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Jos edeltävät kaksi vuotta ovat olleet koronapandemian takia 
poikkeuksellista aikaa, on myös tämä vuosi yllättänyt meidät 
ikävällä tavalla. Monet asiat lähialueillamme ovat toisin, kuin 
mitä olisimme voineet kuvitella. Tilanteella tulee olemaan mer-
kittäviä, pitkäaikaisia vaikutuksia myös energiamarkkinoille.
Energiakeskustelu on viime vuosina keskittynyt pääosin ener-
gian hintaan ja CO2-päästöihin. Nykyiset tapahtumat ovat 
muistuttaneet meitä jälleen myös toimitus- ja huoltovarmuu-
den tärkeydestä. Samalla on alkanut keskustelu siitä, mistä 
energiaa halutaan ylipäänsä ostaa.

Loimuan kaukolämpö tuotetaan jo yli 90 %:sti kotimaisella met-
sähakkeella.  Se tuo asiakkaillemme turvaa maailman myller-
ryksissä. Pieni osa hakkeesta tuotiin aiemmin Venäjältä, mutta 
nyt sekin on korvattu kotimaisella energialla. Öljyä tai maa-
kaasua käytämme lämmöntoimitusten turvaamiseksi lähinnä 
häiriö- ja huippukulutustilanteissa. Tavoitteenamme on täysin 
hiilineutraali lämpö tämän vuosikymmenen loppuun mennessä.

Maakaasu on erityisesti teollisuudelle jatkossakin tärkeä polt-
toaine. Sen osalta hankintaketjun muuttaminen vaatii yksittäis-
ten yritysten toimenpiteiden ohella myös valtioiden ohjausta, 
yhteistyötä ja investointeja infrastruktuuriin. Myös kotimaisen 
biokaasun merkitys tulee kasvamaan.

Tulevaisuuden näkymät korostavat entisestään energiatehok-
kuuden merkitystä. Energia on elintärkeä resurssi, joka tuo meil-

le paljon hyvinvointia, mutta jota ei ole syytä tuhlata. Esimerkiksi 
kiinteistön lämmityksessä tämä tarkoittaa, että halutut asuinolot 
ylläpidetään mahdollisimman pienellä energiankulutuksella. 
Me Loimuassa haluamme olla asiakkaidemme energiapalve-
lukumppani. Siksi olemme kehittäneet palveluita myös ener-
giatehokkuuden varmistamiseksi. Paras yksittäinen energiate-
ko on huolehtia siitä, että laitteistot toimivat ja kokonaisuus on 
oikein säädetty. Se näkyy säästöinä myös 
kustannuksissa. 

Lue oheisesta artikkelista, kuinka voit uu-
den valvomopalvelumme avulla seura-
ta kiinteistön energiatehokkuutta 24/7 ja 
optimoida järjestelmän toimintaa. Palvelu 
on nyt saatavilla kaikkiin kiinteistöihin, 
lämmitysmuodosta riippumatta.
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Ympäristö ja kustannukset ovat pitkään motivoineet ku-
lutuksen tarkkailuun ja tehostamiseen, mutta nyt myös 
maailman tapahtumat herättelevät energiatehokkuu-

teen. Energiayhtiönä Loimua on vastuullisuuden edelläkävijöitä 
Suomessa. Energiatehokkuuden taustalta löytyy monia pitkä-
jänteisen työn tuloksia ja investointeja, joiden ansiosta asiakkaat 
pääsevät nauttimaan vuoteen 2030 mennessä hiilineutraalisti 
tuotetusta kaukolämmöstä. Jo tällä hetkellä monella paikkakun-
nalla on saatavilla 100 % hiilineutraali KantaEko-lämpö.

Kattilat kuntoon
Energiantuotannon ytimessä ovat Loimuan voimalaitokset, 
joiden toiminnalla on merkittävä rooli kaukolämmön tuotan-
non energiatehokkuudelle. Viime vuosina Loimualla on tehty 
runsaasti toimenpiteitä ja investointeja, joilla oman toiminnan 
energiatehokkuutta on kasvatettu. Esimerkiksi Vanajan voi-
malaitoksen uusi, aiempaa paremman hyötysuhteen omaava 
kattila kasvatti lämmöntuotannon energiatehokkuutta merkit-
tävästi. Vuonna 2020 avautui Tikkakosken uusi energiatehokas 
biolämpölaitos. 

