä
haluttiin pitää yhtiö itsenäisenä – mikä
jälkeenpäin arvioituna oli erittäin viisas
päätös.

Kirsi Kivirinta ajoi osakeyhtiöittämistä alusta alkaen.

Ensimmäinen nainen puheenjohtajana

1990-luvun muutoksien melskeessä
Kirsi Kivirinta oli tietämän mukaan ensimmäinen naispuolinen sähkölaitoksen
johtokunnan puheenjohtaja maassamme. Hänen johdossaan läpivietiin suuret
muutokset, kuten osakeyhtiöittäminen ja sähkömarkkinoiden vapautuminen.

K

ivirinta tuli valituksi kunnanvaltuustoon vuonna 1988
runsaalla äänisaaliilla, josta
seurasi puheenjohtajan pesti aina vuoteen 2000 asti. Hän oli ollut yritysmaailmassa tekemisissä tekniikan kanssa
miehisessä maailmassa, joten sähkölaitos ei tuntunut vieraalta.
– Osakeyhtiöittäminen oli vahvasti
päämääränäni alusta alkaen. Olen
talousalan hallintopuolen ihminen ja
näin, että osakeyhtiö saavuttaisi enemmän tulosta kunnalle, Kivirinta toteaa.
– Kun menin johtokuntaan,
sähkölaitoksen hallinto-osastolla oli
parikymmentä naista töissä. Olin ollut
konsulttina yrityksessä, jossa tehtiin
sähkölaitosta suurempaa liikevaihtoa
hallinto-osastolla, jossa oli huomattavasti vähemmän henkilökuntaa.
– Yhtiöittäminen tähtäsi kilpailukyvyn parantamiseen. Pääsyy muutokseen oli se, että osakeyhtiössä päätök-
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senteko on nopeampaa ja helpompaa
kuin sähkölaitoksessa. Lobbauksen
aikaan oli rakentamisen buumi.
– Puoluepolitiikkaa ei asiasta
väännetty, tavoitteena oli vain saada
menestyvä, kunnan 100 % omistama yhtiö. Valtuustossa ei esiintynyt
epäröiviä puheita, vaan päätös tehtiin
yksimielisesti.
– No sitten tuli lama ja rakentaminen
loppui kaikilta. Vuonna 1993 uusien liittymien määrä putosi puoleen eli 400:stä
200:een. Seurasivat minulle henkisesti
vaikeimmat ajat, kun jouduttiin yt-neuvotteluihin, Kivirinta muistelee.
Nurmijärven Sähkö Oy:n perustamispäätös tehtiin lokakuussa 1992,
jolloin sähkölaitoksen palveluksessa oli
103 henkeä. Uusi yhtiö, josta Nurmijärven kunta omisti 100 %, aloitti
vuoden 1993 alusta. Vuoden mittaan
koko henkilökunta lomautettiin viikoksi ja lopulta käytiin yt-neuvotteluihin,

joiden lopputuloksena henkilökuntaa
oli vuonna 1994 töissä 25 henkeä
vähemmän.
Uusi sähkömarkkinalaki 1995
Vuoden 1993 joulukuussa perustettiin Tripower Oy, jonka jäseniä olivat
Nurmijärven Sähkön lisäksi Tuusulan
Seudun Sähkölaitos kuntayhtymä ja
Mäntsälän Sähkö Oy. Ajatuksena oli
se, että sähköä saatiin ostaa halvemmalla, kun sitä ostettiin yhdessä enemmän.
– Hallitusten puheenjohtajat olivat
mukana kokouksissa, mutta yhtiöiden
toimitusjohtajat hoitivat käytännön
neuvottelut Imatran Voiman kanssa,
Kivirinta muistelee.
– Uusi sähkömarkkinalaki kesäkuussa 1995 vaikutti kilpailutilanteeseen.
Tavoitteeksi muodostui olemassa olevien asiakkaiden pitäminen ja uusien
hankkiminen.

