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Energiamarkkinoilla on viime aikoina ollut melkoista turbulens-
sia. Pörssisähkön hinta on ollut harvinaisen korkea. Tämä on 
vaikuttanut myös määräaikaisten sopimusten sähkön hintoihin 
kasvattaen siten suoran sähkölämmityksen ja lämpöpump-
pulämmityksen käyttökustannuksia. Kuluttajat ovat saaneet 
tuntea öljyn hinnan nousun niin bensapumpuilla kuin öljyläm-
mityksen kuluissa. Kivihiilen ja maakaasun markkinahinta on 
noussut voimakkaasti vaikuttaen myös kaukolämmön hintaan 
alueilla, joissa kaukolämmön tuotanto painottuu fossiilisiin 
polttoaineisiin. 

Aikamoinen ennustaja pitäisi olla, että nämä lähikuukausien 
muutokset olisi osannut ennakoida. 

Loimuan kaukolämpöverkoissa tuotantomme nojaa kotimai-
seen uusiutuvaan puuenergiaan. Lisäksi hyödynnämme kau-
kolämpöverkoissamme monipuolisesti yhteistyökumppaniem-
me eri prosesseissa syntyvää hukkalämpöä. Tavoitteenamme 
on olla vuonna 2030 täysin hiilineutraali lämmöntuottaja. Ko-
konaan ei kotimainen puuenergiakaan ole välttynyt hinnan-
nousulta, mutta uusiutuvalla energialla tuotetun kaukolämmön 
hintakehitys on vakaata, jos sitä vertaa esim. fossiilisilla polt-
toaineilla tuotettuun. 

Kaukolämpö on Suomen suosituin lämmitysmuoto ja asiakkail-
le erittäin luotettava sekä huoleton valinta. Lämmön toimitus-
varmuutemme onkin lähes sataprosenttinen. Hämeenlinnan 
Vanajan voimalaitoksella toimivasta keskusvalvomostamme 

käsin valvotaan omia tuotantolaitoksiamme ja kaukolämpö-
verkkojamme ympäri vuorokauden – vuoden jokaisena päi-
vänä. Asiakkaamme saavat nukkua yönsä rauhassa, kun am-
mattilaiset valvovat järjestelmän toimintaa.

Lämmitysmarkkinoiden kehittyessä olemme laajentaneet 
palvelujamme myös asiakkaidemme omien lämmityslaitteis-
tojen valvontaan. Vanajan Keskusvalvomon kehityshankkeen 
myötä uudistettu 24/7 Keskusvalvomomme palvelee omien 
laitoksiemme ja verkkojemme lisäksi kiinteistökohtaisia ja teol-
lisen kokoluokan valvomokohteitamme. Palvelusta voit lukea 
tarkemmin lehtemme pääjutusta.

Keskeistä valvomopalvelun kehityksen kannalta on ollut avoin 
yhteistyö asiakkaidemme kanssa – kiitos teille siitä. Tulemme 
jatkamaan samalla kehityspolulla matkalla täyden palvelun 
energiayhtiöksi. Haastakaa siis rohkeasti meitä loimualaisia 
jatkossakin!

Lämmitysterveisin,
LOIMUA OY

Toni Nikkanen
myyntipäällikkö

Lämpöä myllerryksen keskelle



Lämmityksen ja lämmöntuotannon häiriöttömyys on tärkeää 
niin yksittäisen asukkaan, taloyhtiön kuin tuotantolaitoksen 
kannalta. Usein kiinteistön lämmitystä valvoo huoltoyhtiö, joka 
ei mitenkään voi olla kaikkien teknisten ratkaisujen ja järjes-
telmien asiantuntija. Huonoin ongelmatilanne onkin sellainen, 
jota ei edes huomata. Lämmitysasioissa huolensa voi onneksi 
heittää Loimuan Lämpöluotsi Valvomo -palvelun kokeneille 
ammattilaisille.

Tietoa pitää osata tulkita
Mitä enemmän liikkuvia osia, sitä enemmän ymmärrystä ja 
ammattitaitoa vaatii lämmitykseen ja jäähdytykseen liittyvän 
kokonaisuuden pitäminen hanskassa. Loimuan 24/7-toimivan 
Valvomo-palvelun ammattilaiset ovat huippuosaajia työssään, 
jossa ei odotella hälytyksiä, vaan pyritään ennaltaehkäise-
mään niitä. 

Palvelun ydin on siinä, että pitkän linjan energia-ammatti-
laiset osaavat tulkita eri laitteista saatavaa tietoa ja mittaus-
tuloksia. Riittävällä seurannalla on mahdollista huomata epä-
kohdat jo ennen, kun niistä koituu ongelmia.

