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Kertomusvuonna tuli kuluneeksi 45 vuotta HLV:n toiminnan käynnistymi-
sestä. Yhtiö perustettiin 31.10.1974. Kun lukee alkuperäisiä kirjoituksia 
yhtiön perustamistarpeesta, voi jopa yllättäen todeta, että perustavoit-
teet olivat jo silloin samat kuin nykyisin: edulliset lämmityskustannukset, 
energiansäästö ja ympäristöystävällisyys. Silloin puhuttiin ”ilmansuoje-
lusta”. Yhtiön omistaja eli Hyvinkään kaupunki on sittemmin linjannut 
HLV:n toimintaa tarkemmin: ”HLV:n toiminta-ajatuksena on tuottaa ja 
toimittaa Hyvinkäälle kaukolämpöä kilpailukykyisesti ja ympäristöys-
tävällisesti”. Omistajan linjaamat kehittämisen painopisteet ovat: 1. 
Vahvistaa kaukolämmityksen laatua, kilpailukykyä ja kannattavuutta 
kehittämällä kaukolämpöön ja kiinteistöjen energiankäyttöön liittyviä 
palveluja. 2. Toteuttaa kiertotaloutta jäte- ja biopohjaisesti tuotetulla 
energialla. 3. Hyödyntää aktiivisesti tulevaisuuden lämmöntuotanto-
menetelmiä. 4. Pitää kaukolämmön hinta alueellisesti edullisimpana.

Haasteisiin on vastattu toimintaa kehittämällä

HLV on toteuttanut johdonmukaisesti edellä mainittuja kehittämisen pai-
nopisteitä. Näitä linjauksia ovat tukeneet koko energia-alan kasvavat 
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haasteet, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen torjuntaan. Myös asiakkaat 
ja viranomaiset edellyttävät toiminnan kehittämistä. Kaukolämpöyhtiöillä 
on vielä lisähaasteena kilpailun kiristyminen. Vaihtoehtoiset lämmitysrat-
kaisut on Suomen mediassa nostettu usein jopa kaukolämpöä parem-
miksi. Monessa muussa maassa kaukolämpö nähdään positiivisemmas-
sa valossa. Tähän imagokysymykseen pitää jatkossa kiinnittää entistä 
enemmän huomiota ja saada kaukolämpö näkymään mediassa enem-
män ratkaisijana kuin kehityksen jarruna. Laaja lämpöverkko mahdollis-
taa sellaisia asioita, joita on mahdotonta toteuttaa kiinteistökohtaisissa 
erillisratkaisuissa. Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry tekee jatkuvasti 
työtä kaukolämmön imagon nostamiseksi.

Jätehierarkiaan kiertotaloutta tukevia veropäätöksiä

Suomen hallitus tulee tekemään lähiaikoina merkittäviä veropäätök-
siä, joiden tavoitteena on kiertotalouden edistäminen. Päätökset 
koskevat jätteenpolton energiahyödyntämistä ja hiilidioksidipäästö-
jä sekä kaatopaikalle päätyvää jätettä. Kaatopaikkakiellon vuoksi 
kaatopaikolle päätyy enää hyvin vähän jätettä. Käytännössä lähes 
kaikki hyödyntämiskelvoton jäte poltetaan, koska se on ainoa tapa 
hävittää loputkin jätteet. Nyt on ensiarvoisen tärkeää, että uusien ve-
rojen kohdentamisessa katsotaan oikealla tavalla koko jätehierarkiaa: 
jätteen syntymisen ennaltaehkäisy, jätteen uudelleenkäyttö, kierrätys, 
jätteen energiahyödyntäminen, jätteen loppusijoitus. Uudet verot tulee 
kohdentaa hierarkian alkupäähän jätteiden syntypaikalle, jotta jätettä 
syntyisi mahdollisimman vähän.

Veropäätöksiin liittyvät myös hiilidioksidipäästöt ja miten ne kohden-
netaan jätehierarkiassa. On ensiarvoisen tärkeää, että myös jätteiden 
sisältämät hiilidioksidipäästöt kohdennetaan jätteiden syntypaikalle. 
Juuri tätä asiaa selventämään käynnistettiin ns. JäPä- hanke, jonka 
tavoitteena on kiertotalouden edistäminen ja päätöksenteon tukemi-
nen kunnissa oikeudenmukaisen päästöjen kohdentamisen kautta. 
JäPä-hanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja siinä on mukana 
rahoittajina 14 energiayhtiötä, 4 kuntaa sekä Energiateollisuus ry ja 
Suomen Kiertovoima ry. Selvityksen tekijänä on Benviroc Oy. Han-
keen tulokset ovat jätteiden energiahyödyntämisen osalta pohjana ns. 
ALas- hankkeessa, jossa selvitetään alueellisten hiilidioksidipäästöjen 
kohdentamista eri sektoreille. Linjaukset uusiksi menettelytavoiksi on 
tavoitteena saada valmiiksi vuoden 2020 aikana.

Maakaasumarkkinat avautuivat

Suomen maakaasumarkkinat avautuivat kilpailulle 1.1.2020. Mo-
nopoliyhtiö Gasum Oy:n siirto- ja myyntiliiketoiminta on eriytetty eri 
omistuspohjan yhtiöihin. Nyt maakaasun maahantuonti ja myynti on 
mahdollista myös muille yhtiöille. HLV teki kilpailutuksen jälkeen han-
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Visio
Olemme kehittyvä yritys ja toiminta-alueen paras  
energiakumppani.

Toiminta-ajatus
Tuotamme luotettavia energiapalveluita kilpailukykyisesti ja 
ympäristön ehdoilla.

Arvot
• Asiakaslähtöisyys

• Ympäristöystävällisyys

• Osaava ja palveluhenkinen henkilöstö

kintasopimuksen Gasum Oy:n kanssa. Kumppanuus Gasum Oy:n 
kanssa on toiminut perinteisesti hyvin. Tällä hetkellä näyttää siltä, että 
kilpailu on laskenut maakaasun hintaa.

Uudet palvelut tukevat ilmastonmuutoksen torjuntaa

HLV on määrätietoisesti siirtymässä kiinteistöjen sisällä lämmönjakohuo-
neesta eteenpäin asiakkaiden energiaa kuluttavien laitteiden ohjauk- 
seen ja valvontaan. Tähän tarkoitukseen on kehitetty uusi Valvomo-
palvelu WiRE. Sillä voidaan ohjata rakennusten sisäilmaolosuhteita ja 
energiatehokkuutta sekä pienentää niiden avulla asiakkaiden CO2- 
päästöjä ja helpottaa raportointia. Vastuullisuus ja ilmastonmuutoksen 
torjunta tukevat myös asiakkaiden omaa liiketoimintaa. Toinen uusi 
palvelumme energianeuvonta EnergiaHelppi on saanut myös hyvän 
vastaanoton asiakkaidemme keskuudessa.

Tavoitteet saavutettiin, asiakastyytyväisyys  
erinomaisella tasolla

Yhteistoiminta kaupunkikonsernin sisällä on ollut tiivistä ja tuloksellista. 
Myös kaikki muut HLV:n asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä toimintaam-
me. Asiakastyytyväisyys olikin kuluneena vuonna 4,4 (asteikko 1-5). 
Taloudellinen tulos oli hyvällä tasolla ja henkilöstömme saavutti hyvin 
myös muut kertomusvuodelle asetetut toiminnalliset tavoitteet. Olemme 
pystyneet pitämään kaukolämmön hinnan edelleen kilpailukykyisenä. 
Haluan lausua onnistumisesta kiitokset henkilöstölle sekä kiittää asiak-
kaitamme ja yhteistyökumppaneitamme hyvin sujuneesta yhteistyöstä.

Matti Laukkanen, toimitusjohtaja 
Hyvinkään Lämpövoima Oy

Päätavoitteet
• Luotettava ja häiriötön lämmön toimittaminen

• Kaukolämmön kilpailukykyinen myyntihinta

• Hyvä asiakaspalvelu ja asiakastyytyväisyys

• Lämmön hankinnan ja oman tuotannon kustannustehokkuus

• Toiminnan taloudellinen tulos

• Ympäristökuormituksen minimointi  
 (ilmastonmuutoksen torjuminen)

• Energian loppukäytön tehostaminen

Visio, toiminta-ajatus, arvot ja päätavoitteet
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ENERGIANEUVONTAA JA TALOTEKNIIKAN OPTIMOINTIA

Hyvinkää on asettanut tavoitteekseen hiilidioksidipäästöjen vähentä-
misen 80 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. 
Tavoitteen toteutumisen merkittävä mahdollistaja on hyvinkääläisille 
toimittamamme kaukolämpö, josta noin 90 prosenttia on hiilineut-
raalia. Lisäkeinojakin tarvitaan, ja yksi sellainen on EnergiaHelpiksi 
ristitty, lokakuussa 2019 lanseerattu energianeuvontapalvelu. Yhteis-
työssä kaupungin ympäristöpalvelujen ja rakennusvalvonnan kans-
sa suunnittelemamme palvelu on tarkoitettu kaikille hyvinkääläisille, 
yhtä hyvin pientalojen omistajille kuin taloyhtiöillekin. Neuvonta on 
myös paikallisten yritysten saatavilla.

Lämpövoima toimii palvelun tuottajana. Palveluinsinööri Ville Rou-
vinen kertoo, että EnergiaHelpin yhteydenottokynnys on pyritty 
laskemaan mahdollisimman matalaksi.

”EnergiaHelpin vetonaulana ovat ilmaispalvelut: puhelin- ja sähkö-
postineuvonta sekä lyhytkestoiset käynnit pientalokohteissa. Maksul-
liset palvelutkin ovat erittäin edullisia.”

Kerromme, mitä asiakas voisi tehdä energiankulutuksen pienentämi-
seksi ja paikallistamme kiinteistöjen ”energiasyöpöt”. Lämmitystavan 
muutosta harkitsevat kiinteistönomistajat ja taloyhtiöt saavat puolu-
eetonta apua parhaan lämmitystavan valinnassa.

Palvelussa voidaan selvittää aurinkosähkön tuotantomahdollisuuk-
sia ja kannattavuutta kiinteistössä. Lisäksi kartoitamme taloyhtiöiden 
tai omakotitalojen valmiuksia sähköautojen lataamiseen ja teemme 
toimenpide-ehdotuksia. Asiakkaamme voivat vuokrata käyttöönsä 
lämpökameran ja sähkönkulutusmittarin. Meiltä saa neuvoja myös 
energiaa säästäviin rakenteellisiin muutoksiin kuten lisäeristämiseen.

EnergiaHelppi tarjoaa hyvinkääläisille elämiseen ja asumiseen liit-
tyvää käytännöllistä tietoa, jonka avulla voidaan parantaa energia-
tehokkuutta ja pienentää päästöjä. Valtaosa palvelun tähänastisista 
käyttäjistä on Rouvisen mukaan ollut omakotiasukkaita, jotka ovat 
valmiiksi perehtyneitä omaan energiankulutukseensa sekä teknisiin 
järjestelmiinsä.

HLV Vuosikertomus 2019 Asiakkaat ja palvelut

2019 oli uusien palveluiden lanseeraamisen ja sisäänajon vuosi. Kehitimme yhdessä kaupungin kanssa ma-
talan kynnyksen energianeuvontapalvelun kaikille hyvinkääläisille. Kiinteistöjen lämmityksen ja ilmanvaih-
don optimointiin tarkoitetusta valvomopalvelusta hankimme käyttökokemusta kaupunkikonsernin sisällä.
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”Heillä on jo yhteydenottovaiheessa selkeä näkemys siitä, mihin 
erityisiin asioihin he haluavat neuvoja. He eivät kysy energiatehok-
kuuden parantamisesta yleisesti ottaen vaan neuvoa vaikkapa läm-
mityksen ajastamiseen.”

