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Kaukolämmön 
suosion 
salaisuus?

Olemme 
nyt Loimua!



Elämme poikkeuksellista kevättä. Kaikkien arki on muuttu-
nut tavalla, jota kukaan ei olisi uskonut vielä muutama kuu-
kausi sitten. Monenlaiset koronaviruksen seuraukset on jo 
nähty, ja moniin poikkeusjärjestelyihin on myös totuttu. Arki 
jatkuu kaikesta huolimatta. Toivomme kaikille jaksamista 
sekä kärsivällisyyttä toimia annettujen ohjeiden mukaisesti.

Erityisinä aikoina ja erityistilanteiden vallitessa ihmisten 
henkinen jaksaminen on puntarissa. Sota-aika oli erityi-
sen kova henkinen koetus koko Suomen kansalle. Samoin 
90-luvun lama-aika koetteli kovalla kädellä. Jos perheillä tai 
yksilöillä on muita huolia, henkinen kuorma kasvaa ja hy-
vinvointi kärsii. Tilanteissa, joissa elämän haasteet kasaan-
tuvat, voi yksittäinen pienikin vastoinkäyminen johtaa vai-
keisiin aikoihin ja valitettaviin seurauksiin. 

Tänä keväänä, kun monenlainen toiminta ja ihmisten liik-
kuvuus on hyvin rajallista, peruspalveluiden huolettomuus 
korostuu. On suotavaa, että kaikki tarpeeton huoli pysyisi 

poissa. Meillä Loimuassa lämmöntekijät tuottavat edelleen 
lämpöä äärimmäisen korkealla luotettavuudella, valvoen ja 
pyörittäen järjestelmää päivin öin. Tuotamme lämpöä huolel-
la, jotta voimme tarjota Sinulle ja perheellesi huolettomuutta 
– niin tällaisina poikkeuksellisina, kuin normaaleinakin aikoina. 

Tästä kevään asiakasviestistämme voit lukea lisää siitä, mistä 
lämpöpalvelussamme on kyse. Loimuan lämpö on ympäris-
töystävällistä ja sen toimitus luotettavaa. Sen kulutusta ja toi-
mintaa voi seurata monin tavoin –  ja sitä riittää kaikille. 

Lämmin koti ja työpaikka, sekä lämpimän veden saatavuus ovat 
perustarpeita ihmisille. On luonnollista arvostaa niiden luotettavuutta, 
oli sitten poikkeusaika tai niin sanottu normaali arki. 

Kenelle lämpöä riittää?

Hyvää kesän odotusta 
toivottaen
LOIMUA OY

Tero Holappa
asiakkuus- ja kehitysjohtaja



Kaukolämpö houkuttaa vuodesta toiseen.

Suomessa ensimmäiset kiinteistöt liitettiin kaukolämpöön 
1950-luvun alussa, kun kaupungistuminen alkoi voimistua. 
Tänä päivänä kaukolämpö on ylivoimaisesti suosituin lämmi-
tysmuoto, ja lähes kolme miljoonaa suomalaista nauttii ko-
tonaan kaukolämmöstä. Kaikista uudisrakennuksista noin 2/3 
liitetään kaukolämpöverkkoon, ja suosion yksi syy on varmasti  
kaukolämmön kyky uudistua ajan tarpeita vastaavaksi.

Helppous kiinnostaa
Kaukolämmön tärkeimmät edut käyttäjälle ovat helppous, 
luotettavuus ja kustannustehokkuus. Loimuan asiakkaana 
voit ulkoistaa lämmöntuotannon riskit ja vastuut, kehittämi-
sen ja investoinnit sekä ylläpidon ja ympärivuorokautisen val-
vonnan Loimuan ammattilaisille.  Voit seurata kulutustasi ja 
muita energia-asioitasi vaikkapa kotisohvalla tai laiturin no-
kassa – jos haluat. Lähtökohtaisesti sinun ei tarvitse miettiä 
lämmitysasioitasi juuri termostaattien säätöä enempää. Kiin-
teistökohtaiset laitteet ovat toimintavarmoja ja niiden huolto-
tarve on minimaalinen.

Huomaamaton ja huoleton kaukolämpö on vanha, mutta nerokas 
keksintö, joka kasvattaa koko ajan suosiotaan. Tiedätkö, miksi käytössäsi 
oleva kaukolämpö on niin verraton lämmitysmuoto?

Onneksi olkoon – hyvä valinta!