–Tarkistamme joka päivä jokaisen kohteen osalta, miten 

kaikki toimii ja että lämpöä on tarpeeksi kovillakin pakkasil-
la. Kriittiset tilanteet määrittelemme aina asiakaskohtaisesti, 
ja niihin reagoidaan välittömästi mihin vuorokauden aikaan 
tahansa. Tällainen voi olla esimerkiksi jäätymisvaara, kertoo 
Loimuan Valvomo-palvelun tuotepäällikkö Jani Kanninen. 

Palveluun on saatavissa myös kiinteistön olosuhdemittauk-
set, joiden perusteella voidaan seurata kiinteistön lämmitys-
järjestelmän toimintaa hyvin tarkasti ja havaitaan asuntokoh-
taisetkin ongelmat lämmityksessä.

Kaikki kunnossa – vai onko?
Jatkuvasti kasvava talotekniikan ja erilaisten energiaratkaisujen 
määrä tuo tullessaan paitsi mahdollisuuksia myös potentiaa-
lisia häiriötilanteita. Toisinaan lämmönjakohuoneessa voi olla 
merkittäviäkin ongelmia, vaikka lämpöä kiinteistössä riittääkin. 

– On enemmän sääntö kuin poikkeus, että jokin ei toimi. Isoja 
lisäkustannuksia voi kertyä esimerkiksi siitä, että useampia läm-
mitysmenetelmiä käyttävässä kiinteistössä lämpöpumput eivät 
ole talven tullen lähteneet toimimaan, Kanninen antaa esimerkin.

Valvomossa tarkkaillaan järjestelmiä ja niiden optimaalista 
toimivuutta säännöllisesti. 

Valvomo-palvelussa 
tieto ja taito kohtaavat
Kylmää, kuumaa, mittareita, säätöjä ja useiden laitteiden yhdistelmiä. Tänä päivänä 
lämmönjakohuoneessa tai teollisuuslaitoksessa saattaa odottaa melkoinen hybridisetti 
hallittavaksi. Onneksi pätevä apu löytyy Loimuan Valvomo-palvelusta.



Lämmityskausi tulee 
– tarkista laitteistosi 
toimivuus
Talvi on taas tulossa, ja talosi lämmitysjär-
jestelmää tarvitaan toden teolla. Muutamal-
la tarkistustoimenpiteellä voit varmistaa sen, 
ettei kaukolämpölaskusi kasva kohtuuttomaksi 
ja että lämmitys toimii oikein.

Kaukolämpölaitteiston kuntoa ja toimintaa tulee seurata. Läm-
mönjakohuoneessa kannattaa pistäytyä säännöllisesti tarkis-
tamassa, että kaikki on päällisin puolin kunnossa. Ylimääräiset, 
poikkeavat laitteistoäänet saattavat olla merkki vikaantumisesta. 
Myös näkyviin vesivuotoihin tulee puuttua ja selvittää vuodon syy.

Lämmityksen säätöautomatiikan toiminta kannattaa testata 
talvikauden alussa: Varmista, että lämmitysverkoston meno-
veden lämpötila vastaa säätökäyrän mukaista arvoa. Tarkista 
myös, että lämpimän käyttöveden lämpötilataso on oikea ja 
säätö toimii. Lämmityksen säätökäyrän oikealla asetuksella saat 
huonetiloihin juuri oikean lämpötilan, oli ulkona sitten paukku-
pakkanen tai lauha keli. Näin et myöskään lämmitä taloasi lii-
kaa. Tarkista myös painemittarista, että lämmitysverkostossa on 
riittävä painetaso, jolloin lämmitysverkon vesi varmasti kiertää 
koko talon lämmitysjärjestelmässä.

Kaikkea tätä ei tarvitse välttämättä osata tehdä itse. Apua 
kaukolämpölaitteiston oikean toiminnan arvioimiseen saat tar-
vittaessa meiltä Loimuasta sekä paikalliselta LVI-urakoitsijalta.

Tee ainakin nämä:

1 Seuraa talosi lämmönkulutusta. Helpoiten  
tämä onnistuu Asiakasnet-palvelussamme, jossa on 

ajantasainen tieto talosi kaukolämmön käytöstä. Asia-
kasnetissä voit seurata myös mm. energiansäästötoi-
menpiteiden toteutumista. Palveluun pääset rekisteröi-
tymään osoitteessa: asiakasnet.loimua.fi  

2 Pistäydy säännöllisesti lämmönjakohuoneessa  
tekemässä yleissilmäys lämmityslaitteistoon. 

3 Seuraa lämmityskaudella kaukolämpöveden jääh-
tyvyyttä (taloon tulevan kaukolämpöveden ja sieltä 

palaavan kaukolämpöveden lämpötilojen erotus). Mitä 
suurempi jäähtyvyys eli lämpötilojen erotus, sitä pa-
remmin talosi kaukolämpölaitteisto toimii. Hyvä jäähty-
vyysarvo pakkaskaudella on keskimäärin yli 40 °C.