Useille laitoksille on myös rakennettu savukaasupesureita, 
jotka ottavat savukaasuista talteen lämpöä ja siten vähentävät 

kattilan polttoainetarvetta. 

Lämpöhävikit minimiin
Loimuan kaukolämpöverkostoja kunnostetaan ja rakennetaan 
jatkuvasti energiahäviöltään aiempaa paremmiksi. Uusien 
lämpöputkien eristemateriaalit ovat parempia kuin vanhois-
sa, mikä pienentää verkoston lämpöhäviöitä. Neuvonnan ja 
erilaisten palveluiden avulla myös asiakkaita autetaan pa-
rantamaan omaa energiatehokkuuttaan. Lämmönjakelun 
energiatehokkuuteen asiakas voi vaikuttaa huolehtimalla 
omien laitteistojensa kunnosta, jolloin lämpö siirtyy parhaalla 
mahdollisella teholla kiinteistön ja käyttöveden lämmitykseen. 
Tähänkin liittyen Loimua tarjoaa monenlaista tietoa ja tukea 
asiakkailleen.

Energiatehokkuutta parantavat palvelut
Suomessa lämmitys näyttelee merkittävää roolia asumiskustan-
nuksista. Siksi oman kiinteistön energiatehokkuuteen kannattaa 
kiinnittää huomiota jokapäiväisessä elämässä. Loimuan asiak-
kailla on käytettävissä useita energiatehokkuutta parantavia 
palveluita – osa vieläpä maksuttomia. Lämmitysjärjestelmän 
optimaalisesta toiminnasta huolehtimalla on helppo säästää 
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Energiatehokkuuden merkitys on korostunut entisestään. Loimuan kaukolämpö on 
vastuullinen valinta, joka rakentuu monista energiatehokasta elämää edistävistä teoista ja 
palveluista. Tiedätkö mitä kaikkea ilmastoystävällisen kaukolämpösi taustalta löytyy?



energiaa ja kustannuksia asumisviihtyvyydestä tinkimättä. Tässä 
neljä hyödyllistä ja lämmittävää palveluamme:

1 Asiakasnetistä tietoa tunnin tarkkuudella
Sähköinen asiakaspalvelukanava Asiakasnet tarjoa mah-

dollisuuden seurata ja vertailla omaa energiankulutusta vuo-
sitasolla ja jopa tunnin tarkkuudella. Oman kiinteistön energi-
ankulutuksen seurannasta saatava tieto on hyvä motivaattori 
kulutustottumuksien tarkistamiseen. Myös laitteiston tehokkuut-
ta kuvaava jäähtyvyysarvo on hyödyllinen tieto, jota ei kannata 
ohittaa. Jäähtyvyysarvo on sitä parempi, mitä suurempi lukema. 
Jos arvo hiipuu alle 10, kannattaa tarkistuttaa laitteiston toimin-
ta. Asiakasnetissä voi hoitaa myös laskuasioita missä ja milloin 
vain. Ota käyttöön osoitteessa www.loimua.fi/asiakasnet

2 Valvomo-palvelu ylläpitää energiatehokkuutta
Etäyhteyden välityksellä toimiva Lämpöluotsi Valvomo -pal-

velu on saatavilla taloyhtiöihin, yrityksille sekä julkiselle sekto-
rille – lämmitysmuodosta riippumatta. Loimuan 24/7 toimivan 
keskusvalvomon toteuttama Valvomo-palvelu on erinomai-
nen ratkaisu etenkin kohteissa, joissa on paljon talotekniikkaa. 
Oleellinen osa Valvomo-palvelua on ammattilaistemme osaa-
minen, joka täydentää teknologian kautta saatavaa tietoa lait-
teistojen toiminnasta. Etävalvonnassa kertyvän tiedon ja sen 
analysoinnin avulla voidaan ennakoida huoltoja ja laitteistojen 
optimaalista toimintaa, mikä auttaa säästämään energiaa – ja 
voi tuoda kiinteistölle merkittäviäkin säästöjä ylläpito- ja läm-
mityskustannuksissa. Valittavissa on kolme palvelutasoa: Val-
vomo, Valvomo Pro ja Valvomo Äly. Lisätietoja kotisivuillamme 
loimua.fi/valvomo.

