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Poikkeuksellinen vuosi poikkeusoloissa 

Vuosi 2020 oli monestakin näkökulmasta Hyvinkään Lämpövoi-
massa poikkeuksellinen. Siirryimme maaliskuussa poikkeusoloihin 
koko Suomen mennessä kiinni koronapandemian takia. Varmistaak-
semme lämmöntoimituksen kaikissa tilanteissa siirryimme yhtiössä 
nopeasti poikkeuksellisiin työjärjestelyihin. Jaoimme asentajat eri 
lämpökeskuksille Hyvinkään alueelle, suljimme valvomon ulkopuo-
lisilta ja siirryimme toimistotehtävissä etätöihin. Samalla ulkopuolis-
ten henkilöiden vierailut yhtiön tiloissa minimoitiin riskien pienentä-
miseksi. Lämpövoiman henkilöstö on joustanut hienosti haastavissa 
olosuhteissa, ja yhtiön toiminta on jatkunut olosuhteet huomioiden 
mahdollisimman normaalisti.

Johtoryhmä uudistui

Yhtiön johdossa tapahtui useita muutoksia vuoden aikana. Pit-
käaikainen tekninen johtaja Juha Hildén jäi ansaitusti eläkkeelle 

HLV Vuosikertomus 2020 Toimitusjohtajan katsaus

30.4.2020. Aloitin itse Lämpövoiman toimitusjohtajana 1.5 alkaen. 
Aikaisempi toimitusjohtaja Matti Laukkanen siirtyi samalla senior ad-
visoriksi toimien hallituksen ja uuden toimitusjohtajan neuvonantaja-
na vuoden 2020 loppuun. Talouspäällikkö Maarit Riihonen siirtyi 
alkusyksystä urallaan eteenpäin. Uudeksi talouspäälliköksi valittiin 
Juha Kauhajärvi, joka aloitti tehtävässään marraskuun alusta.

Visiona ”Vastuullinen energiaratkaisujen edelläkävijä”

Kesän ja syksyn 2020 aikana Hyvinkään Lämpövoimalle rakennet-
tiin uusi strategia vuosille 2021 - 2025. Johtoryhmä oli merkittäväs-
sä roolissa pohtimassa yhtiön tulevaisuuden kehittämistarpeita ja 
strategisia linjauksia. Uutta strategiaa käytiin läpi myös henkilöstön, 
hallituksen ja omistajan kanssa valmistelun eri vaiheissa. Samanai-
kaisesti uuden strategian valmistelun kanssa teetettiin myös selvitys 
alan toimintaympäristön kehityksestä ja omistajastrategisista vaihto-
ehdoista.  

Uuden strategian myötä yhtiö tulee jatkamaan aktiivista kehittämistä. 
Päätehtävämme on jatkossakin pitää Hyvinkää lämpimänä ekolo-
gista lämpöä hyödyntäen ja varmistaen kaukolämmön edullisen 
hinnan. Sen lisäksi panostamme vahvasti uusien energiaratkaisujen 
kehittämiseen yhdessä asiakkaidemme kanssa. 

Kehittämistä jatkettiin aktiivisesti

Kehittämisen painopisteinä olivat strategiset selvitykset, joita käyn-
nistettiin syksyn aikana mm. omien laitosten elinkaariarviointiin sekä 
tuotannon optimoinnin parantamiseen liittyen. Valvomopalvelu Wi-
REen pilotointia Hyvinkää -konsernissa jatkettiin menestyksekkäästi, 
ja palvelun laajentamista muille asiakkaille on valmisteltu.

Vuonna 2020 yhtiössä toteutettiin myös merkittäviä investointe-
ja. Keväällä aloitettiin taloushallinnon ERP-järjestelmän uusinta, ja 
uusi järjestelmä otettiin tuotantokäyttöön suunnitelman mukaisesti 
1.9.2020. Sahanmäkeen hankittiin uusi varavoimakone, joka ote-
taan tuotantokäyttöön keväällä 2021. Kaukolämpöverkossa tehtiin 
vuonna 2020 viimeiset runkoverkon suuret peruskorjausinvestoinnit 
mm. Riihimäenkadulla.

