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Prosessi- ja voimalaitosten osaaja

www.chemitec.fi 
Espoo 09 502 1034 | Jyväskylä 040 706 9357

1986

70-luvulta tähän päivään

1978  

Nivalan kunta perustaa 
Nivalan Kaukolämpö Oy:n 
hallinnoimaan ja yhdistä-
mään aluelämpöverkkoja.  
Yrityksen ensimmäiseksi 
toimitusjohtajaksi nimi- 
tetään Roope Alpua.   
Ensimmäinen toimipaikka 
Vapaudentiellä on edelleen 
käytössä varalämpö- 
keskuksena.

1981

Uusi, palaturvetta poltto- 
aineenaan käyttävä, vuoteen  
2015 asti käytössä pysyvä 
5 MW:n kaukolämpökeskus 
valmistuu Hyttitielle.   
Edistyksellinen arinakattila 
herättää laajasti huomiota.   
Yhtiö siirtyy laskutuksessa 
tietokoneaikaan. Lämpö- 
keskuksen hoitajana aloittaa 
Tuomo Vähäsöyrinki.

1986

Liikevaihtoveron voimaan-
tulosta huolimatta Nivalan 
Kaukolämpö laskee kauko-
lämmön hintaa 35 %. Yhtiö 
panostaa kotimaiseen  
polttoaineeseen, jonka 
osuus on noin 90 %  
tuotannosta.

1988

Polttoaineen saatavuuden  
varmistamiseksi yhtiö 
kokeilee omaa palaturve-
tuotantoa Analanrämeellä. 
Palaturve vaihtuu kasvu-
turpeeseen, jota nostetaan 
vuoteen 1995 saakka.

Me Nivalan Kaukolämpö Oy:ssä olemme kehittäneet toimintaamme ja  
asiakasmäärämme on kasvanut tasaisesti näiden vuosikymmenten ajan.  
Meille on kunnia-asia tarjota laadukasta ja luotettavaa palvelua. Aiomme  
jatkaa työtämme asiakkaidemme parhaaksi myös tulevina vuosina.

1978 1981 1986 1988

ASIAKASMÄÄRÄ 1978: 8

1981: 47

1988: 146

1986: 113



1997

Otetaan käyttöön ensim- 
mäinen savukaasulauhdutin,  
joka vähentää huomattavasti 
laitoksen rikki-, typpi-, hiuk-
kas- ja raskasmetallipäästöjä 
sekä parantaa hukkalämmön 
talteenottoa 1,5 MW.   
Tehdään selvitys vastapaine- 
voimalaitoksesta yhteis- 
työssä kolmen kauko- 
lämpöyhtiön kanssa.

2001

Yhä käytössä oleva 5 MW  
kiinteänpolttoaineen hake- 
lämpökeskus valmistuu.   
Roope Alpualle myönnetään  
Suomen Kaukolämpö Oy:n  
kultainen ansiomerkki.

1997 2001 20041992

1992: 179

1997: 202

2001: 271

2004: 326
1992

Nivalan kaupunki ja  
Nivala-Seura Ry myöntävät 
kunniakirjan ympäristön- 
hoitokilpailussa.   
Seuraavana vuonna auto-
maatiouudistuksen myötä 
turvelämpökeskuksen teho 
kasvaa 8 MW:iin.   
Osallistutaan tutkimus- 
projektiin koskien sähköä 
tuottavaa kuumaöljy 
ORC-tekniikkaa.

Luotettava lämmön ammattilainen.



Lähienergiaa metsästä!
Metsänhoitoyhdistyksen toimittama puuenergia tulee 
Nivalan ja lähiympäristön metsistä. Sertifioitua, kestävästi 
tuotettua ja hiilineutraalia energiaa omalta alueelta.
www.mhy.fi/pyha-kala

2004

Pitkäaikaisen toimitus- 
johtaja Alpuan jäädessä 
eläkkeelle nimitetään  
virkaan Martti Poikkimäki.   
Seuraavana vuonna alkaa  
hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseen tähtäävä 
päästökaupan aikakausi,  
joka jatkuu edelleen.   
Kiinteistöjen energia- 
mittareiden muuntaminen 
etäluettaviksi aloitetaan.   
Energiateollisuus ry  
myöntää vuonna 2007 
yhtiölle Reilu kaukolämpö 
-laatumerkin avoimesta  
ja asiakasmyönteisestä 
toiminnasta.