Hyvä henki
– Koko puheenjohtajakaudellani ei
esiintynyt lainkaan politikointia. Hallituksessa oli joka puolueesta jäsenet
ja lisänä hyvä henkilökunnan edustaja. Kokoukset olivat hyvähenkisiä ja
rakentavia, ja toimitusjohtajan kanssa
yhteistyö toimi hyvin.
– Kehitimme markkinointia ja asiakaslähtöisyyttä – oli tärkeää, että saimme pidettyä asiakkaat. Hinta-laatu –
suhteen tuli säilyä hyvänä. Tavoitteena
oli pitää kunta tyytyväisenä ja tulouttaa
joka vuosi voittoja. Tämä korostui,
kun yhtiötä ei myyty ulkopuoliselle,
Kivirinta muistelee.
Kirsi Kivirinta harrastaa vesijumppaa, golfia ja mökkeilyä Taavetin
Luumäellä. Lapsenlapset ovat tärkeitä,
niiden takia hän luopui politiikastakin.
Siviilielämässä hänellä ja miehellään on
ollut ilmastointialan yritys jo 40 vuotta.
– Uudet muutokset pitää ottaa
innostuneesti vastaan, muutosvastaisuus on suuri vastus ihmisille, toteaa
53 vuotta naimisissa ollut isoäiti, jonka
vaalislogan aikanaan oli ”Innostus on
ihmeiden alku”.
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Kun Suomessa siirryttiin öljylämmitykseen 1960-luvulla, Vuorenteko alkoi
tehdä öljysäiliöitä ja 1980-luvulla lämmityskattiloiden yhteyteen asennettavia
varaajia.

Vuorenteko Oy – 100 vuotta metallitöitä Jokelassa

Taru Vuoresta työn jatkaja
– En ollut lainkaan ajatellut ryhtyväni
tälle alalle, vaikka olin tässä nurkilla
ikäni pyörinyt. Vuonna 2011 tuli
avioero ja muutosta elämään. Myin Keravalla pitämäni lastentarvikeliikkeen ja
YIT:n talouspäällikön hommat olin jo
aikaisemmin jättänyt, kertoo ekonomi

Jukka Nissinen

Kun vesilaitosta myytiin
sähkölaitokselle
Taru Vuori ja Jouko Vuori Vuorenteko Oy:n uumenissa, oik. pärehöylä.

Voimalaitoksen
akselin korjaaja
Myllymäen voimalaitoksen turbiinin pääakseli katkesi 1950luvun alussa. Nurmijärven vuonna 1918 perustettu sähkölaitos
kääntyi silloin Fredrik Wuoren samana vuonna perustaman
metallipaja Vuorenteko Oy:n puoleen. Satavuotiaat yhtiöt
viettävät molemmat merkkipäivää loppukesästä.

F

redrik Vuoren pojan Leo Vuoren
kerrotaan tulleen naureskellen
sorvari Viljo Luukkolan luo. Hän tiesi,
että kukaan muu ei suostuisi lähtemään
vaativaan ja vaaralliselta kalskahtavaan
tehtävään voimalaitokselle.
Sorvari Luukkola haki rikkinäisen,
halkaisijaltaan 100 mm akselin pajalle,
teki siihen hitsauksen mahdollistavat
viisteet ja lähti sen jälkeen voimalaitokselle hitsaustöihin. Turbiini oli syvällä
vedessä ja virtaus keskeytettiin luukkujen avulla hitsauksen ajaksi, mutta
olihan aina mahdollisuus, että joku
erehdyksessä avaisi luukut väärällä
hetkellä.
Kaikki meni kuitenkin hyvin ja
Luukkola kommentoi, että hitsaus onnistui ja akselista tuli aivan suora, joka
on edellytys sen kestävälle toiminnalle.
Sähkölaitos korjautti Vuorenteolla
myös sähkömoottorin ankkurin akseleita.

