Järvisuomalaista
lämpöä

Luotettava
ja paikallinen
energiantoimittaja
Lempeä Lämpö on osa Suur-Savon Sähkö -konsernia. Energiakonserni vastaa sähkönsiirto- ja lämpöliiketoiminnasta Päijänteen itäpuolisella Järvi-Suomen alueella. Konserniin kuuluvat sähkönmyyntiyhtiö
Lumme Energia ja sen aurinkovoimapalveluita tarjoava tytäryhtiö Solarigo Systems. Palveluksessamme
työskentelee yli 100 energia-alan ammattilaista.
Perustehtävämme on toimittaa luotettavasti energiaa ja siihen liittyviä palveluita alueen asukkaiden ja
yritysten tarpeisiin. Yhdessä kumppaniverkostomme kanssa kehitämme Järvi-Suomesta entistä parempaa
paikkaa elää ja asua.

Tutustu Suur-Savon Sähköön: www.sssoy.fi

Lempeää lähienergiaa
Lempeä Lämpö toimittaa kustannustehokasta kaukolämpöä kymmenelle
paikkakunnalle Järvi-Suomen alueella. Suurille, kaukolämpöverkon ulkopuolella sijaitseville kiinteistöille tarjoamme helpon ja kokonaisedullisen
maalämpöratkaisun.
Kaukolämmön tuotamme tehokkaasti ja mahdollisimman hiilineutraalisti
lähellä sinua. 85 % kaukolämmöstä on puuperäistä lähimetsien energiaa.
Maalämpöratkaisumme tarjoaa sinulle maaperän omaan lämpöön perustuvaa ympäristöystävällistä lähienergiaa. Tarjoamme asiakkaillemme ympäristöystävällistä, toimintavarmaa ja vaivatonta lämpöä ympäri vuoden.

Tutustu Lempeä Lämpöön: www.lempealampo.fi

Toimitamme maalämpöä
ja jäähdytystä koko
kartassa näkyvälle alueelle.
Kaukolämpöverkkomme
kattaa palloin merkityt alueet.

Lämpö ei lopu Järvi-Suomesta poikkeusoloissakaan!
Olemme varautuneet huolellisesti tulevaan lämmityskauteen, ja
kaukolämpöä riittää myös tulevaisuudessa kaikille asiakkaillemme.

Lue lisää liiketoimintajohtajamme
Jari Väyrysen blogista: www.lempealampo.fi

Lempeää lämpöä ja jäähdytystä
Valitse vaivattomista ja toimintavarmoista ratkaisuistamme sinulle sopivaa
lempeää lämpöä tai jäähdytystä. Samalla teet ympäristöä säästävän ekoteon.

Lempeä Kaukolämpö
Lempeä Kaukolämpö on lähellä tuotettua kaukolämpöä.
Turvallinen, energiatehokas ja huoleton kaukolämpö
varmistaa tasaiset lämpöolosuhteet ja lämpimän
käyttöveden riittävyyden.
Investointina kustannustehokas Lempeä kaukolämpö
on myös ympäristöteko: 85 % kaukolämmöstä on
puuperäistä lähimetsien energiaa. Varmistamme
kaukolämmön toimitusvarmuuden käyttämällä
tuotannossa pieniä määriä turvetta ja öljyä.
Voit myös valita kaukolämpötuotteeksi 100 % hiilineutraalin Lempeä Ekon. Tuotteen hiilineutraalius perustuu siihen, että se tuotetaan sinua lähellä ja pelkästään
uusiutuvista puuraaka-aineista.
Kun harkitset kaukolämpöverkkoon liittymistä, ota
yhteyttä myyntiimme tai asiakaspalveluumme, niin
varmistamme että verkko sijaitsee lähelläsi!

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS

Lempeä Maalämpö
Lempeä Maalämpö on elinkaarikustannuksiltaan edullinen, ympäristöystävällinen
ja riskitön ratkaisu suurille kiinteistöille, joille kaukolämpöverkkoon liittyminen ei
ole mahdollista. Maalämpö sopii kiinteistöihin, joiden lämmöntarve on vähintään
250 MWh vuodessa.
Maalämpö on todellista lähilämpöä, josta pääset nauttimaan ilman alkuinvestointia. Lempeä toteuttaa maalämpöjärjestelmän ja vastaa sen ylläpidosta. Maksat
vain käyttämästäsi lämpöenergiasta ennalta sovitun hinnaston mukaisesti.
Sopimusaika on tyypillisesti 20 vuotta, jonka jälkeen laitteisto siirtyy asiakkaan
omistukseen veloituksetta. Asiakkaalla on myös mahdollisuus lunastaa laitteisto
itselleen kesken sopimuskauden.

VAIVATTOMUUS

Lempeä Jäähdytys
Lempeä Jäähdytys tarjoaa kilpailukykyistä ja kiertotaloutta edistävää jäähdytystä
taloyhtiöiden, kuntien ja yritysten tarpeeseen. Jäähdytyksen sivutuotteena
syntyvä hukkalämpö hyödynnetään kokonaisuudessaan Lempeän kaukolämpöverkoissa.

TOIMINTAVARMUUS

Ratkaisu soveltuu suuremmille kiinteistöille, jotka sijaitsevat Lempeän kaukolämpöverkkojen läheisyydessä. Lempeä vastaa jäähdytysenergian tuottamisesta
sekä siihen liittyvästä investoinnista ja ylläpidosta. Kohdekohtaisen liittymismaksun lisäksi maksat vain käyttämästäsi jäähdytysenergiasta ennalta sovitun
hinnaston mukaisesti. Sopimusaika määritellään asiakkaan tarpeen mukaisesti.