2010

Nivalan Kaukolämpö  
tekee historiansa suurim- 
man investoinnin ja raken- 
taa uuden 20 MW:n voima- 
laitoksen, joka tuottaa  
5 MW sähköä.   
Paikallinen Vapor Finland 
Oy toimittaa leijupetikatti-
lan, jolla poltetaan muun  
muassa kierrätysjätteitä.    
Voimalaitoksen käytön- 
valvojana aloittaa  
Aaro Kaarlela. 

2004 2010 2017

2018

Kuuma prosessivesilinja  
rakennetaan teollisuus- 
kylään. Hyötysuhteita  
parannetaan hukkaenergian  
vähentämisellä verkostosta  
ja tuhka hyödynnetään  
maarakentamisessa.   
Nivalan Kaukolämmön  
tuotantokapasiteetti on  
yli 50 MW, ja se lämmittää  
yli 2 000 ihmisen kodit ja  
työpaikat Nivalassa.   
Kotimainen polttoaine hanki-
taan Nivalasta sekä lähiseu-
dulta ja sen osuus kattaa yli 
99 % tuotannosta. Sähkön-
tuotanto kattaa noin 1 000 
omakotitalon sähköntarpeen  
ja edistää näin Nivalan  
omavaraisuutta.

2017

Uusi savukaasulauhdutin 
vähentää polttoaineen 
kulutusta noin 10 %.   
Nykyinen toimitusjohtaja 
Hannu Petäistö aloittaa 
työnsä Nivalassa.   
Jätteen rinnakkaispoltosta 
luovutaan ja keskitytään 
hiilineutraaleihin poltto- 
aineisiin. Myös varakat- 
tiloiden polttoainelaitteis-
tot muokataan ympäris-
töystävällisemmiksi.

2004: 326

2010: 528

2015: 586
2018: 599



”Pesurin toimitus valmiina tuotteena 25 MW bioenergialaitok-
seen oli meille kokonsa vuoksi haaste, joka onnistui yli odotus-
ten. Opimme, että toimituskonseptimme on kilpailukykyinen 

50 MW laitoskokoluokkaan asti. Nivalan Kaukolämpö Oy:tä 
yhteistyöstä ja asiantuntevasta kumppanuudesta kiittäen.”

Juha Järvenreuna 
toimitusjohtaja 

Caligo Industria Oy

www.caligoindustria.com

Caligo siirtyi Nivalassa suurempaan kokoluokkaan!

Nivalan Kaukolämpö Oy on toimittanut kaukolämpöä  
Nivalan keskustaajamassa vuodesta 1978 alkaen.  
Tänä vuonna vietämme 40-vuotisjuhliamme.

Asiakkaitamme ovat niin kotitaloudet ja teollisuus kuin 
kaupunkikin. Yhteensä toimitamme lämpöä 599 sopimus-
asiakkaalle, jolloin lämmöstämme alueella nauttii reilusti 

Perinteinen ja paikallinen
yli 2 000 ihmistä. Lämmön tuotamme 99-prosenttisesti 
kotimaisella lähiseudun polttoaineella.

Palveluksessamme työskentelee tällä hetkellä kuusi  
työntekijää, mm. käyttöpäällikkö, toimistosihteeri,  
polttoainevaraston hoitaja sekä laitosasentajia. 

Tervetuloa juhlimaan kanssamme! 

Kaukolämmön  
asiakkaana lämmität  
paikallisella energialla  

ja olet osa vihreän  
sähköntuotannon  

ketjua.
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Luotettavaa huoltopalvelua
Alhon Huolto Oy on voimalaitosten höyryturbiineiden 
huoltoon ja kunnossapitoon erikoistunut yritys. Osaa-
misemme kattaa lähes kaikkien valmistajien turbiinitek-
niikan – käyttöönotosta tekniseen tukeen. Olemme pal-
velleet teollisuuden voimalaitoksia sekä Suomessa että 
ulkomailla jo vuodesta 2004.  

Asiakkainamme ovat teollisuuden voimalaitokset ympäri 
Suomen. Lisäksi toimintamme on laajentunut jatkuvasti 
myös kansainvälisesti. Moderni laitekantamme ja moni-
puolinen osaamisemme mahdollistaa nopean työsken-
telyn vaativissakin kohteissa. Avullamme varmistatkin lai-
toksesi optimaalisen toiminnan ja minimoit mahdolliset 
käyttökatkot.

Turbiinien huollot
Huoltopalvelumme takaavat höyry-
turbiinille pidemmän käyttöiän ja 
paremman tuottavuuden. Vikakor-
jauksissa palvelemme voimalaitok-
sia 24 tuntia vuorokaudessa vuoden  
jokaisena päivänä. 

Huom! Nyt meiltä myös radiaalitur-
biinien ja kompressorien huoltopal-
velut.