44

Taru Vuori.
– Firma oli ollut myynnissä, mutta
minusta alkoi tuntua, ettei sitä vieraalle
voi myydä. Ryhdyin etsimään alan
koulutusta ja Timo Kilpeläinen
Järvenpään Keudasta innosti lukemaan
levyseppä-hitsaajaksi.
– 60 % liikevaihdosta on korjaustoimintaa eli annamme vanhoille esineille
uuden elämän. Kierrätys ja käsillä
tekeminen on tärkeää – haluaisin lisätä
kädentaitojen jatkuvuutta sukupolvelta toiselle. Seppä (Inari Alasoini)
täällä jo toimii vuokralla, toivoisin, että
saisimme tänne lisää kädentaitajia.

Wuoren suvussa paljon seppiä
Fredrik Wuori muutti Laaksolan
pienviljelystilalle Jokelaan vuonna
1918. Hänen isänsä Fredrik Rosenberg oli Nurmijärven kirkonkylän
kyläseppä, joten oli luontevaa, että
Fredrik nuorempi alkoi tehdä pajatöitä
pienviljelyksen lisäksi. Fredrik, joka
muutti nimensä Wuoreksi, muurasi
myös navettoja ja rakensi taloja.
Kotipiiriin päärakennuksen ja
navetan seuraksi Fredrik Wuori rakensi
puusepänverstaan ja pajarakennuksen. Vuonna 1930 aloitettiin nykyisen
tehdasrakennuksen pohjatyöt.
Alkuaikoina Wuoren pajan tuotteet
koostuivat maataloudessa käytettävistä
työkaluista sekä hevosajoneuvoista,
kuten reeistä ja rattaista.
Vuoden 1930 alussa aloitettiin
kirveiden terästys: asiakkaat toivat
kuluneen kirveen ja siihen laitettiin

Vuorenteko Oy

hitsaamalla uusi terä, joka karkaistiin.
Lapaan lyötiin takuumerkiksi kirjaimet FW – jos terä ei kestänyt, korjaus
tehtiin maksutta.
1930-luvun alussa Fredrik Wuori
kehitti pärehöylän, jolle hän sai patentin nimelle Wuoren-Teko. Viipurin
maatalousnäyttelyssä pärehöylä sai
ensimmäisen palkinnon.
Vuoden 1940 lopussa Wuori sai
patentin perunasahralle, joka on eräänlainen hevosvetoinen aura, jonka avulla
saattoi kylvää perunoita. Vuonna 1950
tuotantoon tuli itse kehitetty klapikone.
Tuotannossa oli myös ulkomaisesta
koneesta kopioitu väkilannan levittäjä.
Muita tuotteita olivat kotitarvemylly ja
soseseula.

Vuosituhannen alussa Nurmijärven kunta eli huutavassa
rahapulassa. Ratkaisuksi esitettiin vesilaitoksen myymistä
Nurmijärven Sähkölle.

–K

unnan rahantarve on kova. Rahaa tarvitaan, jotta investoinnit
voidaan toteuttaa. Vesilaitoksen myyminen sähkölaitokselle on yksi keino
optimoida sähköyhtiön tuottoja, totesi
kunnanjohtaja Kimmo Behm Nurmijärven Extra Uutisissa 13.5.2001.
Kauppahinnaksi arvioitiin vesilaitoksen vuoden 2000 tasearvo, joka
oli 84,7 Mmk. Euroissa puhuttiin

summista 18,4 Me ja 33 Me. Rahoilla oli tarkoitus rakentaa neuvoloita,
päiväkoteja ja kouluja. Rahaa tarvittiin
myös Rajamäen ja Röykän jätevesien
keskittämiseen ja Klaukkalan puhdistamoon.
Kaupan vaikutuksista tehdyssä selvityksessä todettiin, että kauppahinnalla
on mahdollista parantaa kunnan rahoituksellista tilannetta. Kuntakonsernin
kokonaistaloudelliseen tilanteeseen
järjestelyllä ei kuitenkaan ole suurta
vaikutusta. Kaupasta ei arvioitu aiheutuvan merkittäviä veroseuraamuksia.
Malli sallisi sen, että kunta voisi
järjestelyjen jälkeen ohjata energia- ja
vesihuoltotoimintoja yhden omistamansa yhtiön kautta.