– Monet asiat huomataan vasta pidemmällä seuran-
nalla, joten aina ei auta vaikka kävisi paikan päällä läm-
mönjakohuoneessa.

Varmuutta ja energiatehokkuutta 
Loimuan Valvomo voi lämmöntuotannon lisäksi valvoa ja 
ohjata esimerkiksi teollisen toimijan lämpöpumppuja, kyl-
mäkoneita ja sähköntuotantoa. Eniten palvelusta hyötyvät 
asiakkaat, jotka tarvitsevat 24/7 valvontaa – ja pystyvät 
sen lisäksi hyödyntämään Loimuan laajaa ja kokonaisval-
taista energia-alan osaamista. Valvomon ansiosta myös 
energiatehokkuutta voidaan optimoida ja kehittää.

–Tarkastelemme asiakkaan energiatehokkuustoimen-
piteiden kannattavuuksia, ja kokemuksemme  pohjalta 
osaamme pitää tilanteen halutussa tilassa. Usein esim. 
lämmöntalteenottopesurin lisäämisellä saavutetaan ko-
konaisuuden näkökulmasta merkittävä energiatehokkuu-
den paraneminen, kertoo Loimuan tekninen johtaja Juha 
Puolakka.

Valvomo-palvelu on saatavilla teollisille toimijoille kaik-
kialle Suomeen, vaikka yritys ei olisi Loimuan energia-asi-
akas – tai asiakkaalla on omaa energiantuotantoa. Valvo-
mon asiakkaat arvostavat myös Loimuan kokonaisvaltaista 
energia-asioiden hallintaa.

–Laaja-alainen nykyaikaisten järjestelmien asiantunte-
mus, luja luotettavuus ja erityisesti aito ihmiseltä ihmisel-
le -palvelumme ovat asiakkaiden arvostuksen kärjessä, 
summaa Puolakka.

Riittää, kun avaa oven
Valvonnan laajuus sovitaan asiakaskohtaisesti, joten pal-
velu sopii kaiken kokoisille kiinteistöille pienistä taloyhtiöis-
tä isoihin teollisuuslaitoksiin. Kiinteistöille on saatavilla on 
kolme eri tasoa: Valvomo, Valvomo Pro ja Valvomo Äly. 
Maksuttomassa alkukartoituksessa selvitetään, soveltuuko 
palvelu asiakkaan kiinteistöön, millaista ratkaisua Loimua 
suosittelee ja mitä kokonaisuus maksaa. Kiinteä kuukausi-
maksu on edullisimmillaan muutamia kymppejä.

–Asennus ja käyttöönotto hoituvat keskimäärin 2–6 vii-
kossa tilauksesta. Kun kohde on liitetty Loimuan valvon-
taan, asiakkaan ei tarvitse enää asioista huolehtia, kertoo 
Jani Kanninen.

Asiakkaan kannalta palvelun käyttöönotto ei voisi olla 
helpompi, ja automaattisista seurantaraporteista on hyö-
tyä tulevaisuuden suunnittelussa.

–Loimua hoitaa kaikki tarvittavat liittymät, huolehtii yh-
teydet ja rajapinnat aidosti avaimet käteen -palveluna. 
Riittää, että asiakas avaa Loimualle lämmönjakohuoneen 
oven, kiteyttää Kanninen Valvomo-palvelun käyttöönottoa. 

Kiinnostuitko?
Kysy lisää ja sovi maksuton kartoituskäynti: 

taloyhtiöt ja kunnat: 
jani.kanninen@loimua.fi

teollisuuden palvelut: 
juha.puolakka@loimua.fi



Loimuan tuotantolaitokset esittelyssä

Laukaan lämpölaitos

Tekniset tiedot:
Käyttöönottovuosi 1981  
Polttoaineet: kiinteä polttoaine, kevyt polttoöljy 

Kattilat: 
• K2 (kevyt polttoöljy)         2,5 MW  (v. 1983) 
• K3 (kevyt polttoöljy)         3 MW  (v. 1983) 
• K5  (kiinteä polttoaine)   4 MW (v. 2007) 
• K6 ( kiinteä polttoaine)   4 MW (v. 2019)

Öljysäiliö: 100 m3 
Piippu: 30 m

Loimuan Laukaan lämpölaitos lämmittää Keski-Suomessa si-
jaitsevassa Laukaan kunnassa n. 280 kiinteistöä. Kirkonky-
län kiinteistöistä valtaosa on kaukolämmityksen piirissä, ja 
vuosittainen kaukolämmön kulutus on noin 30 000 MWh.  
Lämpölaitoksen pääpolttoaineena käytetään lähes 100 %:isesti 
uusiutuvia polttoaineita. Nämä ovat puupohjaisia polttoaineita 
kuten sahoilta tulevia hakkeita ja puutähteitä. Lisäksi polttoai-
netta tulee pääosin lähialueelta hakkeena ja metsätähteenä. 
Vuonna 2020 öljyä ei käytetty juuri ollenkaan, mutta kovimmilla 
pakkaskausilla öljyä käytetään kiinteän polttoaineen tukena, 
sekä kiinteän polttoaineen kattiloiden huoltojen aikana.