Mittauspalvelut
Toteutamme voimalaitoksen toi-
minnan kannalta tärkeät mittaukset 
huolellisesti modernilla kalustollam-
me. Meiltä onnistuvat esimerkiksi 
konelinjaukset, tähystykset ja läm-
pökuvaukset.

Tekninen tuki ja koulutus
Tarjoamme voimalaitoksien henki-
löstölle koulutusta muun muassa 
turbiinien käyttöönotossa. Asiantun-
tevaa konsultaatiotamme taas on 
mahdollista hyödyntää esimerkiksi 
häiriöanalyyseissa.

Alhon huolto palveluksessasi  
24 tuntia vuorokaudessa  

vuoden jokaisena päivänä.

0400 542 441
040 526 1714

Parasta suomalaista 
energiaosaamista

Teollisuuskaari 4 
21250 Masku 
info@alhonhuolto.fi

Meiltä saat laatua,
toimintavarmuutta ja huippuosaamista

www.alhonhuolto.fi

Luotettavaa huoltopalvelua Alhon huolto palve-
luksessasi 24 tuntia 

vuorokaudessa vuoden 
jokaisena päivänä. 

 

0400 542 441 
040 526 1714

Alhon Huolto Oy on voimalaitosten höyryturbiineiden huoltoon ja kunnossa-
pitoon erikoistunut yritys. Osaamisemme kattaa lähes kaikkien valmistajien 
turbiinitekniikan – käyttöönotosta tekniseen tukeen. Olemme palvelleet 
teollisuuden voimalaitoksia sekä Suomessa että ulkomailla jo vuodesta 2004. 
Laajennamme jatkuvasti sekä toiminta-aluettamme että palvelutarjontaamme 
panostaen sekä kansainvälistymiseen että uusimpiin mahdollisiin laitteistoihin.

Alhon Huolto Oy  •  Teollisuuskaari 4, 21250 Masku  •  info@alhonhuolto.fi                               www.alhonhuolto.fi

TURBIINIEN HUOLLOT  -  MITTAUSPALVELUT  -  TEKNINEN TUKI JA KOULUTUS
Luotettavaa huoltopalvelua
Alhon Huolto Oy on voimalaitosten höyryturbiineiden 
huoltoon ja kunnossapitoon erikoistunut yritys. Osaa-
misemme kattaa lähes kaikkien valmistajien turbiinitek-
niikan – käyttöönotosta tekniseen tukeen. Olemme pal-
velleet teollisuuden voimalaitoksia sekä Suomessa että 
ulkomailla jo vuodesta 2004.  

Asiakkainamme ovat teollisuuden voimalaitokset ympäri 
Suomen. Lisäksi toimintamme on laajentunut jatkuvasti 
myös kansainvälisesti. Moderni laitekantamme ja moni-
puolinen osaamisemme mahdollistaa nopean työsken-
telyn vaativissakin kohteissa. Avullamme varmistatkin lai-
toksesi optimaalisen toiminnan ja minimoit mahdolliset 
käyttökatkot.

Turbiinien huollot
Huoltopalvelumme takaavat höyry-
turbiinille pidemmän käyttöiän ja 
paremman tuottavuuden. Vikakor-
jauksissa palvelemme voimalaitok-
sia 24 tuntia vuorokaudessa vuoden  
jokaisena päivänä. 

Huom! Nyt meiltä myös radiaalitur-
biinien ja kompressorien huoltopal-
velut.

Mittauspalvelut
Toteutamme voimalaitoksen toi-
minnan kannalta tärkeät mittaukset 
huolellisesti modernilla kalustollam-
me. Meiltä onnistuvat esimerkiksi 
konelinjaukset, tähystykset ja läm-
pökuvaukset.

Tekninen tuki ja koulutus
Tarjoamme voimalaitoksien henki-
löstölle koulutusta muun muassa 
turbiinien käyttöönotossa. Asiantun-
tevaa konsultaatiotamme taas on 
mahdollista hyödyntää esimerkiksi 
häiriöanalyyseissa.

Alhon huolto palveluksessasi  
24 tuntia vuorokaudessa  

vuoden jokaisena päivänä.

0400 542 441
040 526 1714

Parasta suomalaista 
energiaosaamista

Teollisuuskaari 4 
21250 Masku 
info@alhonhuolto.fi

Meiltä saat laatua,
toimintavarmuutta ja huippuosaamista

www.alhonhuolto.fi

Nivalan Kaukolämpö Oy
Hyttitie 5

85500 Nivala
puh. 08 440 993 tai 044 544 0936

Päivystys / vikailmoitukset
puh. 08 442 362

kauko@kauko.eu
www.kauko.eu