Edellisenä vuonna käynnistetty laaja JäPä-hanke valmistui syksyllä. 
Hiilineutraalisuustavoitteita ja myös CO2-päästöjen aiheuttamia ve-
rorasituksia määriteltäessä on tärkeää, että jätteiden sisältämät hiili-
dioksidipäästöt kohdennetaan niiden syntypaikalle. JäPä-hankkeen 
tavoitteena oli kiertotalouden edistäminen ja oikeudenmukaisen 
päästöjen kohdentamisen tukeminen. Hankkeessa olivat rahoittajina 
mukana 14 energiayhtiötä, 4 kuntaa sekä Energiateollisuus ry ja 
Suomen Kiertovoima ry.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2020
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Visio
Vastuullinen energiaratkaisujen edelläkävijä

Missio
• Pidämme Hyvinkään lämpimänä ekologista 

lämpöä hyödyntäen ja varmistaen kaukolämmön 
edullisen hinnan. 

• Luomme asiakkaillemme ja kumppaneillemme 
lisäarvoa kehittämällä uusia energiaratkaisuja. 

• Olemme vastuullinen ja haluttu työnantaja  
sekä yhteistyökumppani. 

Hiilineutraalin lämmön osuus nousi 95 %:in

Vuosi 2020 oli yhtiössä myös tulosten näkökulmasta onnistunut. Hiili-
neutraalin lämmön osuus nousi peräti 95 %:in Ekolämmön ja biopolt-
toaineilla tuotetun lämmön ansiosta. Samalla päästökaupan piiriin 
kuuluvien CO2-päästöjen määrä putosi kaikkien aikojen alhaisim-
malle tasolle. Asiakastyytyväisyytemme säilyi erinomaisella tasolla 
4,3 / 5. Kaukolämmön hintamme on alueellisesti edullisin ja merkit-
tävästi alle valtakunnallisen keskiarvon. Taloudellisesti vahvan vuo-
den johdosta myös tilikauden tuloksemme oli yhtiön historian paras. 

Valmiina energiamurrokseen

Energiamurros on käynnissä, ja ala on tulevaisuudessa suurien haas-
teiden edessä. Me olemme valmiina vastaamaan näihin haasteisiin. 
Yhtiössä on jo pitkään tehty ansiokkaasti työtä toiminnan kehittämi-
seksi alan eturintamassa. Hyvinkään Lämpövoima on taloudellisesti 

ja toiminnallisesti erinomaisessa kunnossa. Henkilöstömme on alan 
moniosaajia, jotka ovat vahvasti sitoutuneet tehtäväämme pitää 
Hyvinkää lämpimänä myös tulevaisuudessa. Haluamme omalla 
toiminnallamme kasvattaa Hyvinkään vetovoimaa asuinpaikkana 
ja yritysten sijaintipaikkana tarjoamalla luotettavia ja kohtuuhintaisia 
lämpöpalveluja ja energiaratkaisuja. 

Lämmin kiitos henkilöstöllemme, asiakkaillemme ja kumppaneillem-
me hyvästä yhteistyöstä!

Sanna Kytömäki, toimitusjohtaja 
Hyvinkään Lämpövoima Oy

Strategiset painopisteet
• Vastuullisesti ja ekologisesti tuotettu lämpö

• Edullinen ja hyvämaineinen kaukolämpö

• Tehokas ja hyvinvoiva työyhteisö

• Uudet energiaratkaisut asiakkaille

• Yhteistyö osana Hyvinkää-joukkuetta

• Alueellisen yhteistyön lisääminen

Hyvinkään Lämpövoiman strategia

CO2CO2
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Taloyhtiön edustajana toiminut Yrjö Karttunen (vas.) ja Lämpövoiman Ville Rouvinen pitivät tiiviisti yhteyttä projektin kaikissa vaiheissa. 
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KAUKOLÄMPÖ TULI TALOON

Kuuden asunnon pienkerrostalo valmistui Mustamännistön kaupun-
ginosaan vuonna 1967. Alun perin taloyhtiön lämmitys- ja käyttöve-
si lämmitettiin öljyllä, sittemmin sähköllä.

