Saamme lämmön elämään.
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Loimua Oy
Ympäristölle ystävällisiä, vaivattomia ja
kilpailukykyisiä lämmitysratkaisuja
Loimua Oy on suomalainen kaukolämmön, sähkön ja maakaasun tuottamiseen ja jakelemiseen erikoistunut energiayhtiö. Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisia, vastuullisia
ja asiantuntevia energiaratkaisuja. Vankalla kokemuksellamme, luotettavuudellamme ja
asiakaslähtöisillä energiaratkaisuillamme olemme nousseet alamme edelläkävijäksi.
Tuotamme kaukolämpöä aina lähellä asiakkaita. Toiminta-alueemme paikkakunnat ovat
Hämeenlinna, Janakkala, Hattula, Akaa, Heinola, Vilppula, Jyväskylä, Laukaa, Uurainen,
Oulainen ja Kärsämäki. Lisäksi olemme osakkaana Oriveden Aluelämpö Oy:ssä.
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Loimua saa lämmön elämään – paikallisesti
ja ympäristöä kunnioittaen
Palvelemme asiakkaitamme paikallisesti. Oman lämmön
tuotantomme lisäksi toimimme yhteistyössä teollisuuden
toimijoiden kanssa ja hyödynnämme tästä tuotannosta
syntyvää lämpöä kaukolämpöverkossamme. Lämmitysenergian tuottaminen keskitetysti mahdollistaa modernin ja
vähäpäästöisen tuotantotekniikan. Ajantasaisilla ja vastuullisesti ylläpidetyillä verkostoilla ja tuotantolaitoksilla
varmistamme, että toimitamme lämmön aina luotettavasti
ja sopimuksen mukaan.

Nykyaikainen ja ympäristöystävällinen
kaukolämpö
Kaukolämpö on paikallinen ja ympäristöystävällinen lämmitysmuoto. Toimintavarma kaukolämpö on kehitetty juuri
pohjoisen ilmastomme vaativiin olosuhteisiin. Kaukolämpö

on tasalaatuista, ja sitä on saatavilla kaikkina vuoden- ja
vuorokaudenaikoina. Lämmön huolto- ja ylläpitokustannukset ovat alhaiset, ja laitteet vievät vain vähän tilaa.
Paikallisesti ja ympäristöystävällisesti tuotettu kaukolämpö
on erinomainen kaupunkien ja taajamien lämmitysratkaisu. Kaukolämpö onkin yleisin lämmitysmuoto Suomessa.

Tehokas ja turvallinen maakaasu
Monipuolinen maakaasu on vaivaton, siisti ja tehokas
valinta teollisuuden ja erilaisten yritysten valmistusprosessien energiaksi. Se soveltuu erinomaisesti kohteisiin, joissa
vaaditaan korkeita lämpötiloja, puhtaita palokaasuja sekä
hyvää säädettävyyttä. Maakaasun jakeluverkko ei ole altis
toimituskatkoille – kaasua toimitetaan joustavasti aina
silloin, kun sitä tarvitaan. Lisäksi tarjoamme uusiutuvasta
biojätteestä tuotettavaa biokaasua.

PUTKIMIES
PALVELUKSESSA
LVI Häme Oy | 010 206 1000
huolto@lvihame.fi | www.lvihame.fi

LVI 24 h
päivystys

040 129 9907
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Vastuullisuus on osa menestyvän
yrityksen liiketoimintaosaamista
Vastuullisuus on liiketoimintaamme määrittävä tekijä. Olemme
sitoutuneet erityisesti ilmastoneutraalin lämmön tuottamiseen,
korkeatasoiseen turvallisuustyöhön sekä jatkuvaan ja aitoon
vuorovaikutukseen asiakkaidemme kanssa. Loimualle on myönnetty ympäristö- ja työterveys- ja turvallisuussertifikaatit
ISO 14001 ja ISO 45001.
Ympäristövastuu on osa Loimuan
jokapäiväistä toimintaa

Loimuasta täysin hiilineutraali energiayritys vuoteen 2030 mennessä

Meille ympäristövastuu merkitsee konkreettisia tekoja
– tuotamme kaukolämmön lähellä asiakkaitamme.
Kaukolämmön tuotannossa käytämme pääasiassa uusiutuvia biopolttoaineita, lisäksi lyhyet kuljetusmatkat
ja järkevä logistiikka pienentävät hiilijalanjälkeämme.

Haluamme omalta osaltamme olla mukana taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Siksi olemme asettaneet tavoitteeksemme saavuttaa täysi hiilineutraalius
vuoteen 2030 mennessä. Olemme jo erinomaisessa
vauhdissa: tänä vuonna pääsemme jo 90 prosenttiin
uusiutuvien polttoaineiden käyttöosuudessa. Tulevina
vuosina otamme käyttöön myös muita lämmöntuotannon tapoja saavuttaaksemme täydellisen hiilineutraaliuden.