3 Ilmainen kuntokartoitus lämmönjakolaitteistolle
Nappaako laitteistonne saapuvan kaukolämpöenergian 

kiinteistön käyttöön hyvin vai huonosti? Lämmönjakokeskuk-
sen laitteisto on avainasemassa kiinteistön energiatehokkuutta 
tarkkailtaessa. Oikein säädetty ja moitteettomasti toimiva lait-
teisto varmistaa, että kiinteistön lämmitys hoituu kustannuste-
hokkaasti. Loimuan asiakas voi tilata maksuttoman lämpökat-
selmuksen, joita tehdään syys-huhtikuussa. Tyypillisiä kohteita 
ovat kiinteistöt, joissa laitteistojen ikä on keskimäärin 20–25 
vuotta. Asiantuntija käy läpi lämmityslaitteet ja niiden toiminta-
kunnon ja antaa kuntoarviokatselmuksesta kirjallisen raportin. 
Katselmuksen yhteydessä asiakas saa myös ohjeistusta ja näkö-
kulmia laitteiston toimivuuteen liittyen. Taloyhtiölle lämpökatsel-
mus antaa eväitä pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelmiin. 

4 Uusi laitteisto korottomalla maksuajalla 
Jos kulutuskirjeen hymynaama on hyytynyt eikä huoltokaan 

auta, on aika uusia kiinteistön kaukolämpölaitteisto.  Moder-
ni laitteisto tehostaa lämmön käyttöä, parantaa asumismu-
kavuutta – ja usein laitteiston vaihdon kustannukset katetaan 
pienemmillä lämmityslaskuilla. Helppo ja huoleton tapa uu-
sia kaukolämpölaitteisto on Loimuan avaimet käteen -palvelu.  
Hoidamme laitteiden mitoituksen, tarkastamme asennus- ja 
laitesuunnitelmat sekä varmistamme uusien laitteiden luotet-
tavan käyttöönoton. Energiatehokkuutta parantavan remontin 
voi rahoittaa Loimuan viiden vuoden korottamalla ja kiinteä-
hintaisella sopimuksella.

VIISI SÄÄSTÖVINKKIÄ
Pienistä jokapäiväisistä teoista kertyy helposti 
vuositasolla iso energiansäästö. Etenkin taloyhtiös-
sä kokonaisuus muodostuu yksittäisten asukkaiden 
toimista, joten jokainen voi vaikuttaa. 

Asukkaan arkiset energiateot
Kodin energiankulutuksesta lähes puolet 
menee lämmitykseen. 

• säädä sisälämpötila 19–22 °C
• huolehdi ikkunoiden ja ovien tiivisteistä
• tee tilaa pattereiden edustalle
• säästä lämmintä vettä, pidä suihkukäynnit ripeänä
• ilmoita epäkohdista viipymättä taloyhtiölle

Taloyhtiössä pieni vaikuttaa isosti
Jopa 10–15 % energiatehokkaampi pienillä teoilla.

• 1 °C muutos = n. 5 % lämmityskustannuksissa
• lämmitysjärjestelmän tarkistus ja säätö
• ilmanvaihdon tarkastus ja säätö
• porras- ja varastotilojen lämpötila
• vesikalusteiden kunnossapito



Loimuan tuotantolaitokset esittelyssä

Oulaisten 
Konttilan 
lämpölaitos 

Tekniset tiedot
Käyttöönottovuosi 1994
Polttoaineet: biopolttoaine, kevyt polttoöljy
Kattilat: 
• 6 MW kiinteä polttoainekattila (saneerattu 2011)
• 4 MW kevyt polttoöljykattila (1996)
• 1,5 MW savukaasupesuri (2000)
Piippu: 50 m

Oulaisissa on Loimuan kaukolämmön piirissä yhteensä 265 
omakotitaloa, taloyhtiötä tai yritystä. Kaksi kolmasosaa asi-
akkaiden lämmön tarpeesta tuotetaan Loimuan Konttilan 

lämpölaitoksella ja loput ostetaan Junnikkalan sahalta. 

Pääpolttoaineena Konttilan lämpölaitos käyttää kotimaista puupoh-
jaista polttoainetta, joka on lähialueilta tulevaa metsähaketta ja sa-
han sivutuotteita. Talvella biopolttoaineen tukena käytetään pieniä 
määriä turvetta polttoprosessin parantamiseksi. Yli -20°C pakkasilla 
käytetään toistaiseksi myös kevyttä polttoöljyä, mutta sen tarve tulee 
pienenemään Junnikkalan sahalle tulevan savukaasupesurin lämpö-
pumpun myötä. Tämä lisää sahan tuottamaa lämpötehoa kaukoläm-
pöverkkoon päin ja pienentää siten öljyn tarvetta kovilla pakkasilla. 