Kysytyin palvelu on ollut maksuton puhelin- ja sähköpostineuvonta. 
Kaikille halukkaille pientaloasukkaille on tehty maksuton ”pikakat-
selmus” toimenpide-ehdotusten kera. EnergiaHelppi jatkuu kokei-
luhankkeena vuoden 2020 loppuun asti. Sen jälkeen päätämme 
neuvontapalvelun jatkosta kaupungin kanssa.

Moderni talotekniikka vaatii asiantuntemusta

Valvomopalvelu WiREn piirissä ovat jo kaikki kaupungin omistamat 
kiinteistöt eli koulut, päiväkodit, Hyvinkään Vuokra-asunnot ja Kiin-
teistö Oy Hyvinkään Wanha Villatehdas. Yhteensä WiRE-kiinteistöjä 
on noin 105. Seuraavat palveluun liitettävät kohteet ovat uusi Han-
gonsilta-talo ja Metsäkaltevan koulu.

”2019 oli sisäänajovuosi, jonka aikana halusimme varmistaa palve-
lun toimivuuden kaupunkikonsernin sisällä”, toteaa energiainsinööri 
Pasi Nevalainen.

Nyt olemme valmiita tarjoamaan palvelua kaikille kiinteistönomista-
jille. Talotekniikan määrä lisääntyy asuin- sekä liikekiinteistöissä vauh-
dilla, ja uudet laitteet on yleensä mahdollista liittää etävalvontaan. 
Tähän mahdollisuuteen olemme tarttuneet Sahanmäen lämpölaitok-
sella, mistä käsin valvomme sekä omaa lämmöntuotantoamme että 
asiakkaiden järjestelmiä. Vanhoissa kiinteistöissä etävalvottavuus voi 
vaatia rakennusautomaatiojärjestelmän saneerauksen.

Seuraamme asiakaskiinteistön lämmön, sähkön ja veden kulutusta. 
Varmistamme, että kaikki talotekniset laitteet toimivat kuten kuuluukin. 
Niihin lukeutuvat lämmönjakokeskukset, ilmanvaihtokoneet, jäähdy-
tyslaitteet ja valaistus. Sisäilman laatua voidaan valvoa ilman suuria 
kustannuksia langattoman tekniikan avulla.

Eikö moderni teknologia toimisi ihan ilman valvontaakin?

”Automatiikka tekee vain sen, mitä sinne ohjelmoidaan ja mitä siltä 
pyydetään. Jos ohjelmointi on tehty väärin, energiatehokkuus ja si-
säilmaolosuhteet kärsivät”, Nevalainen vastaa.

Kun Lämpövoiman asiantuntijat analysoivat etävalvonnan tuottamaa 
dataa, lämmityksen ja ilmanvaihdon asetukset voidaan säätää luo-
tettavasti kohdilleen. Havaittuihin ongelmiin pystytään puuttumaan 
nopeasti. ”Big datan” pohjalta on mahdollista kehittää uusiakin rat-
kaisuja. Keskitetty valvonta helpottaa elämää erityisesti silloin, kun 
yhdellä omistajalla on useita kiinteistöjä. Valvomopalvelu WiRE 

Valvomopalveluun liitetyn kiinteistön omistaja voi halutessaan seu-
rata kulutuslukemia online-portaalista. Sinne kirjataan myös kaikki 
korjaus- ja tehostamistoimenpiteet. Laskemme, mitkä ovat energiain-
vestoinnin tuomat todelliset säästöt. Valvomo-ohjelmisto ei ole riippu-
vainen siitä, minkä yrityksen tai valmistajan automatiikka kiinteistössä 
on. Tämä avaa uudenlaisia mahdollisuuksia kiinteistönomistajan 
automaatiohankintoihin ja niiden kilpailuttamiseen.
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Asiakkaille toimitettu lämpö

Energiatehokkuus leikkaa kulutusta

Liittymäasiakkaidemme lukumäärä jatkoi tasaista kasvuaan vuonna 
2019, mutta lämmönmyynnin kokonaiskasvu on maltillista.

”Uudet kiinteistöt ovat yhä energiatehokkaampia, ja vanhoissa teh-
dään energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä”, asiakkuus- ja ver-
kostopäällikkö Sami Pesonen piirtää ajan kuvaa.

Suosituimpia lämmitysjärjestelmien elinkaaripalveluitamme ovat kau-
kolämmön sopimushuollot. Sopimushuollon asiakkaina meillä on 
noin 400 kiinteistöä, joiden lämmönjakokeskukset tarkastamme joka 
vuosi. Osa huoltosopimuksista on yhdistetty uuteen WiRE-valvomo-
palvelukonseptiimme. 

Viime vuosina asiakkaamme ovat uusineet ison joukon 1980-luvul-
la asennettuja lämmönjakokeskuksia, joista osan olemme uusineet 
avaimet käteen -palveluna. Vuonna 2019 asensimme kymmenelle 
pientaloasiakkaalle etävalvontalaitteistolla varustetut lämmönjako-
keskukset, jotka ovat Lämpövoiman omistamia ja hallinnoimia. Pien-
talojen etävalvonnan pilottihankkeeseen on 2020 tarkoitus ottaa 
mukaan kymmenkunta uutta kiinteistöä.

Hyvinkäällä päätettiin kaupungin viranomaisen toimesta viime vuonna, 
että tärkeimmiksi luokitelluilla pohjavesialueilla ei saa enää rakentaa 
uusia maalämpöjärjestelmiä ilman erillistä vesilain edellyttämää lupaa. 
Koko kaupungissa arvioidaan olevan vielä noin tuhat maanalaista öl-
jysäiliötä, jotka tulevat tarpeettomiksi, kun öljylämmityksestä luovutaan. 

”Haluamme auttaa asiakkaitamme ratkaisemaan irtautumisen fossii-
lisesta öljylämmityksestä hiilineutraalilla kaukolämmöllä myös niillä 
alueilla, joissa maalämpöä ei saa tehdä”, Pesonen sanoo.

Luvassa pysyvää hintavakautta

Kaukolämmön energia- ja perusmaksut säilyivät samoina koko vuo-
den 2019. Hinta on pysynyt vakaana lähes koko 2010-luvun, kun 
siirryimme vuonna 2012 hyödyntämään lähes maksimaalisesti Fortu-
min Riihimäen jätteenkäsittelylaitoksilta saatavaa Ekolämpöä.

Jakelukaasun hintaa laskimme maakaasun hankintahintojen halven-
nuttua vuodenvaihteessa. 2020 alusta maakaasumarkkinoilla alkoi 
uusi aikakausi niiden avautuessa kilpailulle. Maakaasun valtakun-
nallinen siirtoverkko eriytettiin maakaasun maahantuonnista ja myyn-
nistä. Joulukuussa 2019 otettiin käyttöön uusi Balticconnector -kaa-
suputki Suomenlahdella. Suomeen virtaa nyt maakaasua kahdesta 
suunnasta: Venäjältä ja Virosta.

Pesonen muistelee, että Lämpövoima on laajentanut maakaasun jake-
luverkkoa viimeksi 2000-luvun alussa. Maakaasumarkkinauudistuksen 
yhteydessä moni maakaasun jakeluyhtiö on myynyt jakeluverkkonsa.

”Päätimme kuitenkin pitää kiinni kaasun jakeluverkostamme ja tarjota 
vastuulliset paikalliset palvelut edelleen myös hyvinkääläisille maakaa-
sun käyttäjille. Markkinauudistuksen myötä asiakkaamme voivat kuiten-
kin halutessaan ostaa kaasunsa muualtakin kuin meiltä, jolloin me huo-
lehdimme vain sen siirrosta. Periaate on siis sama kuin sähkökaupassa.”

Asiakkaiden tyytyväisyys toimintaamme ja palveluihimme säilyi erin-
omaisella tasolla. Saimme yleisarvosanaksi 4,4 asteikolla yhdestä 
viiteen. Seuraamme asiakastyytyväisyyttä jatkuvalla seurannalla. 
Siinä on kolme peruskomponenttia: yksittäisiä, pienehköjä palvelu-
suoritteita koskevat välittömät palautekyselyt, projektipalautekyselyt 
ja vuoden lopulla toteutettava massakysely. 

Aina kun käymme korjaamassa jonkin vian asiakkaan luona, kysymme 
jälkeenpäin, kuinka onnistuimme. Projektipalautetta pyydämme isommis-
ta operaatioista, kuten uusien liittymien teosta tai lämmönjakokeskusten 
saneerauksista. Massakyselyssä satunnaisesti valitulta asiakasjoukolta 
tiedustellaan näkemyksiä palvelumme laadusta yleisellä tasolla.

HLV Vuosikertomus 2019 Asiakkaat ja palvelut

Kaukolämmön myynti asiakasryhmittäin

Yleiset rakennukset 
18,0 %

Liikerakennukset 
11,6 %

Teollisuusrakennukset 
15,2 %

Asuintalot 
55,2 %
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HLV Vuosikertomus 2019Tuotanto

Asensimme Sahanmäen lämpölaitokselle uuden suku-
polven maakaasukattilan ja uutta poltintekniikkaa. 
Lämpöä syntyy aiempaa paremmalla hyötysuhteella 
ja pienemmin päästöin.

Olimme tienneet jo hyvän aikaa, että kaksi 1970-luvun alussa valmis-
tettua maakaasukattilaamme olivat tulossa teknisen käyttöikänsä pää-
hän. Olimme ostaneet ne käytettyinä 1980-luvulla. Päätimme purkaa 
molemmat samalla kertaa ja korvata ne yhdellä tuliterällä kattilalla.

Saneeraussuunnitelma pantiin täytäntöön 2019. Purkutyöt käynnis-
tyivät toukokuussa, ja laiteasennukset aloitettiin kesällä. Käyttöönot-
totarkastus uudelle kattilalle pidettiin 20. joulukuuta.

Kattilavalmistaja on Bosch, ja kaikki osat on tehty Saksassa. Kattila 
varustettiin myös uudella polttimella, jonka valmistaja on lahtelainen 
Oilon. Vastaavanlainen poltin hankittiin samassa hallissa olevaan, 
vuonna 2008 uusittuun kattilaan.

ENEMMÄN TEHOA, VÄHEMMÄN PÄÄSTÖJÄ

Uusi maakaasukattilamme on saksalaista tekoa.

”Projektista tuli vähän laajempi kuin alun perin suunniteltiin, kun lisä-
nä tulivat toisenkin polttimen vaihto sekä kaikkien sähköjen ja auto-
maatioiden uudistaminen”, projektia vetänyt Lämpövoiman tuotanto-
päällikkö Otto Kingelin selvittää.

Sahanmäessä on nyt viisi kaasukattilaa, joista neljässä poltetaan 
maakaasua ja yhdessä kaatopaikkakaasua. Hyötysuhteeltaan uusi 
kattila on koko joukon paras.

”Kun lämmöntuotantoa jatkossa käynnistellään kaasulla, uusi kattila 
käynnistetään pääsääntöisesti ensimmäisenä.”

Modernin kattila- ja poltintekniikan hyödyt eivät rajoitu energiatehok-
kuuden kohentumiseen. Lämmöntuotannon päästöt vähenevät sekä 
typen oksidien että hiilidioksidin osalta. 

”Vanhoja kattiloita ei uusittu vain sen vuoksi, että niiden käyttöikä oli 
päättymässä. Haimme uusilla ratkaisuilla myös myönteisiä ympäris-
tövaikutuksia”, tekninen johtaja Juha Hildén painottaa.
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Kaukolämmön tuotannossa käytetyt lämmönlähteet 1978–2019

HLV Vuosikertomus 2019 Tuotanto

Pelletin poltto on tekniikkalaji

2019 tuotimme omissa laitoksissamme yhteensä 64,4 gigawatti-
tuntia (GWh) lämpöä. Oman tuotannon osuudeksi tuli 17,8 % ko-
konaistuotannosta. Maakaasua käytimme 3,7 miljoonaa kuutiota, 
millä tuotimme 36,3 GWh lämpöä. Puupellettiä kului noin 4 670 
tonnia, ja lämpöä saatiin 20,5 GWh. Sekä maakaasun että pelletin 
käyttö olivat vähäisempiä kuin edellisenä vuonna. 

