
Lämpöä 
ympäristöstä 
huolehtien



Ympäristövastuu on osa päivittäistä 
toimintaamme. Pidämme sitä hyvän 
liiketoiminnan perustana. Keskeisenä 
ympäristövastuun tavoitteenamme 
on ilmastonmuutokseen vaikuttami-
nen. Meille tämä tarkoittaa ilmas-
toneutraalin lämmön tuotannon 
tavoittelemista. Työtämme ohjaa 
sertifioitu ympäristöjärjestelmä  
ISO 14001.

Ympäristövastuu 
Loimuassa

Otamme talteen savukaasujen  
sisältämää lämpöenergiaa 

ja hyödynnämme sen
kaukolämmön tuotannossa.

Poltosta syntyvä  tuhka  
ohjataan hyötykäyttöön. 

Ostamme 
asiakkaalta  

mm. aurinko- 
keräimistä  

syntyvää yli- 
jäämälämpöä. 

€ Asiakasnet-palvelussa asiakas  
voi seurata lämmön kulutusta  

ja kustannuksia 24/7.

Valvomme asiakkaidemme 
lämmitystä ammattilaisten 

toimesta

Lämpökatselmuksestamme 
 lisätietoa lämmityslaitteiden kunnosta.

Kanta Eko on CO2-neutraalia,  
biopolttoaineilla tehtyä  lämpöä. 

Valtaosa 
polttoaineistamme  

on uusiutuvia. 

Hyödynnämme  
teollisuuden tuotannosta  

syntyvää lämpöä.



Tuotamme kaukolämmön aina  
paikallisesti lähellä asiakkaitam- 
me. Uusiutuvien biopolttoaineiden  
osuus kaukolämmön tuotannos- 
samme on noin 70 %, vastaavasti  
vuonna 2019 koko Suomessa sen 
osuus oli 42 %. Biopolttoaineella  
tarkoitetaan esimerkiksi metsä- 
haketta. Uusiutuvat polttoaineet,  
lyhyet kuljetusmatkat ja järkevä 
logistiikka jättävät ympäristöön  
kevyen hiilijalanjäljen.  

Uusiutuvien polttoaineiden käyt- 
tömme on kehittynyt nykyiselle 
tasolle pitkäjänteisellä ja suunni-
telmallisella työllä. Sen osuutta on 
kasvatettu tietoisesti korvaamaan 
fossiilisia polttoaineita.  

Oheinen kaavio näyttää, miten 
polttoaineiden käyttö on kehittynyt 
vuosina 2007–2019. Biopolttoainei-
den käyttö on vähentänyt erityisesti 
maakaasun käyttöä polttoaineena.

Uusiutuvilla 
polttoaineilla kohti 
hiilineutraalia lämmön 
tuotantoa
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Puu Turve Maakaasu Öljy

Investoimme parhaillaan uusiin kaukolämpökattiloihin laitoksillamme.  
Tämän seurauksena uusiutuvien polttoaineiden käyttö tulee lisääntymään.  
Vuonna 2021 olemme jo lähellä 90 % uusiutuvien polttoaineiden käytössä. Käyttämämme uusiutuva polttoaine 

on niin sanottua energiapuuta.  
Energiapuu on pääosin metsä- 
teollisuuden ja metsänhoidon  
sivutuote, jossa puuta ei kasvateta 
energiankäyttöön. Energiapuu voi 
olla esimerkiksi pieniläpimittainen 
puu tai hakkuutähde, joka ei täytä 
metsäteollisuuden tai puun jatko- 
jalostuksen vaatimuksia. Energia-
puun lisäksi käytämme uusiutuva-
na polttoaineena myös teollisuuden 
sivujakeita kuten sahanpuru ja  
muita biopolttoaineita.

Puupolttoaineet tulevat lämpö- 
laitoksillemme ja voimalaitokselle 
pääasiallisesti lähiseudulta. Poltto-
aineen toimittajia on useita, mikä luo 
varmuutta polttoaineen saatavuu-
teen. Puupolttoaineketjulla on suuri 
työllistävä vaikutus aina korjuusta, 
haketuksen kautta kuljetuksiin saak-
ka. Olemme laskeneet polttoaine- 
hankintaketjun työllistävän noin 
 150 henkilöä.

Energiapuun lähteet



Energiatehokkuus on tärkeä osa 
yrityksemme toimintaa. Mitä tehok-
kaammin energiaa hyödynnetään, 
sitä vähemmän energiaa tarvit-
see tuottaa. Olemme sitoutuneet 
noudattamaan elinkeinoelämän 
energiatehokkuussopimusta. Yrityk-
semme päästöt ovat vuosi vuodelta 
vähentyneet ja uusien investointien 
myötä laskevat edelleen. 

Usealle lämpölaitokselle tehdyt  
kaukolämpökattilainvestoinnit lisää-
vät tuotannon energiatehokkuutta. 
Samalla ne kasvattavat entisestään 
uusiutuvien polttoaineiden osuutta 
vähentäen fossiilisia CO2-päästöjä. 
Laitoksilla on myös investoitu lämpöä 
talteen ottaviin savukaasupesureihin.

Päästöt kuriin 
investoinneilla

CO2

Loimua Oy:n tuotannon CO2-ominaispäästökerroin grammaa/kWh*
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Päästökertoimen laskennassa on käytetty energiamenetelmää.

Tuotamme pääosan myymästämme 
kaukolämmöstä itse, mutta muu-
tamalla paikkakunnalla hankimme 
lämpöä myös yhteistyökumppaneil-
tamme. Hyödynnämme lisäksi eri 
toimijoiden prosesseissa syntyvää 
hukkalämpöä kaukolämmön tuotan-
nossa. Kaukolämmön myyntivolyy-
mistamme on teollisuuden proses-
seista syntyvää hukkalämpöä noin 
10 %.

Kumppanuutemme perustana ovat 
turvallisuus, luotettavuus ja ympäris-
töstä huolehtiminen. Tämä tarkoittaa 
molemminpuolista korkeatasoista 
vastuullisuutta. Kumppaneitam-
me ovat muun muassa St1 Biofuels, 
Hämeenlinnan Seudun Vesi, SSAB, 
StoraEnso, Alva, Tervakoski Oy,  
Metsäliitto, Junnikkala ja Vapo.

Kehitämme sekä asiakkaidemme että 
ympäristön hyödyksi uusia, energian 
käyttöä tehostavia ratkaisuja. Olem-
me tuoneet kaukolämmön rinnalle 
aurinkolämpö- ja poistoilmalämpö-
pumppuratkaisuja. Tarjoamme läm-
mityksen etähallintapalvelua, joka 
tekoälyä hyödyntäen optimoi asun-
tojen lämmitystä ja vähentää näin 
turhaa energian käyttöä. 

Asiakkaamme voivat seurata omaa 
energian käyttöä maksuttomassa 
Asiakasnet-palvelussamme. Samalla 
he voivat kiinnittää huomiota omaan 
energiankäyttöönsä. Annamme  
asiakkaillemme myös neuvoja ener-
giatehokkuudessa ja koulutamme 
henkilöstöämme ympäristöasioihin.

Ostolämpö hyödyttää 
yrityksiä ja ympäristöä

Asiakasratkaisut 
edistävät 
energiatehokkuutta



www.loimua.fi
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