Tähtäämme toiminnassamme ympäristön hyvinvoinnin ylläpitämiseen esimerkiksi lisäämällä sellaisten
energialähteiden käyttöä, joista syntyy vähän tai ei
lainkaan fossiilisia hiilidioksidi- tai muita päästöjä.

Energiatehokkuus on ilmastoteko
Energiatehokkuus on tärkeä osa yrityksemme toimintaa. Mitä tehokkaammin energiaa hyödynnetään,
sitä vähemmän energiaa tarvitsee tuottaa. Olemme
sitoutuneet noudattamaan elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusta. Kehitämme myös asiakkaidemme ja ympäristön hyödyksi uusia, energian käyttöä
tehostavia ratkaisuja.
Yrityksemme päästöt ovat vuosi vuodelta vähentyneet
ja uusien investointien myötä laskevat edelleen. Olemme tuoneet kaukolämmön rinnalle aurinkolämpö- ja
poistoilmalämpöpumppuratkaisuja, lisäksi tarjoamme
lämmityksen etähallintapalvelua, joka optimoi tekoälyä hyödyntäen asuntojen lämmityksen ja vähentää
näin turhaa energian käyttöä.

Uusiutuvilla polttoaineilla kohti hiilineutraalia lämmön tuotantoa
Loimuassa uusiutuvien polttoaineiden käyttö on
kehittynyt nykyiselle tasolle pitkäjänteisellä ja suunnitelmallisella työllä – olemme tietoisesti vähentäneet
fossiilisten polttoaineiden osuutta tuotannossamme.
Uusiutuvien polttoaineiden osuus käytetyistä polttoaineista on tällä hetkellä 90 %, ja uusilla investoinneilla kasvatamme osuutta edelleen. Käytämme
polttoaineena metsäteollisuuden ja metsänhoidon
sivutuotteena syntynyttä hukkapuuta sekä esimerkiksi
sahanpurua. Puupolttoaineet tulevat lämpölaitoksille
ja voimalaitokselle pääasiallisesti lähiseudulta usealta
eri toimittajalta. Kiinnitämme erityisesti huomiota ekologiseen kestävyyteen – käyttämämme puupolttoaine
on aina vastuullisesti tuotettua.
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Ympäristövastuu
Loimuassa
Otamme talteen savukaasujen
sisältämää lämpöenergiaa
ja hyödynnämme sen
kaukolämmön tuotannossa.
Ostamme
asiakkaalta
mm. aurinkokeräimistä
syntyvää ylijäämälämpöä.

Poltosta syntyvä tuhka
ohjataan hyötykäyttöön.

Hyödynnämme
teollisuuden tuotannosta
syntyvää lämpöä.

Valvomme asiakkaidemme
lämmitystä ammattilaisten
toimesta
Valtaosa
polttoaineistamme
on uusiutuvia.

€

Kanta Eko on CO -neutraalia,
biopolttoaineilla tehtyä ämpöä.
Asiakasnet-palvelussa asiakas
voi seurata lämmön kulutusta
ja kustannuksia 24/7.

Lämpökatselmuksestamme
lisätietoa lämmityslaitteiden kunnosta.

VASTUULLISTA JA VAATIVAA MAARAKENNUSTA
Maarakennusliike Pusku Oy | www.pusku.fi | #maarakennusliikepusku
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Loimuan monipuoliset palvelut
taloyhtiöille
Loimuan laajasta palveluvalikoimasta löytyy kaikki tarpeellinen kiinteistöjen lämmityksestä jäähdytykseen ja toiminnan valvontaan. Alati lisääntyvä talotekniikka ja energiapalvelujen monipuolistuminen vaativat rinnalleen asiantuntevaa ja ammattitaitoista hallintaa.
Ammattilaisemme valvovat asiakaskiinteistöjemme lämmitys- ja jäädytyslaitteistoja
jatkuvan etäyhteyden avulla.

Valvomo-palvelulla huolehdimme aidosti asiakkaistamme
Valvomo-palvelun asiantuntijamme tarkkailevat keskusvalvomosta kohdekiinteistöjemme lämmitys- ja jäähdytyslaitteistoja tietoturvallisen etäyhteyden välityksellä. Näin
varmistamme, että laitteet ovat aina hyvässä kunnossa ja toimivat moitteettomasti.
Valvomo soveltuu monenlaisiin kohteisiin, kuten kaukolämpö- ja lämpöpumppukohteisiin
sekä hybridijärjestelmiin. Arvioimme ratkaisun hyödyt aina asiakaskohtaisesti ja annamme räätälöidyn toteutusehdotuksen kuhunkin kohteeseen.