Biokaasua ostimme Kiertokapula Oy:ltä 1,4 miljoonaa kuutiota, mil-
lä tuotimme 5,8 gigawattituntia lämpöä.

Raskasta polttoöljyä emme ole käyttäneet lainkaan vuoden 2017 
jälkeen. Kevyttä öljyäkin kului vain 226 kuutiota, millä teimme 2,1 
GWh lämpöä kylmimpinä talvipäivinä. Käyttötunteja öljykattiloille 
tuli pääverkossa vuoden aikana 139. Huoltovarmuussyistä haluam-
me pitää öljykattilamme käyttökunnossa.

Omat tuotantolaitteemme toimivat pääsääntöisesti erittäin hyvin. Ai-
noastaan Veikkarin pellettilaitoksella kamppailtiin ajoittain savukaa-
sujen suodatinjärjestelmän kanssa, mistä syystä laitosta ei voitu ajaa 
kaikkina hetkinä täydellä teholla.

”Pellettipölyn polttaminen on herkkä prosessi, johon vaikuttavat niin 
pelletin lämpöarvo kuin kattilan säädötkin. Liikkuvia tekijöitä on pal-
jon, eikä biopolttoaine ole koskaan täysin tasalaatuista”, Kingelin 
kuvailee.

Ekolämpöä hyvällä yhteistyöllä

Kaukolämmön kokonaistuotantomme oli 362,7 gigawattituntia. Täs-
tä 295,6 GWh eli noin 80 prosenttia oli Fortum Waste Solutions 
Oy:ltä ostamaamme Ekolämpöä. Se on kierrätykseen kelpaamat-
toman sekajätteen poltossa talteen otettavaa hukkalämpöä, joka 
tulee Hyvinkäälle siirtolinjaa pitkin Riihimäeltä.

Siirtoputkessa virtaava lämmin vesi ohjataan Sahanmäessä läm-
mönvaihtimien läpi kaukolämpöverkkoomme.

”Lämmönvaihtimet takaavat huoltovarmuuden. Vaikka siirtoputkeen 
tulisi vuoto, se ei vaikuttaisi Hyvinkään kaukolämpöveteen.”

Lämpövoiman ja Fortumin valvomotyöntekijät pitävät yhteyttä päivittäin.

”Yhteistyö toimii hyvin ja pyrimme parantamaan sitä koko ajan. Vä-
hintään kerran kuussa pidettävässä palaverissa käymme läpi käyttö-
teknisiä asioita avoimesti keskustellen.”

Kingeliniin on tehnyt ison vaikutuksen yhteistyökumppaneista huoku-
va turvallisuuslähtöisyys.

”Olemme saaneet heiltä vinkkejä omankin työturvallisuutemme ke-
hittämiseen.”

Myllyn Paras Oy:ltä ostamamme biolämmön (2,5 GWh v. 2019) 
lähteenä on Hyvinkään myllyn hiutaletuotannossa syntyvä kauran 
kuoriaines.

Lämmönlähteemme seuraa aikaansa

Kun Hyvinkään Lämpövoima Oy perustettiin vuonna 1974, kauko-
lämpöä tehtiin maan tavan mukaisesti öljyllä. Rakensimme pieniä 
öljylämpökeskuksia ympäri kaupunkia. Energian hinta oli keskeinen 
tuotantoa ohjaava tekijä.

Vuonna 1980 aloimme tuottaa lämpöä pyroflow-leijupetikattilalla, 
jossa poltettiin puuta, turvetta ja kivihiiltä. Ensimmäisten joukossa 
Suomessa käyttöön ottamamme pyroflow-tekniikka herätti laajalti 
kiinnostusta alan toimijoiden piirissä. Kattila oli toiminnassa vuoteen 
1987 asti, jolloin luovuimme kivihiilestä.

Maakaasun otimme käyttöön Uudenmaan kunnista ensimmäisenä 
v. 1986 ja teimme sillä lämpöä viitisen vuotta.

”Kaasu oli silloin hyvin kilpailukykyinen ja päästöttömänä pidetty 
energialähde. Hiilidioksidipäästöistä ei vielä oltu huolissaan, vaan 
huomio kohdistui rikki- ja typpipäästöihin”, Juha Hildén muistelee.

1989 Sahanmäkeen valmistui Fortumin (silloinen Imatran Voima) 
yhteistuotantolaitos, jossa sähköä ja lämpöä tehtiin yhteistuotantona 
maakaasulla. Peruskuorma tehtiin IVO:n yhteistuotannolla ja huip-
pukuorma HLV:n erilliskaasukattiloilla. Öljyä käytettiin täydentävänä 
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Hankinta  362,7 GWh
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Fortum Oyj 295,6  GWh  81,5 %
Myllyn Paras Oy 2,5 GWh  0,7 %

Maakaasu 36,3 GWh    10,0 %
Biokaasu 5,8 GWh    1,6 %
Öljy 2,0 GWh    0,5 %
Pelletti 20,5 GWh 5,7 % 

Myynti 321,2  GWh

Pientalot 17,5 GWh 5,5 %

Teollisuus 48,8 GWh 15,2 %

Rivitalot  33,8 GWh 10,5 %

Liikerakennukset 37,4 GWh 11,6 %

Yleiset rakennukset  57,8 GWh 18,0 %

Oma kulutus ja verkostohäviöt 41,5 GWh
(11,4 % hankinnasta).

Kerrostalot 125,9 GWh 39,2 %

Energiatase 2019

HLV Vuosikertomus 2019Tuotanto

polttoaineena. 1994 aloimme ostaa Kiertokapula Oy:ltä kaato-
paikkakaasua, jota muodostuu edelleen vanhan Kapulan kaatopai-
kan uumenissa.

Maakaasun valtakausi kesti Hyvinkäällä parikymmentä vuotta. Ny-
kyään pyrimme minimoimaan sen käytön hiilidioksidipäästöjemme 
pienentämiseksi. Vaikka kaasu on fossiilisista polttoaineista puhtain, 
päästötön sekään ei ole.

”Maakaasu tulee säilymään lämmöntuotannon huippu- ja varaläm-
mönlähteenä vielä vuosia Hyvinkäällä. Kaasu turvaa kotien lämmi-
tyksen niin peruslämmönlähteen mahdollisissa häiriötilanteissa kuin 
myös huippupakkasilla”, asiakkuus- ja verkostopäällikkö Sami Pe-
sonen katsoo.

Uuden vuosituhannen vaihteessa tietoisuus ilmastonmuutoksesta 
vahvistui. CO2-päästöistä ja päästökaupasta tuli tärkeitä käsitteitä. 
Valtiovalta voimisti vero-ohjaustaan. Näimme parhaaksi ratkaisuksi 
hiilineutraaliin lämmöntuotantoon pääsemiseksi jätteenpoltosta syn-
tyvän hukkalämmön hyödyntämisen. Ekolämpöä alkoi virrata Hyvin-
käälle vuonna 2008..

Vuonna 2015 otimme Veikkarissa käyttöön 10 megawatin pelletti-
pölylaitoksen, joka edusti jälleen uusinta polttoteknologiaa. Pitkän 

tähtäimen tiekartassamme on toinen samankokoinen biopohjainen 
ratkaisu. Sen toteuttaminen on kuitenkin sidoksissa kaupungin kehit-
tymiseen. Tulevaisuudessa pellettikattiloilla voitaisiin ehkä korvata 
ikääntyviä kaasukattiloita.

Tuotannollisena ohjenuoranamme on ollut koko 45-vuotisen ole-
massaolomme ajan, että lämmönlähde seuraa aikaansa. Tästä 
lähtökohdasta mietimme myös 2030- ja 40-luvulle ulottuvia strate-
gisia ratkaisujamme, Pesonen kertoo.

”Pidän tällä hetkellä realistisimpana vaihtoehtona, että jätteenkäsit-
telyn hukkalämmön hyödyntäminen jatkuu nykyisellä tasolla pitkälle 
2030-luvulle. Mentäessä kohti vuotta 2040 sen osuus alkaa luulta-
vasti pienentyä uusien teknologioiden tullessa teknisesti kypsiksi ja 
taloudellisesti kannattaviksi.”

Toinen kysymys on, minkä verran jätettä tulevaisuudessa ylipäänsä 
syntyy.

”EU on asettanut kunnianhimoisia kierrätystavoitteita, jotka toteu-
tuessaan alentavat poltettavan jätteen ja poltosta saatavan hukka-
lämmön määrää. Jos jätteen terminen käyttö vähenee, se tullaan 
korvaamaan pellettiä tai haketta polttamalla”, Hildén arvioi.
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RISKIENHALLINTA ON JOKAPÄIVÄISTÄ TYÖTÄ

”Tuotantomme ja asiakkaidemme näkökulmasta olennaista on, että 
lämpölaitoksemme pysyvät kunnossa talvikaudella ja saamme ve-
den lähtemään lämpimänä eteenpäin”, tuotantopäällikkö Otto 
Kingelin tiivistää.

Asiakkuus- ja verkostopäällikkö Sami Pesonen lisää, että Hyvin-
kään Lämpövoima on alueellaan kriittinen toimija yhteiskunnallisen 
huoltovarmuuden kannalta.

”Laitostemme täytyy toimia erilaisissa sääolosuhteissa ja yhteiskun-
nallisissa tilanteissa. Meidän vastuullamme on, että kaupunki pysyy 
lämpimänä, oli tilanne mikä tahansa.”

Pyrimme estämään suurvuodot kaukolämpöverkolla ennakoivalla ver-
kon kunnossapidolla ja suunnitelmallisilla saneerauksilla. Pääpaino 
saneerauksissa on ollut kriittisissä siirtojohdoissa ja johdoissa, joissa 
on havaittu vaurio.

”Jos vuoto kaikesta huolimatta tulee, meillä on harjoiteltu toimintamalli 
valmiina poikkeustilanteen hoitamiseksi”, Pesonen vakuuttaa.

Tekninen johtaja Juha Hildén sanoo, että kaukolämpöverkon riskien-
hallinnassa katse ulottuu viiden vuoden päähän ja jopa pitemmälle. 

”Puhumme verkon mallintamisesta, millä tarkoitetaan verkon kapasi-
teetin jatkuvaa tarkistamista. Emme halua joutua sellaisen tilanteen 
yllättämäksi, että jollain alueella putkikoko ei enää riitäkään.”

Ennakointi on välttämätöntä, koska saneerausinvestointeja ei toteu-
teta hetkessä.

Lämmöntuotannossa riskit ovat moninaisia. Laitoksilla ollaan tekemisis-
sä kuuman veden, korkeiden kattilapaineiden ja vaarallisten kemikaa-
lien kanssa. Ympäristöriskien hallinta käsittää esimerkiksi päästöjen 
tarkkailun ja öljysäiliöiden kunnon seurannan. 2000-luvulla kuvaan 
ovat astuneet tietoturvaan liittyvät riskit.

Kartoitimme omaisuutemme kunnon ja arvon

Riskienhallinta lähtee johdon vuosisuunnittelusta. Suunnitelmat päivite-
tään ja samalla etsitään uusia tapoja riskienhallintaan. 

”Johto tekee suunnitelman, jota operatiivisen toiminnan vastuuhenkilöt 
toteuttavat oman vastuualueensa osalta. Henkilöstö raportoi havaitse-
mistaan riskeistä johdolle, joten riskienhallintamme on jatkuva prosessi. 
Riskienhallinta on jokapäiväistä työtä”, Hildén summaa.