Siirtyminen kaukolämpöön tapahtui putkiremontin yhteydessä. Talo-
yhtiö valtuutti LVI-suunnittelijan kääntymään Lämpövoiman puoleen ja 
selvittämään, mitä kaukolämpöverkkoon liittyminen maksaisi ja minkä-
lainen vaikutus lämmitystavan muutoksella olisi talon energialaskuun.

Viime vuosina suorasta sähkölämmityksestä oli koitunut taloyhtiölle 
noin 12 000 euron lasku. Laskimme aiempien vuosien sähkönkulu-
tustietojen perusteella, että kaukolämmössä asukkaat tulisivat mak-
samaan käytetystä energiasta keskimäärin 5 600 euroa vuodessa. 
Säästöä tulisi siis yli 6 000 euroa vuodessa tämänhetkisillä energian 
hinnoilla. Lämmitystavan vaihto maksaisi itsensä takaisin nykykulutuk-
sella noin kolmessa vuodessa.

Energiainvestoinnin helpottamiseksi taloyhtiö haki asumisen rahoi-
tus- ja kehittämiskeskus ARA:lta 18 000 euron avustusta, jossa on 

huomioitu myös aiemmin tehty ikkunaremontti. Taloyhtiöt, pientalo-
jen omistajat ja ns. ARA-yhteisöt voivat hakea avustuksia asuinraken-
nusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 
2020-22.

Hämeenkatu 81:ssä oli selvitetty monia muitakin vaihtoehtoja kau-
kolämmön ohella. Ilmalämpöpumppu-ajatuksesta luovuttiin, koska 
ratkaisu olisi vaatinut suuria talon ulkopuolelle sijoitettavia, ääntä 
pitäviä kompressoreja. Maalämmön rakentamiseen ei olisi puoles-
taan saanut kaupungilta lupaa, koska kiinteistö sijaitsee tärkeällä 
pohjavesialueella. Kaukolämpö nousi kokonaisarvioinnin ykköseksi.

”Olihan se melkoinen tivoli, kun samanaikaisesti uusittiin käyttövesi-
putkia, tehtiin kaukolämpöliittymää, sukitettiin viemäreitä ja suunni-
teltiin saunaremonttia. Kaikesta kuitenkin selvittiin, ja rahoituksenkin 
saimme järjestymään varsin edullisesti”, taloyhtiön hallituksen pu-
heenjohtaja Yrjö Karttunen muistelee.

Jakeluverkkomme ulottuvilla sijaitsevien kiinteistöjen on helppo liittyä edulliseen ja huolettomaan kauko-
lämpöön. Asunto-osakeyhtiö Hämeenkatu 81:ssä toteutimme lämmitystavan muutoksen avaimet käteen 
-palveluna.

60-luvun kerrostalo liittyi kaukolämpöön putkiremontin yhteydessä. 
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Kaukolämmön myynti  
asiakasryhmittäin

Yleiset rakennukset 
17 %

Liikerakennukset 
11 %

Teollisuusrakennukset 
15 %

Asuintalot 
57 %

Asiakkaiden lukumäärä

Asiakkaille toimitettu lämpö

Sujuvaa yhteistyötä

Lämpövoiman puolelta projektivastaavana toiminut palveluinsinööri 
Ville Rouvinen katsoo, että lämmitystavan muutoksen yhdistämi-
nen putkiremonttiin oli kustannustehokas ratkaisu. Samankaltaisten 
urakoiden yhdistämisessä saadaan yleensä merkittäviä kustannus-
säästöjä aikaiseksi.