Korjaustoiminnan lisäksi Vuorenteko huoltaa mm. Tivoli Sariolan
koneita, tekee alihankintatöitä esim.
Rudukselle ja toisille sepille, pienempiä koneistussarjoja, lavarullia, rosterikaiteita, trailerin seinämiä.
Taru on tuonut oman, taiteellisen
lisänsä toimintaan. Hän teki mm.
presidentillemme lyhtyjä Suomi 100
–hengessä. Lisäksi syntyy valaisimia,
sisustustuotteita, huonekaluja, pöydänjalkoja, sohvapöytiä, hattuhyllyjä,
grillejä.

2003
Toukokuussa 2003 kunnanhallitus puolsi vesilaitoksen myymistä
sähkölaitokselle, joskin äänestys oli
tiukka ja sen ratkaisi puheenjohtajan
ääni. Kauppasummaksi oli tuolloin
määritelty 18,4 Me. Kuluttajien hintoihin kaupan ei katsottu vaikuttavan.
Henkilöstön asema voitaisiin turvata.
Saman kuun kunnanvaltuustossa
pyydettiin 17 puheenvuoroa aiheesta ja
lopulta hanke torpattiin äänin 28–22.
Kunnanvaltuusto luopui kolmen
vuoden selvitystyön vaatineesta yhdistämishankkeesta. Selvitystyöryhmän
puheenjohtaja Juhani Larun mukaan
esimerkiksi synergiaetuja ei syntyisi.
Tosin Nurmijärven nykyinen kunnanjohtaja Outi Mäkelä puhui vahvasti
hankkeen puolesta.

Öljysäiliöitä
Sodan jälkeen Jokelan tiilitehtaat teettivät koneita ja laitteita Vuorenteolla.
Myös maatalouden koneiden korjausja huoltotyöt työllistivät yritystä.
Paja muuttui Vuorenteko Osakeyhtiöksi vuonna 1947 ja mukaan tulivat
Fredrik Wuoren lapset. Toimintaa
johtivat Leo ja Veikko Vuori, jonka
jälkeen vuodesta 1981 Veikon poika
Jouko Vuori yhdessä veljiensä Riston
ja Tuomon kanssa, ja vuodesta 2013
Joukon tytär Taru Vuori.
Eniten henkilökuntaa oli 1950-luvulla
16–17 henkeä: hevosmies, porareita,
sorvareita, puuseppiä, metallimiehiä.
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Jukka Nissinen

Verkkotyöt Eltelille

N

– Tavoitteenamme on keskittyä
ydinliiketoimintaamme ja varmistaa
samalla jakeluverkon rakentaminen
jatkuvine ylläpitopalveluineen.
Eltelissä katsotaan pitkälle tulevaisuuteen ja kehitetään nimenomaan
verkko-osaamisaluetta, perusteli
ratkaisua Nurmijärven Sähkön
toimitusjohtaja Heikki Koivisto
Nurmijärven Uutisissa.
Eltel Networks valittiin kilpailuttamisen kautta ja se on Pohjois-Euroopan johtava infranet-yhtiö, joka
suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää
sähkö-, tele- ja mobiiliverkkoja.

Jukka Nissinen

urmijärven Sähkö Oy ulkoisti
verkkotyöt Eltel Networksille
vuoden 2005 alusta, jonka seurauksena 23 työntekijää siirtyi uuden
isännän palvelukseen. Muutoksen
taustalla oli se, että verkonrakentaminen ei pysynyt yhtiön muun
tuloksenteon vauhdissa mukana.
Katsottiin, että verkostojen rakentaminen on kehittyvä ala, joka
vaatii laajoja verkostoja ja jatkuvaa
kouluttautumista.