Näkemys riskienhallinnasta jatkuvana tekemisenä korostuu 2018 
päivitetyissä laatu- ja ympäristöjärjestelmissämme, jotka ulkopuolinen 
taho auditoi vuosittain. Olemme jaotelleet toimintamme kannalta kes-
keiset riskit neljään osa-alueeseen: strategisiin, taloudellisiin, operatiivi-
siin ja vahinkoriskeihin.

Syksyllä 2019 julkistamassaan raportissa kansainvälinen ilmastopa-
neeli IPCC varoitti ilmastonmuutoksen seurauksista. Tutkijayhteisön 
kannanotoilla on vaikutuksensa kaukolämpöenergian tuotantoon ja 
käyttöön 2020-luvulla. Arvioimme aktiivisesti erilaisia hiilineutraaleja 
lämmönlähteitä ja niihin liittyviä strategisia riskejä.

Liiketoiminnallisia riskejä pienentääksemme teimme perusteellisen arvi-
oinnin laitteistojemme ja kiinteistöjemme arvosta. Samalla päivitimme 
niiden vakuusarvot. Muutamassa kohteessa todettiin olevan kalustoa, 
jonka ikääntyminen alkaa olla riski.

Osana operatiivisten riskien hallintaa päivitimme Kallionopon lämpö-
keskuksen vaaranarvioinnin. Päivitimme verkonrakentamiseen liittyviä 
tietoriskejä ja teetimme IT-järjestelmiemme auditoinnin. Toteutimme 
lämpölaitoksillamme kolme työturvallisuuskierrosta.

Vahinkoriskien hallintaa edustivat ympäristöriskien päivittäminen ja 
sammutusvesiselvitys.

Lämmöntuotannossa riskienhallinta on keskeisellä sijalla. Varaudumme riskeihin laaja-alaisesti 
ja ennakoivasti. Poikkeustilanteiden varalta on valmiit toimintamallit.
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PÄÄSIIRTOLINJOJEN SANEERAUS LOPPUSUORALLA
Kaukolämmön siirtojohtojen peruskorjaukset tehdään pitkän tähtäimen suunnitelman eli 
PTS:n pohjalta. Tällä hetkellä suunnitelma ulottuu 2030-luvulle ja sitä päivitetään vuosittain.

HLV Vuosikertomus 2019

”Jos ennakoivassa kunnossa-
pidossa havaitaan kriittisiä 

asioita, ne otetaan viipymättä 
työn alle. Tieto kulkee, eivätkä 

asiat jää makaamaan.”

Vuorokautta kohti laskettuna lisäveden kulutus on vain 3-4 kuutiota.

Hyvinkään kaukolämpöverkko on siis tällä hetkellä erinomaisessa 
kunnossa, ja vuotoja esiintyy enää harvoin. 2019 korjasimme puo-
lenkymmentä pienehköä vuotoa, joista kaikki yhtä lukuun ottamatta 
tehtiin suunniteltuna korjaustyönä. Lämmön toimitusvarmuus hipoi sa-
taa prosenttia.

Ennakoivaa kunnossapitoa tehdään suunnitelmallisen huolto-ohjelman 
pohjalta. Kaukolämpökaivot tarkastetaan vuosittain ja maaventtiilikai-
vot joka toinen vuosi. Huolto-ohjelmaa täydentävät kaukolämpökaivo-
jen tyhjennyspumppaukset sadevesistä ja etävalvonta.

”Jos ennakoivassa kunnossapidossa havaitaan kriittisiä asioita, ne ote-
taan viipymättä työn alle. Tieto kulkee, eivätkä asiat jää makaamaan.” 

Esimerkkinä ripeästä puuttumisesta riskeihin voidaan viime vuodelta 
mainita kaivoventtiilien uusiminen Urakankadun ja Riihimäenkadun ris-
teyksessä. Tarkastuskierroksella venttiilit oli havaittu huonokuntoisiksi.

Työntekijämme kirjaavat kunnossapitokierroksilla tekemänsä havain-
not suoraan kohteessa pilvipohjaiseen Verkostoinfo-palveluun, josta 
kriittiset työt siirtyvät edelleen Wisemaster-palveluun korjaustyömää-
räimelle. Olemme todenneet nykyiset kunnossapitokäytäntömme ja 
sähköiset työkalumme työn laatua ja tuottavuutta parantaviksi, eikä 
isoja kehityskohteita ole tällä hetkellä näköpiirissä. Viime vuosina 
olemme panostaneet voimakkaasti uusien sähköisten sovellusten käyt-
töönottoon ja nyt saamme nauttia näiden ratkaisuiden hedelmistä.

Vuonna 2019 saneerasimme siirtojohtoja Hyvinkäänkadun alueella 
keskustan tuntumassa yhteistyössä Hyvinkään kaupungin kanssa. Kau-
punki toteutti samanaikaisesti Hyvinkäänkadulla katu- ja vesihuoltosa-
neerauksen. Vuonna 2020 jatkuu 2018 alkanut Riihimäenkadun joh-
tosaneeraus, minkä jälkeen pääsiirtojohdot onkin pitkälti saneerattu.

Uutta siirtojohtoa ja liittymiä rakensimme Hangonsillan alueelle, minkä 
lisäksi uusia kaukolämpöliittymiä rakennettiin eri puolilla kaupunkia. 
Uutta verkkoa syntyi yhteensä 1,9 kilometriä. Kaukolämpöverkkom-
me kokonaispituus vuoden lopussa oli 165,5 km ja tilavuus 5 780 
kuutiometriä.

Lisäveden kulutus on laskenut voimakkaasti 2010-luvulla, mikä kertoo 
verkon kunnon kohentumisesta. Kun vuonna 2014 kulutus oli 10 020 
kuutiota ja vielä 2015 yli 7 000 kuutiota, on kulutus vuodesta 2017 
alkaen jäänyt alle 1 500 kuutiometriin vuodessa. Viime vuoden luke-
ma oli 1 210 kuutiota.

Veden vaihtuvuus on vähentynyt samaa tahtia kulutuksen laskun kans-
sa. Kun 2015 vaihtuvuus oli yli 120 prosenttia verkon tilavuudesta, oli 
se laskenut 2019 alle 20 prosenttiin. Lisäveden kulutuksen ja veden 
vaihtuvuuden huima lasku todistavat saneerausten ja ennakoivan kun-
nossapidon onnistumisesta.

”Lisävedenkulutuksemme on ennätysalhainen. Alalla pidettäisiin hyvä-
nä jo sellaista tilannetta, että verkon vesi vaihtuu kokonaisuudessaan 
vuoden aikana. Meillä kaukolämpövedestä vaihtui noin viidennes”, 
asiakkuus- ja verkostopäällikkö Sami Pesonen toteaa tyytyväisenä.

Verkko
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TURVALLISUUS EDELLÄ, TERVEYTTÄ TUKIEN

HLV Vuosikertomus 2019 Henkilöstö ja työturvallisuus

Henkilöstöllemme tarjotaan muun muassa ohjattua ryhmäliikuntaa.

Hyvinkään Lämpövoima on hyvän työnantajan maineessa, eikä syyttä. Panostamme työturvallisuuteen 
ja tarjoamme henkilöstölle monipuolisia virikkeitä työkyvyn ylläpitämiseen.
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Lämpövoimassa tapahtui 2019 ainoastaan yksi työstä poissaoloon 
johtanut tapaturma, eikä siitäkään aiheutunut vakavia seurauksia. 
2020 kiinnitämme turvallisuuteen tavallistakin enemmän huomiota, 
tavoitteenamme nolla tapaturmaa.

Lähdemme siitä, että jokaisella on oikeus turvalliseen työympäristöön. 
Työturvallisuuden osaaminen ja tinkimätön noudattaminen kuuluvat 
ammattitaitoon. Työnantaja luo turvallisuudelle puitteet, jotka työntekijä 
täydentää päivittäisessä tekemisessään.

Työntekijä voi vaikuttaa omaan ja kollegoidensa turvallisuuteen nou-
dattamalla työohjeita ja turvallisia työtapoja sekä käyttämällä suo-
jaimia. Työpaikalla ja työkohteissa havaituista riskeistä tulee ilmoittaa 
työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle.

Tarkastamme määräajoin kaikki työympäristöt, joissa henkilöstömme 
työskentelee. Näihin työpaikkaselvityksiksi kutsuttaviin turvallisuuskat-
selmuksiin osallistuu myös työterveyshuollon edustaja.

”Työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus tietää ja tarkastaa, missä 
olosuhteissa henkilöstö tekee töitä”, toteaa Lämpövoiman työsuojelu-
päällikkönä toimiva Maarit Riihonen.

Vuonna 2019 teimme turvallisuuskatselmoinnin Myllyn Paras Oy:n 
työkohteessamme, missä kaukolämpöasentajamme tekevät käyttö- ja 
kunnossapitosopimuksen mukaisia töitä. Kartoitimme työolosuhteisiin 
liittyvät riskit ja mietimme keinoja niiden pienentämiseksi. 

Joulukuussa pidetyissä työsuojeluvaaleissa valitsimme uuden työsuoje-
lutoimikunnan vuosille 2020-21. Toimikunnassa on kaksi työsuojeluval-
tuutettua ja kaksi jäsentä. Uusille toimikuntalaisille järjestetään tehtä-
vässä tarvittava työsuojelukoulutus. Toimikunta kokoontuu vähintään 
neljästi vuodessa.

Huolehdimme yhtiömme ja asiakkaidemme tietoturvasta. Toukokuussa 
2019 teimme sisäisen IT-auditoinnin, jonka pohjalta tietoturvaamme 
parannettiin erilaisin toimenpitein pitkin vuotta. Lämpövoimalle on laa-
dittu oma tietosuojapolitiikka. Tietosuojaohjeisto ulottuu johdon strate-
gisesta suunnittelusta työntekijöille annettaviin käytännöllisiin toiminta-
ohjeisiin.

Turvallisuuden kehittämistä vartti kerrallaan

Yksi vuoden 2020 sitovista valtuustotavoitteistamme on työturvallisuu-
den ja koko yhtiön turvallisuuskulttuurin kehittäminen. Se pohjautuu 
energia-alan yhteisiin turvallisuustavoitteisiin ja -hankkeisiin.

Ajattelimme, että nyt on hyvä hetki tuoda turvallisuuden kehittämispro-
jekti Lämpövoimaan.

”Meille tuli viime vuonna monta uutta työntekijää. Haluamme varmis-
taa, että kaikki saavat kunnollisen turvallisuusperehdytyksen ja että 
olemme muutenkin ajan tasalla työturvallisuuden tietotaidon suhteen.”

Järjestämme vuoden aikana kolme turvallisuusvarttia, joissa käydään 
läpi mm. suojainten ja turvavälineiden käyttöä sekä teollisuuskemikaa-
lien turvallista käsittelyä. Turvallisuustuokioissa virkistetään asenteita ja 
ajatuksia ytimekkäin, havainnollisin tietoiskuin. Läsnä tulee olla vähin-
tään kaksi kolmasosaa henkilöstöstä.

”Tarkoituksena on, että sitoudumme yhdessä turvallisuuden paranta-
miseen.”

Olemme ottaneet käyttöön uuden tietokonepohjaisen kemikaaliohjel-
man, johon on koottu kaikkien työssä tarvittavien kemikaalien käyttö-
turvatiedotteet. Käytössämme on tällä hetkellä noin 180 kemikaalia, 
joista viisi luokitellaan vaarallisiksi. Jokaisesta kemikaalista tehdään 
riskiarvio ennen käyttöönottoa.

Työssä viihtyminen on sallittua

Lämpövoimassa tehdään töitä hyvillä mielin.

”Meillä on yhtiönä hyvä maine. Talon ulkopuolellakin tunnutaan tie-
tävän, että täällä on kiva tehdä töitä”, Riihonen hymyilee.