Taloyhtiö oli valinnut putkiremontin tekijäksi Riihimäen Öljypoltinhuol-
lon, joka on Lämpövoiman yhteistyöurakoitsija ja jolla on vankka 
kokemus lämmitystavan muutoksista sekä taloteknisistä asennuksista.

”Sovitimme omat ja urakoitsijan aikataulut yhteen siten, etteivät hei-
dän työnsä viivästyneet meidän takiamme eivätkä meidän työmme 
heidän takiaan”, Rouvinen kertoo.

Tieto kaukolämpöyhtiön ja putkiurakoitsijan pitkästä yhteistyökoke-
muksesta oli omiaan rauhoittamaan taloyhtiön hallituksen jäseniä. Ei 
tarvinnut pelätä, että homma leviää käsiin, vaikka soppaa oli häm-
mentämässä useampi kokki.

”Pääsin itse aika helpolla. Ainoastaan se harmittaa, ettei tätä tullut 
tehtyä jo vuosia sitten”, Karttunen myhäilee.

Hän on tyytyväinen hyvin pelanneeseen yhteydenpitoon Lämpövoi-
man kanssa projektin eri vaiheissa. Muutostyön tekninen toteutus sujui 
ongelmitta ja ajallaan. Vain liittymän saanti talon edustalle viivästyi 
viikon verran, mutta kokonaisaikatauluun sillä ei ollut mainittavaa vai-
kutusta. Kiinteistö kytkettiin kaukolämpöverkkoon heinäkuun lopulla, ja 
käyttövesiputkiremontti valmistui elokuussa.

Rouvisen mukaan Hämeenkatu 81:n ja sen naapuritalon liittäminen 
kaukolämpöön palveli verkon kehittämistä laajemminkin.

”Olimme jo pitempään suunnitelleet katujohtoverkkomme laajenta-
mista Hämeenkadulla. Kun nyt saimme kaksi uutta liittyjää mukaan, 
päätimme tehdä investoinnin Hämeenkadun katujohtoon. Ratkaisu 
palvelee myös verkoston rakentamisen pitkän tähtäimen suunnitel-
maa”.

Karttunen uskoo kaukolämmön olevan kestävä ratkaisu pitkälle tule-
vaisuuteen.

”Pidän kaukolämpöä siinä mielessä varmana ratkaisuna, että sitä pyö-
rittää iso organisaatio. Olemme turvallisessa sylissä. Ainoa peikko on 
hinnannousu jossain vaiheessa, mutta epäilen, ettei kaukolämpölasku 
kasva koskaan yhtä suureksi kuin sähkölasku oli.”
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Kaukolämmön myynti  
asiakasryhmittäin

HLV Vuosikertomus 2020Tuotanto

Suomen hallitus otti koronaepidemian vuoksi käyttöön valmiuslain 18. 
maaliskuuta 2020. Jo viikkoa aikaisemmin, 11. 3., Hyvinkään Lämpö-
voima oli perustanut oman varautumisryhmän Työterveyslaitoksen suo-
situksen mukaisesti. Ryhmä otti vetovastuun tartuntojen torjuntatoimista 
ja epidemian aiheuttamien muutosten hallinnasta toimitiloissamme ja 
työmaillamme.

Olimme yhteydessä myös Huoltovarmuuskeskukseen ja seurasimme 
tarkoin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä hallituksen anta-
mia ohjeita. Kaukolämpöyhtiöille tarkoitettua alakohtaista ohjeistusta 
ei ollut käytettävissä, joten jouduimme tarttumaan tilanteeseen hyvin 
oma-aloitteisesti.

Lämmöntuotanto on määritelty suomalaisen yhteiskunnan toiminnan 
ja huoltovarmuuden kannalta kriittiseksi toimialaksi. Pyrkimyksenämme 
on toimittaa asiakkaillemme häiriötöntä kaukolämpöä myös poikkeus-
oloissa. Sama periaate koskee luonnollisesti yhteistyökumppaniamme 
Fortum Waste Solutions Oy:tä, joka tuottaa valtaosan hyvinkääläisten 
käyttämästä kaukolämmöstä Riihimäellä sijaitsevassa jätteenkäsittely-
laitoksessaan.