2005

Nurmijärven Sähkön toimitalon katolla on 40 aurinkopaneelin voimala.

2013

Nurmijärven Sähkön toimitalo Kauppanummentiellä alkoi
vuonna 2013 saada sähköenergiaa omalta katolta, jonne
asennettiin aurinkovoimala.

N

urmijärven Sähkön toimitalossa
suoritettiin energiakatselmus,
jolloin yritettiin keksiä energiatehokkuustoimenpiteitä – aurinkoenergia
nousi esiin.
Tavoitteena oli saada oman kiinteistön sähköstä suurempi osa tuotetuksi
uusiutuvalla energialla, mikä myötäili
EU:n linjailemaa tavoitetta lisätä uusiutuvan energian tuotantoa. Haluttiin
kokemusta siitä, kuinka aurinkosähkö-
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energia vaikuttaa kiinteistöön ja sähkönjakeluverkkoon. Lisäksi haluttiin
tuottaa asiakkaille tietoa aurinkoenergiasta konkreettisella, käytännön tasolla
ja toimia esimerkkinä.
Nurmijärven Sähkön aurinkovoimala koostuu 40 aurinkopaneelista, kukin
1,6 m2, josta muodostuu 64 m2, jotka
tuottavat kymmenen kilowattipiikkiä.
Vuotuinen tuotto on arviolta 70008500 kWh. Tämä muodostaa 2 %
talon vuosikulutuksesta.
Toimitalon aurinkovoimalan
toimintaa saattoi seurata Nurmijärven
Sähkön Internet-kotisivuilla.

Jukka Nissinen

Aurinkovoimala
toimitalon katolle
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2013

Mukaan
tuulivoimatuotantoon

1990

Sähkölinjoja alettiin
tarkastaa helikopterilla

Helikopteriraivauksessa otettiin
vuonna 2013 käyttöön Flyspect-lentotarkastusjärjestelmä, jossa GPS
määrittelee helikopterin sijainnin, joka
välitetään internetiin. Näin helikopterin liikkeitä on voitu seurata reaaliaikaisesti toimiston tietokoneelta.
Ruudulla näkyy alueen kartta,
johon on lisätty sähkölinjojen sijainti.
Kartassa liikkuu helikopterin kuva
reaaliaikaisesti piirtäen sen linjan osan
vihreäksi, joka on tarkastettu. Akuutit
viat tulevat heti Nurmijärven Sähkön
sähköpostiin. Vikapaikoista on kartassa
lopulta kuvalinkit, joita napsauttamalla
avautuu kuva, jossa vika-alue näkyy.

Nurmijärvellä on käytetty helikopteria apuna sähkölinjojen
tarkastamisessa ja raivaamisessa vuodesta 1990. Helikopterin liikkeitä voidaan seurata
toimiston tietokoneesta.

H

Jukka Nissinen

Jukka Nissinen

elikopterilla tapahtuva sähkölinjojen kunnossapito on perinteistä
jalan suoritettavaa toimintaa nopeampi,
edullisempi ja tarkempi tapa. Helikopteri tarkastaa muutamassa tunnissa
yhtä pitkän matkan sähkölinjoja kuin
mitä jalan kulkeva partio kuukaudessa.
Sähkölinjat tarkastetaan yleensä
suurten myrskyjen jälkeen, raivauksessa tai jos verkossa esiintyy vika, jonka
epäillään löytyvän linjoilta. Käytännössä Nurmijärvellä helikopteria on
käytetty noin kerran vuodessa.
Nurmijärven Sähkölle johtokatujen
tarkastusta ja raivausta on suorittanut
Exsane-niminen yritys.

Haminan Mäkelänkankaan tuulivoimapuiston voimaloiden konehuoneet nousevat 100 m korkeuteen.