Näin palvelu toimii
Asiakas

Energia-asiat
hallinnassa

Loimua

Yhteistyötapaamiset
Raportit ja kehitysehdotukset

Kohde

Loimuan energiaasiantuntijat
huolehtivat
puolestasi

Tietoturvallinen
yhteys
• Tuotetuki
• Analysointi ja optimointi
• Kehitysehdotukset
• Raportointi

Huolto
Välitämme
huoltopyynnöt
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Valvomo-palvelun edut kiinteistökohteille:
→ energian ja kustannusten säästö
→ nopea reagointi vikatilanteisiin
→ ammattitaitoinen ja asiantunteva valvontahenkilöstö
→ ajantasainen informaatio asiakkaalle laitteiston toiminnasta
→ säännölliset raportit ja kehitysehdotukset toiminnan ja taloudellisuuden optimoimiseksi

Kaukolämpölaitteiden uusiminen
Lämmityslaitteiston kunto on hyvä tarkastaa, jos sen
jäähtyvyys on matala tai käyttöikä lähenee 20 vuotta. Kun
kaukolämpölaitteiston uusinta tulee ajankohtaiseksi, tarjoamme taloyhtiöille kokonaistoimitukset avaimet käteen
-periaatteen mukaisesti. Palvelukokonaisuuteen sisältyy
kaukolämpölaitteiden mitoitus, suunnitelmat, laitteet,
asennus sekä tarkastus ja uusien laitteiden luotettava
käyttöönotto.

Loimuan jäähdytyspalvelut takaavat
tasaiset lämpötilat ympäri vuoden
Viilennys- ja jäähdytysratkaisulla kiinteistön lämpötila
pidetään tasaisena ympäri vuoden. Lisäksi viilennyksessä syntyvää ylijäämälämpöä voidaan hyödyntää alueen
lämmitykseen.
Talokohtainen viilennyslaitteisto asennetaan lämmönjakohuoneeseen ja kytketään talon keskitettyyn ilmanvaihtojärjestelmään. Laitteisto hyödyntää hukkalämmön
kaukolämpöverkkoon. Viilennyslaitteisto on Loimua Oy:n
omistuksessa ja hallinnassa.

Maalämpöratkaisut kaukolämpöverkon
ulkopuolella
Maalämpö on luonnon oma lämpövarasto. Auringon
säteily ja maapallon ytimen hehku lämmittävät maaperää, kalliota ja vesistöjä. Lämpö saadaan talteen
lämmönkeruuputkistolla ja maalämpöpumpulla, ja se
jaetaan rakennukseen vesikiertoisten patterien tai vesikiertoisen lattialämmityksen avulla. Maalämmön avulla
lämpenee myös käyttövesi. Loimualta saa maalämmön
luotettavasti ja helposti.
Tällä hetkellä tarjoamme maalämpötoteutuksia
kunta- ja yritysasiakkaillemme sekä taloyhtiöille.

Pyydä tarjous vaivattomasti täyttämällä
sähköinen lomake kotisivuillamme!
www.loimua.fi/pyyda-tarjous

Ilmoitamme vedenjakelun
häiriöistä tekstiviestillä.
- Tilaa tiedotteet
osoitteessa HSVESI.FI
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Loimua-energiantuotanto osaavasti
ja ammattitaidolla
Meillä Loimuassa on pitkä kokemus laadukkaasta ja
ympäristövastuullisesta energiantuotannosta. Kun ratkaisut ja tarpeet monipuolistuvat, ammattilaistemme
varma osaaminen takaa korkealaatuisen ja tavoitteellisen energiakumppanuuden.
Energiantuotannon ulkoistaminen asiantuntijoille lisää
tuotannon energia- ja kustannustehokkuutta. Räätälöimme aina palvelumme asiakaslähtöisesti, millä
tavalla tahansa lämmöntuotanto toteutetaankin.
Palvelumme kattaa seuraavat energiapalvelut: lämpö, hukkalämpöjen hyödyntäminen, teollinen höyry,
jäähdytys sekä energiantuotannon valvonta osaavien
ammattilaistemme käsissä.

Energiantuotannon ulkoistamisen edut:
→ tuotantovarma ja luotettava energiantuotanto
→ ympäristövastuullinen ja energiatehokas toiminta
→ osaavat ammattilaiset ja ihmiseltä ihmiselle -palvelu
→ kustannustehokkuus

Huolettomuutta ja varmuutta Loimuan
energiantuotannon valvonnalla
Tarjoamme valvomopalveluja erilaisiin lämmöntuotannon tarpeisiin ja osaavan henkilöstömme jatkuvan avun.
Pidämme huolta, että energiantuotanto ja siihen liittyvät
laitteet toimivat moitteetta ja varmasti.
Keskusvalvomomme huolehtii tuotannon toimivuudesta
tietoturvallisen etäyhteyden kautta joka päivä vuorokauden ympäri. Asiantuntijamme huolehtivat laitteiden
oikeanlaisesta toiminnasta sekä tuotannon laadusta.