TURVASIMME LÄMMÖNJAKELUN

Fortumilla vuosihuoltojen käynnistyminen siirtyi koronan vuoksi huhti-
kuulta elokuulle, joten viimeisiä huoltotoimenpiteitä jouduttiin teke-
mään vielä seuraavan lämmityskauden alkaessa. Tämä ei tietenkään 
ole ideaalitilanne, mutta tiesimme pystyvämme lämmittämään Hyvin-
käätä tarvittaessa omienkin laitostemme turvin.

Vaihdoimme tietoja ja kokemuksia varautumisesta keskinäisen sparra-
uksen hengessä niin fortumilaisten kanssa kuin kaupunkikonsernin si-
sälläkin. Vertailimme varautumissuunnitelmiamme erityisesti Hyvinkään 
Veden kanssa saaden hyviä vinkkejä toinen toisiltamme.

Lämpövoimalla varautumisryhmän rungon muodosti työsuojelutoimi-
kunta. Lisäksi ryhmään kuuluivat tuotantopäällikkö sekä asiakkuus- ja 
verkostopäällikkö. Varautumisryhmä laati toimintasuunnitelman vi-
rustartuntojen ennaltaehkäisemiksi ja henkilökunnan toimintakyvyn 
turvaamiseksi. Poikkeusjärjestelyjä päätettiin aluksi toteuttaa elokuun 
loppuun saakka, mutta epidemiatilanteen vaikeuduttua niitä jatkettiin 
taas syksyllä.

Koronavirus pakotti myös meidät poikkeusjärjestelyihin. Erityistä huomiota kiinnitimme niihin henkilöstö-
ryhmiin, jotka ovat kriittisiä kaukolämmön häiriöttömän tuotannon ja jakelun turvaamiseksi. Toimenpiteem-
me pohjautuivat olemassa olevaan varautumissuunnitelmaan, jossa on kartoitettu laajasti erilaisia riskejä 
ja häiriötilanteita.
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KAAVION OTSIKKO

HLV Vuosikertomus 2020 Tuotanto

Julkaisimme varautumistoimistamme kertovan asiakas- ja lehdistötie-
dotteen 16. maaliskuuta yhtiön verkkosivuilla. Sahanmäen toimitalon 
asiakaspalvelupiste suljettiin. Palvelimme asiakkaitamme puhelimitse 
ja sähköisten kanavien, mm. Online-palvelun välityksellä. Toimihenkilöt 
siirtyivät etätöihin.

Uudenmaan maakunta eristettiin muusta maasta vajaan kolmen viikon 
ajaksi. Osa tuotantohenkilöstöstämme joutui kulkemaan työmatkoil-
laan valvotun rajatarkistuspisteen kautta ja esittämään työnantajan 
todistuksen ylitystarpeesta. 

Valvomo rauhoitettiin

Operatiivisen toiminnan näkökulmasta Lämpövoimassa on kaksi kriit-
tistä työympäristöä, joita ei voi jättää vaille henkilökuntaa missään 
tilanteessa: valvomo ja verstas. Kyse on myös tehtävistä, joiden hoi-
taminen ei onnistu etänä.

Valvomo on käyttövalvojien valtakunta. He pitävät hyppysissään 
lämmönhankinnan, -tuotannon ja -siirron vaativaa kokonaisuutta 24/ 
7. Verstaalta käsin taas työtään tekevät kunnossapidosta vastaavat 
kaukolämpö- ja sähköautomaatioasentajamme.

”Rauhoitimme valvomoympäristön kaikilta muilta paitsi kulloinkin 
työvuorossa olevalta käyttövalvojalta. Sinne pääsy vaati erittäin 
painavan työperäisen syyn. Jos meneminen ei ollut välttämätöntä 
prosessiemme kannalta, ei valvomoon ollut asiaa”, kertoo tuotanto-
päällikkö Otto Kingelin.