Kysy lisää juuri sinulle sopivasta ratkaisusta:
Myyntipäällikkö Ossi Pöyry
010 210 4241
ossi.poyry@sssoy.fi

Valintana vastuullisuus
Vastuullisuus on meille ympäristön ohella vastuuta ihmisistä ja alueen elinvoimasta. Haluamme toiminnallamme
edistää hiilineutraalia yhteiskuntaa ja tuottaa paikallista hyvinvointia. Olemme myös merkittävä työllistäjä. Asiakkaillemme tarjoamme energiatehokkaita ja ilmastomyönteisiä ratkaisuja sekä luotettavaa ja helppoa palvelua.

Tavoitteenamme on 95-prosenttisesti
hiilineutraali lämmön tuotanto vuoteen
2030 mennessä.

Otimme vuonna 2021 käyttöömme
ympäristöjärjestelmän, joka noudattaa
kansainvälisen ISO 14001 -ympäristöjärjestelmästandardin vaatimuksia.

Kohti energiatehokkaampaa Suomea
Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen
energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä maassamme. Lempeä
Lämpö on sitoutunut energiatehokkuussopimukseen.
Vuosina 2017–2020 energiatehokkuussopimukseen
liittyneet yritykset ja kunnat tekivät lähes 15 000
energiatehokkuutta parantavaa tekoa. Niiden avulla
saatava vuosittainen energiansäästö oli 8,9 TWh.
Määrä vastaa yli 444 000 sähkölämmitteisen pientalon koko vuoden energiankulutusta.

Vain toimiva
laitteisto
on energiatehokas
Kaukolämpölaitteet eivät juuri kaipaa huoltoa, mutta ne
kannattaa kuitenkin tarkastaa aina lämmityskauden alkaessa.
Kunnossa oleva ja ajanmukainen lämmitysjärjestelmä ja
oikea lämpötilan valinta säästävät energiaa ja auttavat pitämään lämpölaskun kurissa. Samalla asumisviihtyvyys säilyy
hyvänä ja hiilijalanjälki pienenä.
Taloyhtiöissä kaukolämmitysjärjestelmän tarkastus kuuluu
yleensä huoltoyhtiölle. Kaukolämmitetyssä omakotitalossa
lämmitysjärjestelmän tarkastuksen voi tehdä kiinteistön
omistaja tai asukas.

Lue lisää ja katso kaikki vinkit:
www.lempealampo.fi

Kaukolämmittäjän muistilista:
» Sopiva huoneilman lämpötila lämmityskaudella on 21-22 °C.
» Sisälämpötilan nostaminen yhdellä asteella nostaa
lämmitysenergian tarvetta 5 %.
» Kun lämmitysjärjestelmä toimii oikein, patteriventtiilistä saa
valittua sopivan lämpötilan kuhunkin huonetilaan. Yleensä on
mukavampi nukkua, jos makuuhuoneen lämpötila on 18-20 °C.
» Jos patterista kuuluu loriseva ääni, saattaa patteri tarvita
ilmausta.
» Termostaattisella patteriventtiilillä varustettu patteri tuntuu
viileältä, kun huonelämpötila on yli 23 °C.
» Patteria ei saa peittää, sillä se lämmittää sekä säteilemällä
lämpöä että lämmittämällä lähistöllä kiertävää huoneilmaa.

Tarkkaile helposti omaa energiankulutustasi
Sähköisessä Helmi-asiointipalvelussa oman energiankulutuksen
tarkastelu onnistuu kätevästi jopa tunnin tarkkuudella.
Helmissä tarkistat lisäksi laskujen ja sopimusten tiedot, päivität
yhteystietosi sekä vertailet eri vuosien kulutusta keskenään.
Myös palautteen antaminen sujuu kätevästi Helmin kautta.

Tutustu Helmiin nettisivujemme painikkeen kautta:
www.lempealampo.fi
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Otto Mannisen katu 6, PL 3, 50101 Mikkeli
puh. 0800 90990
asiakaspalvelu@lempealampo.fi
www.lempealampo.fi

Säästä ympäristöä ja tilaa kätevä
e-lasku suoraan verkkopankkiisi:
www.lempealampo.fi/asiakkaalle/e-lasku/

Kysy lisää juuri sinulle
sopivasta ratkaisusta:

Seuraa meitä somessa!

Myyntipäällikkö Ossi Pöyry
010 210 4241
ossi.poyry@sssoy.fi

4041 0704
Painotuote

Star Expert Oy tarjoaa
osaavaa lvi- urakointia.
• www.jssuomi.fi

www.starexpert.fi

• Lvi-myynti / Asennus / Huolto
• Rakennus ja saneeraustyö
• Vesivahinkojen korjaustyöt
• Maa- ja ilmalämpöpumput
• Jätevesisuunnitelmat
• IV-kanavien puhdistus / säätö
• Savorak-laiturimyynti
• Kaivinkonetyöt
• Asbestipurkutyöt
• Lasipalvelut

LVI-ALAN PALVELUT
PIENESTÄ SUUREEN PROJEKTIIN

www.kisara.fi | Tirrolantie, 51900 Juva | 050 556 9504