Varmuus on maksimoitu
Kaukolämmön toimitusvarmuus on Suomessa huikea 99,98 %. 
Oli sää tai vuodenaika mikä tahansa, lämpöä ja lämmintä 
käyttövettä riittää niin kodeissa, julkisissa tiloissa kuin yrityk-
sissä. Kaukolämmöllä voidaan hoitaa kiinteistön lämmitys-
tarpeita monella osa-alueella. Tilojen lämmitys onnistuu jo 
rakennusaikana, ja esimerkiksi piha-alueiden ja kulkuteiden 
sulanapito sujuu kaukolämmön avulla. Loimua huolehtii toi-



Loimuan investoinnit voimalaitosten uusiin läm-
mityskattiloihin ovat merkittävä askel myös vas-
tuullisuusnäkökulmasta. Investoinnin ansiosta 
uusiutuvien puupohjaisten polttoaineiden osuus 
kaukolämmön tuotannossa kasvaa ja lähentelee 
ensi vuonna jo 90 %. Hiilineutraalia lämmöntuo-
tantoa tavoiteltaessa tämä on huima lukema, sillä 
valtakunnallinen keskiarvo vuonna 2019 oli vain  
42 %. Pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen toimin-
tamme tuottaa tulosta.

Vastuullisuus alkaa metsästä 
Ympäristönäkökulmasta on tärkeä huomioi-
da, että kaikki Loimuan käyttämä energiapuu 
on metsänhoidon ja teollisuuden sivutuotteita,  
kuten hakkuutähteitä, kuorta ja sahanpurua – 
aineksia, jotka eivät sovellu jatkojalostukseen. 
Puu on peräisin PEFC-sertifioiduista metsistä. 
Polttoaineen toimittajia meillä on voimalaitos-
ten lähialueilla useita. Näin parannamme toimi-
tusvarmuutta – ja työllistämme paikallisia puun-
korjuu- ja kuljetusammattilaisia.

Polttoaineista 
liki 90 % uusiutuvia 
– pian se on totta

mitusvarmuudestaan mm. tuotantolaitosten ja jakeluverkos-
tojen säännöllisillä ja ennakoivilla huoltotoimilla, sekä poltto-
ainehankinnan hajauttamisella. 

Ympäristö- ja ilmastoystävällistä
Loimuan asiakkaana tiedät nauttivasi ympäristöystävällisestä 
ja pian myös hiilineutraalista lämmöstä. Energianlähteistäm-
me yli 70 % on kotimaisia, uusiutuvia puupohjaisia polttoai-
neita. Omilla laitoksillamme ei ole koskaan käytetty kivihiiltä ja 
olemme juuri tehneet laiteinvestointeja, joiden ansiosta puu-
pohjaisten polttoaineiden osuus Loimuan tuotannossa kasvaa 
vuonna 2021 jo lähes 90 prosenttiin. Investointien avulla täh-
täämme hiilineutraaliin lämmöntuotantoon, mikä on vastuulli-
suuden ja tulevaisuuden kannalta ainoa oikea tie. Mikä paras-
ta, kaukolämmön käyttö ei aiheuta kotipihaasi ympäristöriskiä, 
sillä laitteistoissa kiertää vain vettä. 

Katse tulevaisuuteen
Muuntautumiskykynsä ansiosta kaukolämpö on paitsi moder-
ni myös tulevaisuuden lämmitysratkaisu. Koska kaukolämpö ei 
ole sidottu tiettyyn lämmönlähteeseen, voidaan uusiutuvien 
energialähteiden rinnalle visioida tulevaisuudessa vaikka au-
rinkoenergiaa tai tuulivoimaa. Kiinteistöjen omistajien eduksi 
on se, että ympäristöystävällinen kaukolämpö saa hyvät pis-
teet monissa luokitus- ja sertifiointijärjestelmissä, joilla mita-
taan myös kiinteistön arvoa. Kaukolämpöratkaisua on myös 
helppoa ja edullista muokata, jos kiinteistöjen käyttötarkoitus 
muuttuu ja/tai rakennusta laajennetaan. 

Kaukolämmön plussat
+ helppo ja huoleton 
+ toimitusvarmuus liki 100 %
+ ympäristöystävällinen
+ ei isoja investointeja
+ muuntautumiskykyinen 



Yritysilme ja nimi uudistuivat. Nyt jatkamme työtämme itse-
näisenä Loimua-yhtiönä, entistä selkeämmin paikallisena 
toimijana. Loimua-nimellä tavoittelemme rauhaisaa ja 
lämmintä tunnetta. Loimuan voima on loistavissa työnteki-
jöissämme, jotka tekevät työnsä teitä asiakkaita ajatellen ja 
laadusta tinkimättä.

Ydintoimintaamme on jatkossakin kaukolämmön tuotanto, 
myynti ja jakelu sekä maakaasun jakelu Kanta-Hämeessä, 
Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Heinolassa. 
Hämeenlinna on päätoimipaikkamme, mutta koko toimi-
alueella työllistämme kaikkiaan 90 loimualaista. 