Vuoronvaihtotilanteessa käyttövalvojien ei haluttu kohtaavan toisi-
aan fyysisesti. Töihin tulija astui valvomoon vasta sen jälkeen kun 
lähtijä oli poistunut. Vuoronvaihtoon liittyvä kommunikointi hoidettiin 
puhelimitse. Valvomoon oli toimitettu käsidesejä sekä puhdistuslii-
noja, joilla näppäimistöt ja muut työskentelypinnat sai pyyhkäistyä 
puhtaiksi ennen töihin ryhtymistä.

Työntekijöitä kehotettiin jäämään kotiin, mikäli he tunsivat vähäisiä-
kään hengitystieinfektion oireita. Ruokataukonsakin valvojat viettivät 
omissa oloissaan. Tavallisesti käyttövalvojat tekevät myös päivystys-
käyntejä asiakkaiden luona, mutta nyt heidän haluttiin pysyvän tiu-
kasti valvomossa. Päivystysvastuu siirtyi epidemian akuuteimmassa 
vaiheessa kokonaan asentajille, samoin kuin päivittäisten lämpölai-
toskierrosten tekeminen.

”Koska käyttövalvojat vastaavat viime kädessä koko prosessin oh-
jaamisesta ja Hyvinkään lämmittämisestä, heidän keskuuteensa ei 
missään nimessä saanut tulla tartuntoja”, asiakkuus- ja verkostopääl-
likkö Sami Pesonen painottaa.

Kesällä käyttövalvojat pääsivät jälleen laitoskierroksille, mutta ne pyrit-
tiin ajoittamaan siten, etteivät asentajat olleet paikalla samaan aikaan.

Asentajat hajautettiin

Muodostimme asentajistamme työparit, jotka hajautettiin eri läm-
pölaitoksille. Suokadulle ja Veikkariin tuli yksi työpari kumpaankin. 
Sahanmäessä pareja oli tuplaten, mutta heillekin järjestettiin erilliset 
sosiaalitilat. Työpaikkaruokalassa asentajaparit kävivät porrastetusti.

Verkonrakennustyömaat ja vikapäivystys pyörivät poikkeusoloissa 
kutakuinkin normaalisti. Rakensimme uusia liittymiä ja saneerasimme 
verkkoa pitkäaikaissuunnitelman pohjalta. Tarvittavat asiakaskäynnit 
hoidettiin asiakkaan luvalla, ja asentajien tehdessä huolto- tai korjaus-
töitä lämmönjakohuoneessa asiakkaat eivät olleet samassa tilassa.

Kevään ja syksyn huoltokierroksia taloyhtiöissä epidemia ei haitan-
nut, koska niiden yhteydessä asiakkaita ei kohdata yleensä muu-
tenkaan. Aiemmin tekemämme järjestelmäparannukset päinvastoin 
sujuvoittivat kausihuoltoa.

Kaukolämmön tuotannossa käytetyt  
lämmönlähteet vuonna 2020

Pelletti  
15,3 GWh

Maakaasu  
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Hankinta  334,2 GWh
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Fortum Oyj 292,9  GWh  87,7 %
Myllyn Paras Oy 3,6 GWh 1,1 %

Maakaasu 14,0 GWh 4,1  %
Bio- ja kaato- 
paikkakaasu 7,7 GWh 2,3 %
Öljy 0,7 GWh 0,2 %
Pelletti 15,3 GWh 4,6 % 

Myynti 321,2  GWh

Pientalot 16,3 GWh 5,6 %

Teollisuus 44,5 GWh 15,3 %

Rivitalot  32,1 GWh 11,0 %

Liikerakennukset 32,1 GWh 11,0 %

Yleiset rakennukset  48,8 GWh 16,8 %

Oma kulutus ja verkostohäviöt 42,27 GWh
(12,6 % hankinnasta).