Vuonna 2019 lämpölaitoksella otettiin käyttöön uusin 4 MW:n 
biokattila. Tänä vuonna olemme uudistaneet polttoaineen vas-
taanottoasemaa ja julkisivuja noin 400 000 euron arvoisella 
investointihankkeella. Tulevina vuosina investointiohjelmassa on 
mm. vara- ja huippukattiloiden uudistaminen, sekä pienemmät 
vuosittaiset laitoksen ylläpitohankkeet.

Laukaan kirkonkylän taajama on Loimuan suurimpia kasvu-
keskuksia lämmön volyymin kasvuun ja asiakasmäärään suh-
teutettuna. Viime vuosina olemme panostaneet merkittävästi 
kaukolämmön tuotantolaitoksiin ja kaukolämpöverkkoon, joka 

onkin laajentunut merkittävästi. Viimeisimmässä verkostohank-
keessa kaukolämpö laajeni Sydän-Laukaan koulukeskuksen 
nurkalta Hotelli Vuolakkeelle, jossa uutta kaukolämpöverkkoa 
rakennettiin hieman vajaa kilometri (kuva oikea alakulma).

UUSI 
SARJA



LÄMMÖNVÄLITTÄJÄ 
Marko Karjalainen
Marko Karjalainen on työskennellyt Loimuassa lähes 15 vuot-
ta. Tällä hetkellä hän toimii lämpöasentajana hoitaen Loimuan 
Kärsämäen lämpölaitosta ja verkostoa. Markon työnkuvaan 
kuuluu mm. polttoaineiden tilauksia, näytteidenottoa, kuukau-
siraporttien tekoa sekä verkostosaneerausten, uusien asiakkai-
den linjapätkien ja kesärevisioiden suunnittelua. 

Työaamut Marko aloittaa polttoainenäytteiden ottamisella 
ja siilon lastauksella. Sen jälkeen on vuorossa laitoksen siisti-
mistä ja asiakaskäyntejä. Myös kunnossapito-ohjelma pitää 
miehen kiireisenä. Marko kertoo, että Pohjois-Pohjanmaan toi-
mipisteessä kaikki tekevät vähän kaikkea ja auttavat toisiaan. 

Marko tykkää työstään, jossa jokainen päivä on erilainen. Li-
säksi työviikon saa suunnitella aika pitkälti itse, mikä lisää mie-
lekkyyttä. Asiakkaiden suuntaan Markon työ näkyy tasaisena 
kodin lämpönä. Pienessä taajamassa kaikki tuntevat toisensa ja 
jos asiakkaan kattila sammuu, tulee Markolle melko pian soitto.

Vapaa-ajallaan Marko viihtyy auton korjaamisen parissa ja 
hoitaa perheensä kanssa pientä kotimaatilaa. Keväisin ja syksyi-
sin maatilan peltohommat tuovat mukavaa tasapainoa työhön. 
Talvella puolestaan ehtii kulkea metsällä ja tehdä polttopuita.

Julkaisija ........................Loimua Oy, PL 4, 13101 Hämeenlinna
Päätoimittaja ...............Hanna Sauroja
Toimitus ja taitto ..........Mainostoimisto Queens Oy
Painatus ........................PunaMusta Oy
Osoitelähde ..................Loimua Oy:n asiakasrekisteri
Yhteystiedot ..................www.loimua.fi

Painettu ympäristöystävälliselle paperille

Liity Loimuan seuraan!
Tavoitat meidät helposti monista some-kanavista. 
Ajankohtaista lämpöasiaa pääset selaamaan missä ja 
milloin vain myös verkkosivujemme kautta www.loimua.fi
Liity loimuavaan seuraamme silloin kun sinulle sopii: 

@loimua 

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

Anna palautetta ja 
voita torkkupeitto!
Kerro mitä pidit syksyn asiakasviestistä 
ja anna juttutoiveita tuleviin julkaisuihin. 
Vastaamalla kolmeen nopeaan kysymykseen 
netissä 14.11.2021 mennessä osallistut 
torkkupeiton (arvo 50 euroa) arvontaan.

link.webropol.com/s/lampoluotsi0221

Painotuotteet
1234 5678
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