Yhtiön henkilökunta koostuu rautaisista ammattilaisista. Henkilös-
tömme keski-ikä laski edellisvuodesta lähes vuodella 43,3:een. 
Lähivuosina Lämpövoimasta on eläköitymässä yksi tai kaksi ihmistä 
vuosittain. Työurat ovat olleet pitkiä ja moni on viihtynyt meillä jopa 
30 – 40 vuotta.

Tarjoamme mahdollisuuksia ja virikkeitä työkyvyn ylläpitämiseen niin 
ruumiinkulttuurin kuin henkisen kulttuurinkin parissa. Työntekijöidemme 
käytössä on viime vuosina ollut kulttuuri- ja liikuntaseteleitä. Toivomme, 
että jokainen löytää itselleen sopivan vaihtoehdon. Työntekijämme 
voivat osallistua ohjattuihin jumppiin ja käyttää hyvin varusteltua kun-
tosaliamme myös vapaa-ajallaan. Tarjoamme tietyn määrän ilmaisia 
pallopelivuoroja yhteistyössä Sahanmäki ry:n kanssa.

Liikuntapalveluyrittäjä Mira Saari on vetänyt tyky-jumppia Lämpö-
voimassa jo seitsemän vuoden ajan. Tulokset ovat ilahduttavia.

”Osallistujien lihaskunto ja liikkuvuus ovat kohentuneet silmin näh-
den. Kaikki eivät ehkä tiedostakaan, kuinka hyvässä kunnossa he 
ikäisikseen ovat.”

Harjoitteita suunnitellessaan hän ottaa huomioon ihmisten erilaiset 
toimenkuvat. Keho kuormittuu asennustöissä toisella tavalla kuin toi-
mistossa.
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Pentti Väänänen, käyttövalvoja

”Tulin Lämpövoimaan kattilalaitoksen hoitajaksi vuonna 1989. Jää-
dessäni eläkkeelle työvuosia tulee täyteen viikkoa vaille 31. Tekniikka 
on muuttunut totaalisesti, laitteiden käytöstä on tullut vaativampaa ja 
työnimike on vaihtunut käyttövalvojaksi. Homma on pohjimmiltaan 
sama kuin ennenkin. 

Käyttövalvojan tehtävänä on valvoa lämmöntuotantoprosessia ja var-
mistaa lämmöntoimitus asiakkaille 24/ 7. Hän seuraa kaikkia käyn-
nissä olevia lämpölaitoksia ja välipumppaamoja, jotka syöttävät läm-
mintä vettä eteenpäin. Talon johto antaa työlle raamit, mutta on tässä 
oma vapautensakin. Olen kokenut tärkeäksi, että olen saanut tehdä 
itsenäisiä päätöksiä oman ajattelun pohjalta.

Ohjenuorana on tuottaa kaukolämpöä sillä polttoaineella, joka on 
kyseisellä hetkellä edullisinta. Tänä päivänä ostamme Fortumilta niin 
paljon Ekolämpöä kuin saamme, ja loppu tehdään omilla laitoksilla. 
Kun päässä on selkeä kuva kaukolämpöverkostosta ja laitosten sijain-
nista, pystyy päättelemään oikean polttoainevalinnan.

Sähkökatkot, laiterikot ja vuodot vaativat nopeita toimenpiteitä. Valvo-
ja yrittää pelastaa tilanteen tarttumalla nopeasti puikkoihin, ettei tuo-
tanto mene alas. Joskus painellaan juoksujalkaa kattilasaliin ja takaisin 
valvomoon. Häiriöt ovat kuitenkin harvinaisia. Pitkiä käyttökatkoksia ei 
ole ollut eikä vuotuinen toimitusvarmuutemme jää paljon uupumaan 
sadasta prosentista.

Teemme valvontaa enimmäkseen näyttöruutujen kautta, mutta aika 
ajoin kierrämme kattilalaitoksilla ja pumppaamoilla omien aistien 
varassa. Katselemme, näkyykö vuotoja ja kuuntelemme ääniä, jotka 
kielivät laiterikon riskistä.

Työhömme kuuluu myös asiakaspuheluihin vastaaminen. Päivisin suu-
rin osa vikailmoituksista tulee valvomoon, iltaisin ja öisin kaikki. Vaikka 
olisi millainen hässäkkä, asiakkaalle on selvitettävä tilanne rauhallisesti 
ja kerrottava, milloin lämmöt palautuvat. Välillä pitää pystyä keskitty-
mään moneen asiaan samanaikaisesti.

Käyttövalvoja tekee keskeytymätöntä kolmivuorotyötä. Minä olen 
pitänyt siitä, mutta vaatiihan se aika paljon muiltakin perheenjäsenil-
tä. Päivisin olen pystynyt ottamaan tarvittavat unet ennen yövuoroon 
lähtöä. Nykyään tehdään neljä 12 tunnin työvuoroa putkeen, kaksi 
aamua ja kaksi yötä. Sen jälkeen tulee kuuden päivän vapaa.

Uskon, että ihmistä tarvitaan valvomossa tulevaisuudessakin. Eivät 
nämä vehkeet ihan yksinään rallattele. Jään eläkkeelle hyvissä fiiliksis-
sä. Kotona ja mökillä riittää puuhaa, aika menee mukavasti. Vaimon 
kanssa pyöritään kahdestaan, ja koira vielä kolmantena. Pojalla on 
kolme tytärtä, jotka pitävät vaarin ja mummon ajan hermolla.

Lämpövoima on ollut hyvä työpaikka ja minulla on ollut hyvät työkave-
rit. Heille annan ison kiitoksen ja arvon. Viime vuosina on ollut enem-
män eläkkeelle lähtijöitä, mutta tilalle on tullut uusia hyviä tyyppejä. 
Koskaan ei ole harmittanut tulla Lämpövoimalle töihin.”

”TÄÄLLÄ ON AINA OLLUT HYVIÄ TYYPPEJÄ”

”Uskon, että ihmistä tarvitaan valvomossa 
tulevaisuudessakin. Eivät nämä vehkeet 

ihan yksinään rallattele.”

Sahanmäen valvomo oli Pentti Väänäsen työympäristö yli 30 vuoden ajan
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”HAASTEITA ON KIVA RATKOA”

Lari Vuori, kaukolämpöyliasentaja

”Kaukolämpöalalle päätyminen oli sattumien summa. Isäni tekee 
aliurakointia kaukolämpöverkolla ja ohjasi minua Lämpövoiman 
suuntaan. Pääsin tänne kesätöihin 2012 ja taas seuraavana kesä-
nä. Opiskelin Riihimäen Hyriassa putkiasentajaksi ja harjoittelussa 
olin Lämpövoimassa. 2014 sain täältä vakituisen työpaikan kauko-
lämpöasentajana.

2015 menin vuodeksi armeijaan, minkä jälkeen palasin tänne töi-
hin. Ryhdyin suorittamaan kaukolämpöyliasentajan erikoisammatti-
tutkintoa työn ohessa vuonna 2017. Aihealueet olivat samat kuin 
perustutkinnossakin, mutta niihin syvennyttiin enemmän. Samassa 
koulutuksessa oli muidenkin lämpöyhtiöiden väkeä eri puolilta Suo-
mea, ja opin tuntemaan heitäkin.

Päivittäinen työntekoni painottuu kunnossapitotehtäviin. Teen lämpö-
laitoksillamme ennakkohuoltoja sekä kiireellisiä ja ei niin kiireellisiä 
korjauksia – kaikkea lattiasta kattoon, paitsi sähkötöitä, joiden teke-
miseen minulla ei ole tarvittavia lupia. Työparini kanssa kierrän lai-
toksilla tekemässä viikko-, kuukausi- ja vuositarkastuksia. Silmät auki 
pitää kulkea, ja aina kun näkee jotain normaalista poikkeavaa, asi-

aan on puututtava. Työtehtävät jaetaan porukalle aamuisin päivän 
aloituspalaverissa. Omalla aktiivisuudella voi vaikuttaa työtehtäviin 
ja -järjestykseen. Teen myös valvomotuurauksia, mikä tuo vaihtelua 
työaikoihin.

Kaukolämpöä tarvitaan ympäri vuorokauden, joten työtehtäviä täy-
tyy olla valmis hoitamaan kellonajasta riippumatta. Kun puhelin soi 
päivystysvuorossa keskellä yötä, niin aika unenpöpperössähän sitä 
on. Hetki menee ennen kuin sisäistää, mikä on homman nimi.

Yhtenä yönä 2019 ohikulkija kiinnitti huomiota Veikkarin lämpölai-
tokselta lähteneeseen kovaan vinkuvaan ääneen ja teki ilmoituksen 
valvomoomme. Äänen lähteeksi paljastui tuhkaruuvi, jota rassasim-
me puhtaaksi saadaksemme vikinän loppumaan.

Osa työtehtävistä on fyysisesti raskaita, mikä kannustaa menemään 
kuntosalille ja pitämään huolta itsestään. Hyvä kunto on tässä työssä 
iso etu. Monesti työt ovat myös likaisia, ja silloin on tärkeää suojautua 
kunnolla. Esimerkiksi pellettikattilaa nuohotessa ollaan kattilan sisällä, 
ja tuhka leijuu ilmassa koko ajan. Silmäsuojainten ohella on käytet-
tävä hengityssuojaimia, ettei vedä myrkyllistä tuhkaa keuhkoihinsa.

Asiakkaiden luona käymme silloin tällöin tekemässä laitteenvaihtoja 
tai korjaamassa pikkuvikoja. Omakotiasukas saattaa soittaa, että 
lämmintä käyttövettä ei tule tai lämmitys ei toimi, taikka lämmön-
jakohuoneessa on tippavuoto. Vanhat lämmityslaitteet voivat olla 
kinkkisiä korjattavia, mutta miljoonalaatikosta löytyy yleensä ratkai-
su. Ihmiset ovat aina mielissään apua saadessaan ja me annamme 
sitä mielellämme. Asiakkaat ovat ykkösiä tälläkin toimialalla – ilman 
heitä meitäkään ei tarvita.

Työn suola on sen monipuolisuus. Yksikään päivä ei ole samanlai-
nen. Uusia haasteita tulee eteen päivittäin, ja niitä on mukava rat-
koa. Ongelman ratkaiseminen antaa onnistumisen tunteen.”

”Kaukolämpöä tarvitaan ympäri  
vuorokauden, joten työtehtäviä täytyy olla  

valmis hoitamaan kellonajasta riippumatta.”
”Lämpövoimassa on hyvä meininki. Mikäs täällä on töissä ollessa”, 
Lari Vuori sanoo. 

Henkilöstö ja työturvallisuus
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Teemme sidosryhmiemme kanssa laaja-alaista yh-
teistyötä asiakkaidemme ja entistä elinvoimaisem-
man Hyvinkään eteen. 

Osallistumme aktiivisesti ja monin tavoin paikkakunnalla järjestettä-
viin tapahtumiin sekä tilaisuuksiin. Tulemme mielellämme kertomaan 
tarjoamistamme lämmitysratkaisuista ja energiatehokkuudesta erilai-
siin asiakastilaisuuksiin, kuten asukasiltoihin ja kiinteistönomistajien 
tapahtumiin. Näissä vuorovaikutustilanteissa saamme asiakkailtam-
me tärkeää palautetta, joka auttaa meitä parantamaan palveluitam-
me entisestään.

Vuonna 2019 suunnittelimme energianeuvontapalvelu EnergiaHel-
pin tiiviissä yhteistyössä Hyvinkään kaupungin ympäristökeskuksen 
ja rakennusvalvonnan kanssa. Viestintäyksikön kanssa kehitimme 
sidosryhmäviestintää Hyvinkään kaupungin valtuustotavoitteen 
pohjalta. 2020 jatkamme viestinnän kehittämistä kaupungin elinvoi-
mayksikön kanssa, yhteisenä tavoitteenamme saada Hyvinkäälle 
uusia asukkaita ja yrityksiä.