U

skottiin, että asiakkaat näkisivät
tämänlaiset hankkeet järkevinä.
Näkemys on osoittautunut oikeaksi
ja niin yhtiöllä on varsin mukavasti
tuulisähköasiakkaita.
Aluksi Nurmijärven Sähkö lähti
mukaan osakkuusyhtiönsä Suomen
Voiman kautta Haminan Mäkelänkankaan tuulivoimapuistoon. Puisto
valmistui vuonna 2012 ja siellä on neljä
tuulivoimalaa. Nurmijärven Sähkö saa
puiston tuotannosta noin 10 %:n osuuden. Haminan tuulipuiston jälkeen yhtiö lähti mukaan Raahessa sijaitseviin
Kopsan tuulivoimapuistoihin. Voimalat
ovat toimineet hyvin ja selvityksessä
on mahdollisuus olla mukana myös
tulevaisuuden tuulivoimahankkeissa.
Valmistuessaan vuonna 2013
Kopsan voimalat olivat Suomen korkeimmat: napakorkeus on 142,5 m ja
roottorin halkaisija 113 m. Voimalat on
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rakennettu 18 km päähän merenrannasta, asumattomalle kukkualle, joka
on 100 m merenpinnan yläpuolella.
Lisäksi alue sijaitsee Fingridin 110
kV:n ja 400 kV:n voimalinjojen välissä.
Nurmijärven Sähkön panostus
tuulivoimaan on ollut lähinnä taloudellista, puhutaan muutamasta sadasta tuhannesta eurosta. Plussana hankkeissa
mukanaolosta yhtiö on saanut lisättyä
osaamistaan tuulivoimateknologiassa ja
tuulivoimatuotannosta.
Vuonna 2017 yhtiön tuulivoimaosuus tuotti noin 3000 megawattituntia sähköä, mikä vastaa noin 1500:n
kerrostalokaksion sähkön käyttöä.
Asiakkaat ovat nähneet osallistumisemme tuulivoimatuotantoon
positiivisena asiana – onhan kyse sekä
sähköntuotantomme omavaraisuuden
lisäämisestä että päästöttömästä, ympäristömyönteisestä toiminnasta.

2013

Jukka Nissinen

Nurmijärven Sähkö lähti mukaan tuulivoimatuotantoon, koska
uusiutuva energiantuotanto nähtiin ympäristön kannalta järkevänä. Teknologia on kehittynyt valtavaa vauhtia ja monissa
tapauksissa uusiutuvan tuotannon kannattavuus on nykyisin
hyvällä tasolla ilman ulkoisia tukiakin.

Kopsan voimaloiden napakorkeus on
142,5 m.

Helikopteri tarkastaa muutamassa tunnissa yhtä pitkän matkan voimalinjoja kuin jalan kulkeva partio kuukaudessa.
Kuvat vuodelta 2013.
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A S I A K A S PA L A U T T E I TA

Maanviljelijä Nukarilta
2.11.1976

Asiakaspalaute 3.10.1972
”Pyytäisin kohteliaimmin Sähkölaitokselta ”nippuratkaisuna”
tietoja, tarkistuksia, mahdollisia toimenpiteitä seuraaviin, sähkönkäyttöä koskeviin kysymyksiin:
– Ovatko pihalla tiiviisti puiden oksien läpi kulkevat, seinään
saakka avoimina tulevat johdot missään tilanteessa vaaralliset?
Kesällä puutarhan kastelussa vesisuihku saattaa helposti osua
ylös johtoihin. Lasten huoneen ikkunasta yläkerrassa erittäin
helppo mahdollisuus ulottua johtoihin. Jos vähäisimpiäkin
vaaramomentteja on olemassa, mitä tehtävä?
– Seurattuani parin vuoden aikana talon täyssähköistyksen jälkeen mahdollisia jännitevaihteluja, olettaisin (ei asiantuntijana!),
että jännite laskee toisinaan liikaa. (Esim. TV-kuvan kaventumiset, valaistuksen heikkenemiset). Pyytäisin täyden kulutuksen
aikana talvella asian tarkistusta. ”