Paikallista lämpöä
Loimualla on kaukolämpöverkkoa lähes 500 kilometriä ja 
teitä asiakkaita 85 000. Paikallisuus konkretisoituu palve-
lussa ja lämmöntuotannossa sekä yhteistyössä paikallisten 
yritysten kanssa. Työllistämme mm. energiapuunhankin-

nassa paikallisia toimijoita ja kaukolämpöverkostoissamme  
hyödynnetään paikallisten teollisuusyritysten tuotannon  
hukkalämpöä. 

Loimuan tavoitteena on lisätä ilmastoneutraalia lämmöntuo-
tantoa. Haluamme jatkossakin tuoda asiakkaidemme ulottu-
ville uudenlaisia ratkaisuja, jotka auttavat säästämään ener-
giaa ja käyttämään lämpöä entistä järkevämmin. 
Paikalliset lämpöasiantuntijamme ovat mielellään avuksi, 
jos tarvetta lämmityksen uudistamiselle on:

Häme:  
Toni Nikkanen, puh. 040 7078 332,
toni.nikkanen@loimua.fi 
 
Jyväskylän seutu, Heinola ja Pohjois-Pohjanmaa: 
Lauri Penttinen, puh. 044 0277 666, 
lauri.penttinen@loimua.fi

Loimua tuo lämpöä elämääsi
Arki jatkuu, nimi vaihtui

Yritysuudistus toi tullessaan muutoksia sähköiseen asia-
kaspalveluumme. Uudessa Loimua Asiakasnet -verkkopal-
velussa voit tarkistaa tai päivittää asiakastietojasi, selata 
laskujasi, ja seurata tai vertailla lämmönkulutustasi vuosi-
tasolta aina tuntitasolle asti. Rekisteröitymällä Asiakasnet-
tiin kaikki tämä on käytössäsi silloin, kun sinulle sopii – myös 
mobiilisti.

Ota haltuusi uusi Asiakasnet-palvelu 

Näin saat käyttöösi Asiakasnet-palvelun:
• etsi laskusta tai kulutuskirjeestä asiakastunnuksesi 
   ja käyttöpaikkanumero 
• rekisteröidy osoitteessa: asiakas.loimua.fi
• saat sähköpostiisi linkin, jonka kautta pääset 
   luomaan salasanan 
• kirjaudu palveluun käyttäjänimelläsi ja salasanalla



Kevään koronavirusepidemia on vaikeuttanut monien 
toimialojen arkea ja toimintakykyä. Kaukolämpöasi-
akkaana voit olla huoletta, sillä lämmön ja lämpimän 
käyttöveden toimitusvarmuus on taattu monin tavoin. 
Lähtökohtaisesti kaukolämmön toimitusvarmuus on 
lähes 100 %. Tämä on saavutettu huolellisella suunnit-
telulla ja ennakoinnilla, joka kattaa niin laitosten toi-
minnan kuin jakeluverkostot. Poikkeusoloissa enna-
koinnin arvo vain korostuu.
 Loimuan lämmöntuotantoa valvotaan ympäri vuo-
rokauden kaikissa olosuhteissa. Tällä hetkellä vähen-
nämme tartuntariskiä mm. eristämällä valvomon, 
hajauttamalla töitä sekä suosimalla etätyöskentelyä 
aina, kun se on mahdollista. Näin minimoimme työn-
tekijöiden sairastumisriskiä ja varmistamme kriittisten 
työvaiheiden ja lämmöntuotannon jatkuvuuden.

Ennakointi auttaa 
poikkeustilanteissa

Julkaisija ........................Loimua Oy, PL 4, 13101 Hämeenlinna
Päätoimittaja ...............Hanna Sauroja
Toimitus ja taitto ..........Mainostoimisto Queens Oy
Painatus ........................Hämeen Kirjapaino Oy
Osoitelähde ..................Loimua Oyn asiakasrekisteri
Yhteystiedot ..................www.loimua.fi Painettu ympäristöystävälliselle paperille

Kuulemme mieluusti palautetta ja otamme 
vastaan juttutoiveita. Vastaa kolmeen  
nopeaan kysymykseen netissä 14.6.2020 
mennessä. Osallistuneiden kesken arvomme   
50 euron lahjakortin Kodin Terraan.  

https://webropol.com/s/ 
lampoluotsi012020 

Mitä pidit Loimuan 
asiakasviestistä? 

 

Tavoitat meidät helposti monista some-kanavista. Ajankoh-
taista lämpöasiaa pääset selaamaan missä ja milloin vain 
myös verkkosivujemme kautta. 
Liity loimuavaan seuraamme silloin kun sinulle sopii. 

@loimua 

www.loimua.fi 

          Uutisia Loimualta saat suoraan sähköpostiisi,  
          kun lähetät viestiä osoitteeseen 
         lampoluotsi@loimua.fi
 

Liity Loimuan seuraan!