Energiatuotannon
valvomopalvelu:
Tuotannon harjoittaja
Tehdas Oy
Tuotannon valvomopalvelu: Loimua

Energiantuotanto
Tuotannon omistaja
ja harjoittajat: Loimua
Tuotannon valvomopalvelu: Loimua
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KATSO VIDEOMME!
Asiakkuus- ja kehitysjohtajamme Tero Holappa kertoo monipuolisista
energiapalveluistamme sekä ympäristövastuullisuus tavoitteestamme.

Tyytyväinen yritys asiakkaamme
”Loimuan kanssa on helppo
asioida ja asiakaspalvelu toimii
kiitettävästi. Jos on kysyttävää, vastaus
tulee nopeasti. Minä saan esimeriksi
puhelimeen tiedon lämpökatkoista ja tiedon
niiden loppumisesta. Tosin katkoja
ei juurikaan ole ollut.”
- Laukaan Vuokrakodit Oy

LVI-alan pätevä ammattilainen
www.jmputkioy.fi
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Lämpöluotsi-palvelukokonaisuus
Loimua Lämpöluotsi on mukana lämmittäjän arjessa. Se on palvelukokonaisuus, jossa yhdistyvät Loimuan kattava lämmitysasiantuntemus, kokonaisvaltainen asiakaspalvelu sekä loimualainen tahto tehdä
asiakkaiden arjesta sujuvampaa. Lämpöluotsi kuvastaa myös toimintakulttuuriamme – tarjoamme lämmityksen asiantuntijuuttamme
asiakkaidemme käyttöön.
Lämpökatselmus antaa arvokasta
tietoa lämmityslaitteiden kunnosta

Loimuan Asiakasnet-palvelu helpottaa
energiankulutuksen seurantaa

Loimuan maksuton lämpökatselmus on lisäpalvelu
kaikille asiakkaillemme. Suoritamme kiinteistössä
asiakkaan tilauksesta katselmuksen, jossa asiantuntijamme käyvät läpi lämmityslaitteiden toimivuuden
ja ajantasaisuuden. Katselmuksen yhteydessä laitteistoa on myös mahdollista hienosäätää energiatehokkaimman lämmitystavan varmistamiseksi.

Loimuan Asiakasnet tarjoaa mahdollisuuden hoitaa
lämpöasioita missä ja milloin tahansa. Asiakasnetissä voi tarkkailla lämmönkulutusta, katsella tai päivittää asiakastietoja sekä selata laskutushistoriaa.
Palvelu näyttää kaukolämmön kulutustiedot vuosikulutuksesta aina tuntitasolle asti. Kulutusvertailu
esimerkiksi vuoden takaiseen kulutukseen on myös
vaivatonta. Maksuton palvelu on käytettävissä myös
mobiililaitteella – rekisteröitymisen jälkeen sama
käyttäjätunnus toimii niin sivustolla kuin mobiilisovelluksessakin.

Ammattilaisemme antavat kuntoarvion kiinteistön
lämmönjakolaitteiden kunnosta. Katselmuksesta
laaditaan pöytäkirja, josta käy ilmi lämmityslaitteiston kaikkien osien kunto ja toimivuus.

Lämmitys- ja
jäähdytysratkaisut
Kiinteistökohtaiset
energiaratkaisut

Teollisen
kokoluokan
energiaratkaisut

asiakas.loimua.fi

Valvonta ja etäyhteys

Lämpöluotsiin liittyviä
muita palveluita

Kaukolämpö

Valvomo

Lämpökatselmukset

Jäähdytys -ja hybridi
palvelut

Älykäs

Kaukolämpölaitteiston
uusiminen

Maalämpöratkaisut

Asiakasnetkulutusseuranta

Maakaasu

Lämmitys- ja
jäähdytyskonsultointi

Energiantuotannon
kokonaispalvelu

Energiantuotannon
valvomopalvelu

Asiakaspalvelu
020 690 035
arkisin klo 9-17, pvm/mpm

www.loimua.fi
asiakas.loimua.fi

Vikapalvelu 24h
020 690 026
pvm/mpm

Olemme myös somessa!

facebook.com/loimuaoy

twitter.com/LoimuaOy

instagram.com/loimua_oy

linkedin.com/company/loimua
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