Kerrostalot 117,4 GWh 40,3 %

Energiatase 2020

HLV Vuosikertomus 2020Tuotanto

Lämmityskauden lopulla kaukolämpöverkossa havaittiin kaupun-
gilla kaksi pienehköä vuotoa, jotka korjattiin pikimmiten. Joitain 
ei-kiireellisiä kunnossapitotöitä katsoimme kuitenkin parhaaksi lykä-
tä loppukesään ja syksyyn. Veikkarin laitokselle suunniteltu uuden 
paisuntasäiliön asentaminen, millä varmistetaan lisäveden saantia 
poikkeustilanteessa, siirtyi seuraavalle vuodelle.

”Ei ollut mitenkään ajateltavissa, että sinne olisi tullut iso ulkopuolinen 
porukka asennustöihin. Sahanmäen kattilasaneeraus oli onneksi val-
mistunut edellisenä vuonna”, Kingelin sanoo.

Myös kahdeksan vanhan muoviputkiliittymän saneeraus Vehkojan 
pientaloalueella siirtyi tulevaisuuteen.

”Siellä on paljon ikänsä puolesta riskiryhmään kuuluvia asukkaita, 
joiden kohtaamisia ei olisi voitu välttää saneerausten yhteydessä. 
Koska emme halunneet missään nimessä aiheuttaa heille tartunta-
riskiä, päätimme antaa liittymille jatkoaikaa kunnossapitotoimilla”, 
Pesonen perustelee.

Epävarmuutta ja sopeutumista

Koronaepidemia loi taloudellista epävarmuutta, joka väistämättä 
heijastui asiakkaidemme investointipäätöksiin lämmitysjärjestelmien 
uusimisesta.

”Ihmiset tulivat varovaisemmiksi rahankäytön kanssa. Mikäli laitteis-
to ei ollut aivan elinkaarensa päässä, sitä ei lähdetty helposti uu-
simaan. Yksityisen kuluttajan kannalta kyse on kuitenkin sen verran 
merkittävistä rahasummista”, palveluinsinööri Ville Rouvinen kertoo.

Virus hankaloitti myös taloyhtiöiden päätöksentekoa, sillä yhtiöko-
kouksia ei pystytty pitämään keväällä tavalliseen tapaan.

Kaiken kaikkiaan koemme selviytyneemme ennenkokemattomasta 
poikkeustilanteesta kiitettävästi yhdessä asiakkaittemme ja kumppa-
niemme kanssa. Lämpövoiman toimihenkilöt astuivat sujuvasti etäty-
ön maailmaan. Käyttövalvojat ja asentajat hoitivat läsnäoloa vaati-
vat tehtävänsä uudistetuin työtavoin ilman ongelmia. Sami Pesonen 
uskoo, etteivät erityisjärjestelymme näkyneet asiakkaiden suuntaan 
juuri lainkaan.

”Oli ilo nähdä, että tietotekniset valmiutemme ovat kunnossa. Ne-
kin ihmiset, jotka eivät olleet käyttäneet etätyövälineitä ja -yhteyksiä 
aikaisemmin, omaksuivat ne todella nopeasti. Poikkeusaika vain 
vahvisti käsitystäni siitä, että Lämpövoiman väki pystyy mukautumaan 
erilaisiin olosuhteisiin.”

”Emme mielestäni ylireagoineet missään vaiheessa. Työnantajan 
toimiin oltiin henkilöstöpalautteen perusteella tyytyväisiä”, Otto Kin-
gelin lisää.
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OLEMME VARAUTUNEET

Jokaisella suomalaisella kaukolämpöyhtiöllä tulee olla suunnitelma 
häiriötilanteiden varalta. Pahimmillaan kyse voi olla suuronnettomuu-
desta, talouskriisistä tai sodan uhasta – taikka tautiepidemiasta. Toi-
saalta varautuminen on hyvin arkista toimintaa, jokapäiväistä riskien 
hallintaa. Meillä on oltava normaalioloissakin valmius tuotantokeskey-
tysten, konerikkojen ja vahinkotilanteiden nopeaan selvittämiseen.