Konttilan laitoksen hyvää toimintavarmuutta pidetään yllä vuosittai-
silla perusparannuksilla ja laadukkaalla ennakkohuoltotoiminnalla. 
Laitos tuleekin olemaan vielä pitkään Oulaisten kaukolämmöntuo-
tannon selkäranka. Voidaan sanoa, että Oulaisten kaukolämpö on 
kotimaista lähilämpöä, ja jo nyt lähes hiilineutraalia.

Tilaa 
häiriöilmoitukset 
tekstiviestinä
Uuden tekstiviestipalvelun avulla saat ilmoituk-
set äkillisistä häiriötilanteista ja ennakkotiedot 
laajoista huoltokatkoista kätevästi ja nopeasti 
matkapuhelimeesi. Pienistä katkoista ilmoitetaan 
jatkossakin tiedotteella asiakaskiinteistöön.

Tilaa katkoviestit näin: 
Lähetä numeroon 050 902 4059 tekstiviestinä 
tiedot: Postinumerosi, katusi nimi ja numero 
eli osoite ilman rappua tai asuntoa. 
Esim. 13100 Vankanlähde 7

Nettisivuillamme voit tarkistaa lämmön jakelun 
keskeytykset www.loimua.fi/vikapalvelu

Kaukolämmön 
tuotantomme 
päästöt laskeneet 
edelleen
Loimuan kaukolämmön tuotannon päästöt jat-
kavat laskuaan. Vuonna 2021 oman tuotantom-
me päästöt olivat 21 862 tonnia hiilidioksidia ja 
päästökerroin 31,8 kg CO2/MWh. Vuoden takai-
sesta päästömme laskivat yhteensä 10 790 tCO2 ja 
päästökerroin 23,6 kgCO2/MWh. Tämä vastaa ku-
lutukseltaan noin 1700 kertaa autolla ajelua maa-
pallon ympäri tai 900 suomalaisen kulutuksesta 
johtuvaa vuotuista CO2-päästömäärää.*

Viiden viime vuoden aikana päästömme 
ovat vähentyneet 73 %.
Päästömme ovat laskeneet kasvaneesta kauko-
lämmön tarpeesta ja tuotannosta huolimatta. 
Tätä ovat edesauttanut muun muassa uusiutuvi-
en polttoaineiden käytön edistämiseksi tehdyt in-
vestointimme, kuten  Vanajan voimalaitoksen uusi 
kattila sekä Tikkakosken uusi lämpölaitos.

*Lähde: https://www.openco2.net/fi/co2-muunnin



LÄMMÖNVÄLITTÄJÄ 
Tommi Friman

Mittariasentajamme Tommi Frimanin vastuulla 
on varmistaa, että asiakkaiden lämmönkulu-
tusmittarit toimivat oikein.  Tommi on työsken-

nellyt näissä tehtävissä kuusi vuotta. Hänen työnkuvaan-
sa kuuluu jatkuvat kulutustarkastelut, jotta virheelliset 
mittarit sekä ongelmat asiakkaiden lämpölaitteistoissa 
löydetään mahdollisimman nopeasti – mieluusti ennen 
kuin asiakas itse huomaa mitään ongelmaa. Myös ku-
lutusmittareiden jatkuva uusiminen on iso osa Tommin 
työtä. Näin asiakkaan laitteisto pysyy ajantasaisena ja 
toimii moitteettomasti.

Tommi nauttii työstään ja saa siitä usein kiitosta myös 
asiakkailta opastettuaan heitä mittarinluvussa tai vink-
kaamalla energiansäästökeinoista.

Itsenäinen työ saa tasapainoa sosiaalisesta harras-
tuksesta, sillä Tommi toimii bilebändissä solistina ja ki-
taristina. Viikonlopun keikkailu antaa energiaa tulevaan 
työviikkoon. Uusien kappaleiden sanojen opettelu hoituu 
asiakaskäynneille ajaessa, autossa sanoja hyräillen.

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
 

Kerro kommentit 
ja voita Scandic-
lahjakortti!
Kerro mitä pidit kevään asiakasviestistä 
ja anna juttutoiveita tuleviin julkaisuihin. 
Vastaamalla kolmeen nopeaan kysymykseen 
netissä 15.6.2022 mennessä osallistut 
50 euron arvoisen Scandic-lahjakortin arvontaan.

link.webropol.com/s/asiakaslehti-kevat2022
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