Toimitusjohtaja
Kauko Mäkelä
puuttuu asiaan
18.11.1976
”Kuten olemme aikaisemmin
ilmoittaneet joutuu sähkölaitoksemme rakentamaan 20 000
V:n sähköjohdon omistamanne
maa-alueen halki Klaukkalassa.
Johdon rakentaminen on välttämätöntä ko. seudulla asuvien
sähkön saannin turvaamiseksi.
Te olette kuitenkin kieltänyt –
monista neuvotteluista huolimatta – johdon rakentamisen
maallenne ja edelleen kieltäytynyt
allekirjoittamasta sähkölaitoksen
virranjakeluehtoja. Edelläolevan
johdosta ilmoitamme, että tulemme katkaisemaan Teiltä sähkön 1
päivänä joulukuuta 1976 ellette
sitä ennen anna lupaa johdon
rakentamiseen.”

Kirje Vihdistä
9.9.1981
Oheinen liittymistilauslomake unohtui
täyttää ajoissa. Liittymistiedot annettiin
puhelimitse. Liittyminen sähkölaitoksen linjaan suoritettiin sovittuna
päivänä 29.7.1981. Kiitos sähkölaitoksen henkilökunnalle joustavasta asiain
hoidosta.”
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Vuosien varrella asiakkaat ovat ottaneet yhteyttä mitä erilaisimmista syistä.
Sähköyhtiö vastaa parhaansa mukaan, vaikka monesti tilanteet ovat olleet hyvin haastavia.

”Omistan Nurmijärven kunnan Raalan kylässä tilan.
Mainitulle tilalle on Nurmijärven kunnan sähkölaitos
aloittanut luvattani korkeajännitelinjan rakentamisen
lokakuun 15 päivänä 1976 ja saattanut työn loppuun
mainitun kuun aikana. Tämän johdosta pyydän kunnioittaen viitaten ulosottolain 7 luvun 14 §:ään, että
lääninhallitus antaen virka-apua määräisi korkeajännitelinjan heti poistettavaksi ja kunnostamaan alueen entiselleen sekä korvaamaan minulle aiheutetut vahingot
200 markalla. ”

Pullan paistaminen ja
sulakkeet 22.4.1982
”Kohteliaimmin tiedustelisin onko mahdollista, että
meillä on virtapiirissä ylijännitettä melkoisesti koska,
noin viikko sitten paloi pullaa paistaessa kaikki kolme hellan sulaketta yhtä aikaa, sekä lämminvesispoilerin sulake ja 1 pääsulake (yhtä aikaa) 5 kpl. Lisäksi
sähkölasku ihmetyttää, en ole kylläkään sitä tarkoin
tutkinut mutta jos kyseinen ylijännite on olemassa
se tietääkseni pyörittää mittaria vauhdikkaammin ja
näitä ylimääräisiä kierroksia en halua maksaa. (Olisikohan laskussa 1000 mk ylim.) Olemme muuntajasta ensimmäisenä.”

VASTAUS:
”Ylijännite on saattanut johtua jostain yliaallosta tai
ukkosesta. Laskutus vaikuttaa kuitenkin oikealta.
(Perustuu mitt. lukemiin.)
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Erika Vikman
Anna Hanski
Valtteri Lehtinen
Ida Heinonen

Nora Löfving
Heli Haltia
Joonas Vartia
Miko Jaakkola
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Ohjaaja Taavi Vartia ilahduttaa Taaborinvuorella koko perheen näytelmällä jo 10. peräkkäisenä kesänä. Tällä kertaa lavalle astelee
Astrid Lindgrenin lettipäinen ilopilleri
Peppi Pitkätossu, jonka hahmoa tulkitsee
vuoden 2016 tangokuningatar Erika Vikman.
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