Kaupunkiomistajan edustajien kanssa kommunikoimme säännöllises-
ti. Olemme kiinteä osa kaupunkikonsernia ja aktiivinen toimija siinä. 
Tapaamme usein kaupunkikiinteistöjen edustajia ja luomme kontak-
teja teollisuus- ja liikekiinteistöjen omistajiin. Isännöitsijät ja kiinteistö-
päälliköt ovat tärkeitä yhteistyökumppaneitamme.

Olimme aloitteentekijänä viime vuonna käynnistyneessä JäPä-hank-
keessa, jossa selvitetään ratkaisumalleja jätteenkäsittelyssä syntyvi-
en hiilidioksidipäästöjen laskemiseksi ja kohdentamiseksi. Hankkee-
seen osallistuu 14 jätettä hyödyntävää energiayhtiötä eri puolilta 
Suomea sekä neljä kaupunkia tai kuntaa – muun muassa Hyvinkää.

Mukaan lähtivät myös Energiateollisuus ry sekä Suomen Kiertovoi-
ma ry, joka edustaa kunnallisia jätehuoltoyhtiöitä. Valtakunnallisena 
viestintänä näkyvää hanketta vetää energia- ja ympäristöalan kon-
sultointiyritys Benviroc.

Ympäristöasioiden seurannassa teemme yhteistyötä niin Hyvinkään 
ympäristökeskuksen ja paikallisten yritysten kuin myös Uudenmaan 
ELY-keskuksen kanssa. Tämän lisäksi olemme mukana kaupungin 
energiansäästö- ja sisäilmatyöryhmien toiminnassa sekä vaikutam-
me Keski-Uudenmaan ilmastotyöryhmän ja energianeuvojien tapaa-
misissa.

Yhteistyökumppanit ovat meille tärkeitä myös taloudenpidon ke-
hittämisessä. Valmistauduimme viime vuonna taloushallintojärjes-
telmiemme kilpailuttamiseen KPMG:n kanssa, joka on mm. tilintar-
kastuspalveluihin ja liikkeenjohdon konsultointiin erikoistunut yritys. 
Tavoitteemme on saattaa järjestelmäuudistus loppuun heidän tuel-
laan vuoden 2020 aikana.

Vuoden 2019 isoihin yhteistyöhankkeisiin lukeutui Lämpövoiman 
omaisuuden vakuusarvojen päivittäminen, jossa meitä auttoi raken-
nus-, energia- ja ympäristöalan asiantuntijayritys Sweco. Kiersimme 
yhdessä kaikki kiinteistömme ja tekniset laitteistomme. Omaisuus-
massan läpikäynti antaa meille vankan pohjan vakuutustemme kil-
pailuttamiseen.

Tietoturvan riskienhallinnan kehittämisessä käytimme hyväksi Opse-
cin erikoisosaamista.

YHTEISTYÖTÄ YLI KUNTARAJOJEN
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Lämpövoiman ja isännöitsijöiden kumppanuudella 
on iso merkitys hyvinkääläisen kaukolämmön toimi-
vuuden kannalta.

Isännöinti ILO Oy on vuonna 2013 perustettu hyvinkääläinen isän-
nöintialan yritys. Asiakkainaan sillä on kuutisenkymmentä taloyhtiötä, 
joissa valtaosassa on kaukolämpö. HLV:n kanssa ILO on tehnyt yhteis-
työtä koko olemassaolonsa ajan. Varsinkin isännöintiyrityksen alkutai-
paleella lämpöyhtiön tarjoama tuki oli tärkeää.

”Saimme arvokasta asiantuntija-apua kaukolämpölaitteiden tekniik-
kaan ja toimintaan liittyen. Nyt kun laitteet ovat hallinnassa, elämä 
on tasaisempaa ja yhteistyö pyörii enemmän laskutuksen ympärillä”, 
isännöitsijä-yrittäjä Päivi Viljamaa-Helkiö kertoo.

Hänen mieleensä muistuu eräs rivitaloyhtiö, jossa väki oli juuri vaihtu-
nut. Kenelläkään asukkaista ei ollut aiempaa kokemusta lämpölaitteis-
ta. HLV:stä tultiin paikan päälle esittelemään laitteistoa – ilmaiseksi.

Toinen ILOn perustajista, isännöitsijä-yrittäjä Katriina Torttila sa-
noo, että yhteydenottokynnys Lämpövoimaan on ollut matala.

”Minun ei ole tarvinnut ujostella soittamisen kanssa eikä miettiä, 
osaanko kysyä oikein. Kysymykset on ymmärretty ja purettu ja vasta-
ukset saatu.”

Moni taloyhtiö on tehnyt erillisen huoltosopimuksen Hyvinkään Lämpö-
voiman kanssa. Huoltokierrokset tehdään kahdesti vuodessa, kevääl-
lä ja syksyllä. HLV:n tai sen yhteistyökumppanin asentajat tarkastavat 
lämmönjakohuoneen laitteiston ja tekevät sopimuksessa määritellyt 
huoltotoimenpiteet.

Jos huoltokäynnillä havaitaan isompaa korjaus- tai uusimistarvetta, 
asentajat tekevät toimenpide-ehdotuksen. ILOssa ja sen isännöimissä 
taloyhtiöissä on opittu luottamaan paikallisen, puolueettomaksi koetun 
lämpöyhtiön ehdotuksiin. Isännöintiyritys suosittelee omille asiakkail-
leen lämpimästi huoltosopimuksen tekemistä HLV:n kanssa.

Torttilan mukaan isännöitsijälläkin on silloin yksi murhe vähemmän.

 ”Voimme luottaa siihen, että taloyhtiön lämpölaitteisto on kunnossa ja 
huolletaan säännöllisesti.”

Viljamaa-Helkiö pitää tärkeänä, että tarkastuksen tekevät alan todel-
liset ammattilaiset.

”Kun huollot tehdään ajoissa, laitteistokin toimii pitempään. Ja jos ha-
vaitaan ongelmia, niihin pystytään puuttumaan heti.”

Huoltosopimuksen houkuttelevuutta lisää sen edullinen hinta, joka 
määräytyy kiinteistön tilavuuden perusteella. Hintahaarukka ulottuu 
noin 88 eurosta vuodessa (alle 2 000 kuution kiinteistöt) n. 229 eu-
roon per vuosi (yli 15 000 kuution kiinteistöt).

Lämpövoiman online-palvelua käytetään ILOssa ahkerasti varsinkin ke-
väisin, yhtiökokousten aikaan. Verkkopalvelusta on helposti ja havain-
nollisesti nähtävissä taloyhtiön kuukausittainen lämmönkulutus viiden 
vuoden ajalta. Seurantaraporteista löytyy osakkaita ilahduttavia uuti-
sia erityisesti silloin, kun taloyhtiöön on linjasaneerauksen yhteydessä 
asennettu lämmön talteenotto ja uusittu kaukolämpölaitteistoa.

Torttila kertoo oivaltaneensa kaukolämmön merkityksen vasta isän-
nöintialalle siirryttyään.

”Se on niin vaivaton. Isännöitsijän toimenkuva on varsin laaja, joten 
pidän todella positiivisena, että jokin asia menee helposti!”

Asiakaspalvelu- ja laskutusasioita Lämpövoimassa hoitava Sirpa 
Lilja toteaa, että isännöitsijät ovat arvokkaita yhteistyökumppaneita.

”Hyvinkäällä on paljon kaukolämmössä olevia taloyhtiöitä, ja niiden 
isännöitsijät ovat iso osa meidän elämäämme. Tunnemme hyvinkääläi-
set isännöitsijät hyvin ja olemme heidän kanssaan tekemisissä päivittäin.”

”HIENOA, ETTÄ JOKIN ASIA MENEE HELPOSTI!”

Kaukolämpö tekee isännöitsijänkin elämästä helpompaa, toteavat 
Katriina Torttila (vas.) ja Päivi Viljamaa-Helkiö.

Sidosryhmät



Vuoden 2019 suurin investointimme oli uuden maa-
kaasukattilan hankinta ja siihen liittynyt poltin- ja au-
tomaatiotekniikan modernisointi. Seuraava iso pon-
nistus on taloushallintojärjestelmien uudistaminen.

Liiketoimintamme laajuus oli tunnuslukujen valossa hyvin lähellä edel-
lisen vuoden tasoa. Liikevaihdoksi tuli 20,6 miljoonaa euroa, missä 
on 1,7 prosentin lisäys edellisvuoteen verrattuna (20,3 milj. e 2018).

Kulujenkin osalta olimme käytännössä samalla tasolla kuin vuonna 
2018. Materiaalipalveluita ostimme yhteensä 14,2 miljoonalla eurolla.

Käyttöomaisuusinvestointien määrä oli 1,97 miljoonaa euroa (1,6 
milj. e 2018) ja osuus liikevaihdosta 9,5 prosenttia (7,8 % 2018). 
Perinteisesti iso osa investoinneistamme menee kaukolämpöverkon yl-
läpitoon. 2019 investoimme verkkoon noin 680 tuhatta euroa (955 
tuhatta 2018). Vuosittaiset verkon saneeraus-, kunnossapito- ja raken-
nusinvestoinnit toteutetaan pitkän tähtäimen suunnitelman, viiden vuo-
den PTS:n, mukaisesti.

Merkittävin yksittäinen investointimme oli uuden maakaasukattilan 
hankinta Sahanmäen lämpölaitokselle. Sen kokonaishinnaksi tuli noin 
760 tuhatta euroa. Luvussa ovat kattilan lisäksi mukana uusi poltin ja 
automaatio. Kustannuksia kertyi myös mittavista purku-, asennus- ja tes-
taustöistä. Pelkän kattilan arvo oli n. 350 tuhatta euroa.

”Varmistimme kattilahankinnan toteutuksen budjetin sisäisellä tasa-
uksella ottamalla rahaa muista hankkeista”, kertoo talouspäällikkö 
Maarit Riihonen.

2020 aiomme investoida 150 tuhatta euroa uuteen varavoimakonee-
seen, jotta pystymme tuottamaan lämpöä häiriöittä sähkökatkon sat-
tuessa. Investoimme taloushallintojärjestelmiemme uudistamiseen yh-
teensä runsaat 300 tuhatta euroa seuraavien neljän vuoden aikana. 
Saamme käyttöön modernit ja työtä helpottavat järjestelmät. Uudistus 
tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää automatiikkaa ja robotiikkaa myös 
taloushallinnossa.

UUSI KAASUKATTILA OLI VUODEN KÄRKI-INVESTOINTI
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Vieraan pääoman määrä taseessamme laski kaksi prosenttia 7,6 mil-
joonaan euroon. Omavaraisuusasteemme nousi 77 prosenttiin (76,3 
% 2018). Maksoimme lainoja pois suunnitellusti 420 tuhatta euroa. 
Suhteellinen velkaantuneisuutemme oli 37 prosenttia.

Maksuvalmiutta mittaava tunnusluku, quick ratio, laski aavistuksen ol-
len 1,6 (1,7 v. 2018). Current ratio laski kahdesta 1,9:ään, hyvästä 
tyydyttävään.

Taseemme arvo nousi 33,2 miljoonaan euroon edellisvuoden 32,9 
miljoonasta. Verkkomme arvoksi on kirjanpidossa määritelty 13,1 
miljoonaa euroa, mikä on yli puolet 24,3 miljoonan euron pysyvästä 
omaisuudestamme.

Tulosta ja kannattavuutta kuvaavista tunnusluvuista käyttökate säilyi 
käytännössä ennallaan: tilikaudella 2019 se oli 2,7 miljoonaa euroa. 
Käyttökateprosentiksi muodostui 13,1 % (13,3 % 2018). Sijoitetulle 
pääomalle saimme 3,9 prosentin tuoton (3,8 % 2018), ja kannatta-
vuutemme nousi tällä mittarilla 0,14 prosenttiyksikköä. 

Lämmöntuotannossa turvauduttiin maakaasuun

Varsinaisen liiketoiminnan nettotuloksemme oli huomattavasti normaa-
lia suurempi. Tilikauden voitoksi tuli verojen jälkeen 1,48 miljoonaa 
euroa (1,8 milj. euroa ennen veroja). Kasvua kirjattiin 79,6 prosenttia 
edellisen tilikauden nettotulokseen verrattuna (0,83 milj. e 2018). Lii-
ketulosprosentiksi muodostui 5,46 % ja nettotulosprosentiksi 7,19 %. 

Tilinpäätössiirtojen kautta tehdyt kirjaukset paransivat tilikauden tulosta 
noin 773 tuhatta euroa.

Tilikauden myyntituotot olivat noin 20,6 miljoonaa euroa, mikä jäi bud-
jettitavoitteesta 277 tuhatta. Lämmönmyynnin vajetta tasapainottaak-
semme myimme joulukuussa 2019 päästöoikeuksia, mistä saimme yli 
470 tuhannen euron myyntitulot. 

”Alkuvuodesta jouduimme käyttämään lämmöntuotannossa paljon 
maakaasua. Se jätti jälkensä talouteen ja seurasi meitä koko vuoden”, 
Riihonen selvittää.

Toinen tekijä päästöoikeuksien mittavan myynnin taustalla oli maakaa-
sumarkkinoiden vapautuminen. Jouduimme asettamaan maakaasulle 
vuodelle 2020 vakuuksia, jotka ovat pois yhtiön likvideistä kassava-
roista.

Budjettimme vuodelle 2020 noudattelee hyvin pitkälle edellisvuoden 
talousarviota. Verkkoon tehtävät investoinnit rahoitetaan kokonaan 
tulorahoituksella kuten aiempinakin vuosina. Uutta lainaa ei niitä var-
ten oteta. Myyntitavoitteiden saavuttaminen on tärkeää, jotta syntyisi 
riittävästi kassavirtaa yhtiön toimintojen rahoittamiseen kuluvan ja lähi-
vuosien aikana.

Ympäristö- ja energiapoliittisilla päätöksillä voi olla huomattavia vai-
kutuksia koko energiatoimialaan. Seuraamme tiiviisti kansallista ja EU-
tason poliittista päätöksentekoa.
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TULOSLASKELMA (EUR) 

 01.01.2019 01.01.2018 
 31.12.2019 31.12.2018 

Liikevaihto 20 639 199,80 20 292 213,81   
 
Liiketoiminnan muut tuotot 470 400,00 186 530,00  
Materiaalit ja palvelut  
Aineet, tarvikkeet ja tavarat   
Ostot tilikauden aikana -14 091 594,68 -14 188 966,36 
Varastojen muutos -51 967,26 106 518,69 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -14 143 561,94 -14 082 447,67 
Ulkopuoliset palvelut -24 244,51 -47 462,94 
Materiaalit ja palvelut yhteensä -14 167 806,45 -14 129 910,61   
Henkilöstökulut  
Palkat ja palkkiot -1 713 464,96 -1 417 271,54 
Henkilösivukulut  
Eläkekulut --527 276,02 -372 915,29 
Muut henkilösivukulut -35 565,95 -34 217,59 
Henkilösivukulut -562 841,97 -407 132,88 
Henkilöstökulut yhteensä -2 276 306,93 -1 824 404,42   
 
Poistot ja arvonalentumiset  
Suunnitelman mukaiset poistot -1 577 657,07 -1 622 558,45 
Liiketoiminnan muut kulut - 1 960 051,70 - 1 818 781,98 
Liikevoitto 1 127 777,65 1 083 088,35   
 
Rahoitustuotot ja -kulut  
Muut korko- ja rahoitustuotot 7 223,24 9 827,31 
Korkokulut ja muut rahoituskulut -50 360,29 -57 210,99 
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -43 137,05 -47 383,68 
Voitto ennen satunnaisia eriä 1 084 640,60 1 035 704,67 
Voitto ennen tilinpäätössiirt. ja veroja 1 084 640,60 1 035 704,67   
 
Tilinpäätössiirrot  
Poistoeron muutos 772 748,28 0,00   
 
Tuloverot -373 127,70 -208 891,89 
Tilikauden voitto                 1 484 261,18     826 812,78
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TASE VASTAAVAA (EUR)
 
 31.12.2019 31.12.2018
Pysyvät vastaavat  
Aineettomat hyödykkeet  
Aineettomat oikeudet 89 212,26 127 194,08 
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 89 212,26 127 194,08 

Aineelliset hyödykkeet  
Maa- ja vesialueet 1 193 575,06 1 193 575,06 
Rakennukset ja rakennelmat 2 011 161,80 2 164 002,70 
Koneet ja kalusto 7 119 284,92 6 595 459,64 
Muut aineelliset hyödykkeet 13 469 785,92 13 628 802,48 
Ennakkomaksut ja keskener. hank. 481 671,65 265 115,52 
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 24 275 479,35 23 846 955,40 

Sijoitukset  
Muut osakkeet ja osuudet 7 568,45 7 568,45
Muut saamiset 2 350,00 2 350,00
Sijoitukset yhteensä 9 918,45 9 918,45

Pysyvät vastaavat yhteensä 24 374 610,06 23 984 067,93 

Vaihtuvat vastaavat  
Vaihto-omaisuus  
Aineet ja tarvikkeet 1 259 008,43 1 310 975,69 
Vaihto-omaisuus yhteensä 1 259 008,43 1 310 975,69 

Lyhytaikaiset saamiset  
Myyntisaamiset 3 310 884,40 3 139 300,31 
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 4 006 630,44 4 290 775,95 
Muut saamiset 116 620,69 88 876,14 
Siirtosaamiset 135 871,54 24 722,56 
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 7 570 007,07 7 543 674,96 

Rahat ja pankkisaamiset 26 826,12 98 965,14 
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 8 855 841,62 8 953 615,79 

Tase vastaavaa 33 230 451,68          32 937 683,72
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TASE VASTATTAVAA (EUR)
   
 31.12.2019 31.12.2018
Oma pääoma  
Osakepääoma 1 984 617,53 1 984 617,53 
Edellisten tilikausien voitto 584 679,23 357 866,45 
Tilikauden voitto 1 484 261,18 826 812,78 
Oma pääoma yhteensä 4 053 557,94 3 169 296,76 

Tilinpäätössiirtojen kertymä  
Poistoero 9 512 480,63 10 285 228,91 
Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 9 512 480,63 10 285 228,91 

Vieras pääoma  
Pitkäaikaiset velat  
Lainat rahoituslaitoksilta 3 040 000,00 3 360 000,00 
Liittymismaksut 12 017 047,11 11 674 544,78 
Pitkäaikaiset velat yhteensä 15 057 047,11 15 034 544,78 

Lyhytaikaiset velat  
Lainat rahoituslaitoksilta 320 000,00 420 000,00
Ostovelat 3 570 392,26 3 486 816,99 
Velat saman konsernin yrityksille 1 956,82 20 557,08 
Muut velat 172 651,27 203 944,23 
Siirtovelat 542 365,65 317 294,97 
Lyhytaikaiset velat yhteensä 4 607 366,00 4 448 613,27 

Vieras pääoma yhteensä 19 664 413,11 19 483 158,05 

Tase vastattavaa     33 230 451,68          32 937 683,72
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RAHOITUSLASKELMA (EUR)
 
 01.01.2019 01.01.2018
 31.12.2019 31.12.2018
Liiketoiminnan rahavirta  
Myynnistä saadut maksut 25 469 058,47 24 630 070,76 
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut 470 400,00 186 530,00
Maksut liiketoiminnan kuluista -22 949 635,87 -22 407 527,31 
Maksetut korot ja maksut muista liiketoi -50 360,29 -57 210,99 
Saadut korot liiketoiminnasta 7 223,24 9 827,31 
Maksetut välittömät verot -373 127,70 -208 891,89 
Liiketoiminnan rahavirta 2 573 557,85 2 152 797,88 

Investointien rahavirta  
Investoinnit hyödykkeisiin -390 542,13 34 803,94 
Hyödykkeiden luovutustulot -1 577 657,07 -1 622 558,45 

Investointien rahavirta -1 968 199,20 -1 587 754,51 

Rahoituksen rahavirta  
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 100 000,00 0,00
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -320 000,00 -420 000,00 
Maksetut osingot ja muu voitonjako -600 000,00 -600 000,00 
Liittymismaksut 342 502,33 204 763,00 
Rahoituksen rahavirta -677 497,67 -815 237,00 
Rahavarojen muutos -72 139,02 -250 193,63 
Rahavarojen muutos/erotarkistus -72 139,02 -250 193,63 

HALLINTO
Yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen ja hallituksen jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu viisi jäsentä. 

Hallituksen jäsenet:
Vesa Mauriala, puheenjohtaja
Kimmo Martikainen, varapuheenjohtaja
Tuula Vanhatalo
Carita Auvinen
Heikki Jäske

TILINTARKASTUS
Yhtiön tilintarkastajana on toiminut BDO Oy, tilintarkastusyhteisö, vastuullisena tarkastajana Marko Tiilikainen, KHT.

Johtoryhmän jäsenet:
Matti Laukkanen, toimitusjohtaja
Juha Hilden
Otto Kingelin, 1.9.2019 alkaen
Sami Pesonen
Maarit Riihonen
Antti Eskola, 31.8.2019 asti
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”Nythän ei ole tehty vielä mitään, mikä näkyisi tai tuntuisi kansalaisten 
arjessa. On vain suuri ilmastoahdistus.”

1980-luvun alkupuolella koettiin seuraava energiakriisi, mutta sen jäl-
keen energian hintakäyrä kääntyi alaspäin ja vakiintui alhaisemmalle 
tasolle.

”Energiatehokkuus ja energiansäästö unohdettiin kokonaan. Se oli 
todella ikävä ja säälittävä tilanne”, Laukkanen muistelee.

Lämpövoiman toimitusjohtajaksi Laukkanen valittiin vuonna 2010 Kiin-
teistö Oy Hyvinkään Wanhan Villatehtaan toimitusjohtajan paikalta.

”Jossain vaiheessa Villatehtaalla ollessani huomasin, että siellähän se 
Juha on Lämpövoimassa. Ja niin meistä tuli sattumalta työkaverit kym-
meneksi vuodeksi.”

”Lämpövoimassa on aina osattu ennakoida”

Hildénin aloittaessa HLV-uransa 1980-luvun alussa puunpoltto oli nos-
teessa. Hyvinkäälläkin investoitiin biokattilaan, jossa poltettiin hakkeen 
lisäksi mm. murskattua jätepuuta. Kaupunki kasvoi vauhdilla, kauko-
lämpöverkko piteni monta kilometriä vuodessa ja uusia lämpölaitok-
sia rakennettiin.

Jätteenpolttoakin kokeiltiin lämmöntuotannossa.

”Murskasimme ja poltimme hyvinkääläistä yhdyskuntajätettä. Päästöis-
tä piti raportoida silloinkin, joskaan ei yhtä tiukasti kuin tänä päivänä.”

Öljyn ja kivihiilen halventuessa bioenergian kannattavuus haihtui.

”Mekin vähensimme puun polttoa ja aloimme polttaa kivihiiltä”, 
Hildén kertoo.

1986 Lämpövoima otti ison edistysaskeleen: se ryhtyi käyttämään 
ensimmäisenä lämpöyhtiönä Uudellamaalla maakaasua, mikä oli 
sen ajan puhtain polttoaine ja pudotti päästöjä merkittävästi. Kivihiilen 
poltto päättyi seuraavana vuonna.

Seuraava käännekohta oli yhteistyön aloittaminen Imatran Voiman, 
nykyisen Fortumin, kanssa. IVO rakensi Sahanmäkeen kaasuturbiini-
laitoksen, jossa tuotettiin sähköä ja lämpöä. 1980- luvun lopulla Läm-
pövoima solmi IVO:n kanssa 15 vuoden sopimuksen lämmön hankin-
nasta. Sähkömarkkinoiden asteittainen vapautuminen 90-luvulla johti 
sähkön hinnan laskuun. Sähköä ei enää kannattanut tehdä maakaa-
sulla. Tämän seurauksena turbiinilaitos menetti kannattavuutensa.

Uudeksi päälämmönlähteeksi maakaasun tilalle valikoitui jätteenkäsitte-
lyn hukkalämpö, jota syntyi Ekokemin Riihimäen laitoksella. Ekolämpö 
alkoi virrata Sahanmäkeen siirtoputkea pitkin vuonna 2008. Fortum osti 
Ekokemin 2016, mutta lämmöntoimitus Hyvinkäälle jatkuu ennallaan.

Laukkasen aloittaessa toimitusjohtajana 2010 Lämpövoima oli siis teh-
nyt ison strategisen päätöksen, jonka varassa hyvinkääläisille tehdään 
kaukolämpöä tänäkin päivänä.

Matti Laukkanen ja Juha Hildén tapasivat toisensa 
jo teekkareina. 30 vuotta myöhemmin heidän tiensä 
kohtasivat Hyvinkään Lämpövoimassa. 2020 he jät-
tävät yhtiön peräkanaa uskoen vahvasti sen tulevai-
suuteen. 

Varusmiespalveluksen päättyessä Juha Hildénillä oli taskussaan diplo-
mi-insinöörin paperit Teknillisestä korkeakoulusta Otaniemestä. Elettiin 
vuotta 1982.

”Työpaikkoja ei ollut kauheasti tarjolla. Lähettelin hakemuksia paikkoi-
hin, joiden ilmoituksissa oli kirjainyhdistelmä LVI tai sana energia.”

Hyvinkään Lämpövoima haki LVI-teknikkoa kaukolämpösuunnitteluun. 
Hildén sai puhelimitse kutsun haastatteluun ja tuli valituksi. Alkoi 38 
vuoden pituinen työrupeama.

Matti Laukkanen opiskeli energiataloutta ja voimalaitosoppia Espoon 
Otaniemessä samaan aikaan kuin Hildénkin. He olivat hyvänpäivän-
tuttuja mutta pyörivät eri kaveriporukoissa. Kumpikin teki samoihin ai-
koihin diplomityönsä VTT:n LVI-tekniikan laboratoriossa.

Energiatehokkuutta Laukkanen edisti työkseen jo alle kolmekymppi-
senä tutkijana.

”40 vuotta sitten oli prikulleen sama tilanne kuin tänä päivänä. Sil-
loinkin oltiin vaihtamassa fossiilista polttoainetta eli öljyä pois. Öljy 
oli siihen aikaan energialähteenä vieläkin keskeisemmässä asemas-
sa kuin nykyisin.”

Teollistunutta maailmaa ravisteli 1973 energiakriisi. Öljy kallistui ja 
sen pelättiin loppuvan. Suomessakin sammuteltiin katuvaloja ja ralli-
kisat julistettiin pannaan.
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Matti Laukkanen (vas.) ja Juha Hildén siirtyvät eläkkeelle hyvillä mielin. 
Lämpövoima jää osaaviin käsiin.



”Energiayhtiölle on ykkösasia, että sillä on sen hetken paras läm-
mönlähde ja lämpö pystytään pitämään edullisena. Lämpövoimas-
sa on aina osattu katsoa 5 – 10 vuotta eteenpäin ja vaihtaa läm-
mönlähdettä ketterästi.”

Avautuminen ulospäin osana kaupunkikonsernia

Taloon tullessaan Laukkanen kiinnitti huomiota siihen, että yhtiö toimi hie-
man erillään kaupunkikonsernista. Siinä ei ollut sinänsä mitään ihmeellis-
tä – sen ajan energiayhtiöt olivat hyvin itsenäisiä.

”Aloimme kertoa vähän enemmän tekemisistämme ulospäin ja kehitim-
me visuaalista ilmettämme.”

Yhtiölle keksittiin myös inspiroiva uusi visio: olemme kehittyvä yritys ja 
toiminta-alueemme paras energiakumppani. Se on kestänyt hyvin aikaa 
ja on yhä edelleen toiminnan ohjenuorana. Lämpövoimasta on tullut 
myös kiinteä osa kaupunkikonsernia, ja teemme yhteistyötä kaupungin 
kanssa koko ajan.

”Olemme kaupungin energiaosaajia, ja energia-asiat ovat selkeästi mei-
dän vastuullamme. Vältymme päällekkäiseltä työltä kaupungin sisällä.”

Toimitusjohtajan päätehtäväksi Laukkanen näkee osaavan henkilöstön 
tukemisen ja motivoimisen.

”Minulle on aina ollut tärkeää, että jokainen työntekijä tuntee olevansa 
ratkaisijan asemassa omalla vastuualueellaan.”

Hän on pitänyt kirkkaana mielessään kaksi tunnuslausetta: suoritustapa 
vapaa ja jokaisen pitää saada toteuttaa itseään.
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Lämpövoiman toimitusjohtajakautensa kohokohdaksi Laukkanen nos-
taa Lämpövoiman valinnan Suomen parhaaksi energiayhtiöksi vuonna 
2012 Energiateollisuus ry:n teettämässä asiakastyytyväisyystutkimuk-
sessa. Siitäkin kuuluu hänen mukaansa kiitos timanttisen ammattitaidon 
omaavalle henkilökunnalle.

Hildénistä tehtiin käyttö- ja kunnossapitopäällikkö kolmen vuoden 
työssäolon jälkeen, ja sittemmin hänet nimitettiin Lämpövoiman tek-
niseksi johtajaksi.

”Olen saanut olla monessa mukana, minkä takia olen täällä niin pitkään 
viihtynytkin.”

Neuvottelut isoista hankintasopimuksista ovat muistoista päällimmäisiä.

”Motivoivaa on ollut myös se, että olen voinut työskennellä tiiviissä yh-
teistyössä jokaisen toimitusjohtajan kanssa. Kaikki he ovat olleet erilaisia 
persoonia, mutta yhteistyö ja vuorovaikutus on sujunut aina hyvin.”

”Olen samaa mieltä!”, Laukkanen vahvistaa.

Energiayhtiö hallitsee kokonaisuuden

Menestyäkseen tulevaisuudessa kiristyvässä kilpailussa Lämpövoiman 
tulee Laukkasen mukaan ottaa ratkaiseva askel asiakkaan suuntaan.

”Meidän on mentävä kiinteistöjen sisällä lämmönjakohuoneesta 
eteenpäin talotekniikkaan ja alettava ohjata asiakkaan sisäilmao-
losuhteita ja energiaa kuluttavia laitteita. Asiakkaille on mahdollista 
räätälöidä ratkaisuja, jotka eivät ole riippuvaisia siitä, onko kiinteistö 
liitetty kaukolämpöverkkoon vai ei.”

Tätä tavoitetta kohti vievät Lämpövoiman uudet energianeuvonta- ja ta-
lotekniikan etävalvontapalvelut.

Valvomopalvelulla saamme kokonaisvaltaisen otteen hiilidioksidi-
päästöistä.

”Voimme raportoida keskitetysti sekä tuotannon että kulutuksen päästöt, 
mitä tullaan EU:ssa varmasti vaatimaan kymmenen vuoden sisällä.”

Kun Lämpövoima on kaupungin omistuksessa, on ilmastonmuutok-
sen torjunta kuntatasolla tehokasta, Laukkanen toteaa. ”Meillä on 
suorat kontaktit kaupungin raportointijärjestelmiin ja toimiva organi-
satorinen ja tekninen infrastruktuuri, joilla lisääntyvät ilmastohaasteet 
ovat hoidettavissa.”

Lämpövoimassa on 2010-luvulla tapahtunut sen historian voimakkain 
sukupolvenvaihdos. Matti Laukkasen ja Juha Hildénin siirtyessä eläk-
keelle yhtiöön ei jää montaa heidän ikäluokkansa edustajaa.

Laukkanen kokee, että nyt on hyvä hetki jättää yhtiö nuorempien käsiin.

”Yhtiön linjauksissa ei ole tehty suuria virheitä. Olemme pystyneet laitta-
maan Lämpövoiman toiminnallisesti sellaiseen asentoon, että uusi osaa-
va henkilöstömme pystyy viemään sitä vaikeuksitta eteenpäin.”

Hildénkin lähtee luottavaisin mielin.

”Meillä on hyvä ja osaava porukka. Uskon, että tällä jengillä pärjätään.”
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Aikansa paras lämmönlähde on aina löytynyt ja löytyy jatkossakin, Laukka-
nen ja Hildén katsovat. 



HLV PÄHKINÄNKUORESSA

Hyvinkään Lämpövoima Oy on kaupungin kokonaan omistama energiayhtiö, joka tuottaa ja myy kaukolämpöä  
Hyvinkään alueella. Toimitamme myös maakaasua. Energian myynnin tukena tarjoamme asiakkaillemme myös  
lämmitysjärjestelmien saneerauksia, huolto-, ylläpito- ja päivystyspalveluita sekä erilaisia asiantuntijapalveluja.  

Yhtiöllä on voimassaolevat ISO 9001:2015 laatu- ja ISO 14001:2015 ympäristösertifikaatit. Yhtiö on perustettu  
vuonna 1974. Lämmöntoimitusten piirissä on yhteensä yli 15 000 asuntoa ja niiden lisäksi lukuisa määrä  

kaiken tyyppisiä rakennuksia. Hyvinkään asukkaista 75 % asuu kaukolämmitetyssä talossa.

Hyvinkään Lämpövoima Oy 
Kerkkolankatu 35 
PL 240, 05801  Hyvinkää 
Puh. (019) 45 801, www.hlv.fi

KAUKOLÄMPÖÄ KIERTOTALOUDESTA

Kiertokapula Oy

Kotitalouksien ja muut
yhdyskunnan jätepisteet

Myllyn Paras Oy

Kiertokapula Oy

90% TOIMITETTAVASTA
KAUKOLÄMMÖSTÄ

EKO- JA BIOLÄMPÖÄ

KAUKOLÄMPÖÄ KIERTOTALOUDESTA

Fortum Waste
Solutions Oy
Kiertotalouskylä

Biokaasulaitos
Gasum Oy

Fortum Waste
Solutions Oy
Jätteenkäsittelylaitos

Kaukolämpöasiakas 
Hyvinkäällä

Hyvinkään Lämpövoima Oy

Siirtolinja

- Jätteen keräily ja kuljetus 
 Kiertotalouskylään

- Biokaasua

- Biokaasua

- Biolämpöä

- Jätteiden syntypaikkalajittelu
- Jätteen käsittely
 raaka-aineiksi
- Ei kierrätyskelpoisten 
 jätejakeiden jalostaminen 
 termistä käsittelyä varten

- Ei kierrätyskelpoisten     
 jätejakeiden terminen käsittely
- Hukkalämmön talteenotto    
 Ekolämmöksi lämmönsiirti-   
 millä ja lämpöpumpulla

- Siirtolinjan kautta toimitetaan 
 Ekolämpöä Riihimäkeen ja Hyvinkäälle
- 80% Hyvinkään kaukolämmöstä    
 Ekolämpöä

- Rakennusten ja käyttöveden 
 lämmitys kaukolämmöllä

- Ekolämpö siirretään Hyvinkään kauko-
 lämpöverkkoon, minkä lisäksi kaukolämpöä    
 tuotetaan eri toimittajilta hankitusta bio-
 energiasta kuten biokaasusta ja pelleteistä.
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