Lämpövoiman varautumissuunnitelmaan on koottu perustiedot muun 
muassa siitä, miten olemme varautuneet kaukolämpöverkon vaurioi-
hin ja polttoaineiden saantiin vaikuttaviin markkinahäiriöihin. Erillisessä 
pelastussuunnitelmassa kuvataan toimintaa ja johtamisvastuita vaara- 
sekä onnettomuustilanteissa. Maakaasuverkolle olemme laatineet 
oman varautumissuunnitelmansa.

Olimme sattumalta päivittäneet kaukolämmön varautumissuunnitel-
mamme juuri ennen koronaepidemian puhkeamista. Nostimme häiri-

ötilanteisiin varautumisen myös toimintamme ulkopuolisen auditoinnin 
painopistealueeksi.

”Koimme, että meillä oli jo valmiiksi varsin hyvä varautumissuunnitelma, 
mutta halusimme katsoa, löytyisikö sieltä vielä jotain parannettavaa”, 
asiakkuus- ja verkostopäällikkö Sami Pesonen taustoittaa.

Ensimmäisen kerran Lämpövoiman historiassa auditointi toteutettiin 
etänä koronarajoitusten vuoksi. Etukäteen ajateltuna esimerkiksi val-
vomotoimintojen etäauditointi tuntui vieraalta ajatukselta, mutta sen 
sujuvuus yllätti meidät myönteisesti.

Positiivista palautetta saimme mm. mukautumisestamme epidemiati-
lanteeseen. Henkilöstölle järjestettyjen öljyntorjuntakoulutusten doku-
mentoinnissa ilmeni sen sijaan puutteita. Auditoija löysi sisäisistä oh-
jeistamme kaksi erilaista ohjetta siitä, kuinka usein öljyntorjuntaa tulisi 
harjoitella. Kaikista pidetyistä harjoituksista ei ollut tehty asianmukaisia 
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”Yhtenä esimerkkinä mainittakoon,  
että tilasimme varautumis- 

suunnitelman pohjalta Sahanmäen  
automaatiopääkeskukseen sammutus- 

järjestelmän, koska totesimme  
sen riskialttiiksi kohteeksi.”

merkintöjä. Päätimme laatia öljyntorjuntaryhmällemme erillisen harjoi-
tussuunnitelman, joka liitetään osaksi koulutusrekisteriämme.

Riskien tunnistamisesta torjuntaan

Kaukolämmön tuotannossa ja jakelussa merkittävimpiin riskeihin 
lukeutuvat sähkön ja polttoaineiden saatavuuden häiriöt, vakava 
kattilavaurio ja massiivinen putkirikko. Toimintamme lähtökohtana 
on, että omien lämpölaitostemme tuotantotehon on riitettävä kovim-
millakin pakkasilla suurimman tuotantoyksikön häiriötilanteessa tai 
maakaasutoimitusten katketessa.

Huolehdimme Hyvinkään kaukolämpöverkosta suunnitelmallisella 
ylläpidolla ja saneerauksilla. Verkko onkin erinomaisessa kunnossa. 
Pidämme suurvuotoa epätodennäköisenä mutta olemme varautuneet 
siihenkin. Runkojohto ja isoimmat jakelujohdot on silmukoitu, jolloin 
lämpöä voidaan toimittaa useammasta suunnasta. Lämmönjakelua 
vauriotilanteissa on varmistettu myös varalaitosten sijoittelulla.

Lämpölaitostemme kaukokäyttöjärjestelmä on suljettu ulkopuolisista 
verkoista kyberhyökkäysten varalta. Tärkeimmät tekniset dokumentit 
on varmuuskopioitu siten, että ne ovat saatavilla tietoliikenneyhteyk-
sien kaatuessa.

Epidemiariskejä olimme tunnistaneet ennen koronaakin ennen muuta 
kausi-influenssan osalta. Myös noroviruksen herkästä tarttuvuudesta 
olemme hyvin tietoisia. Operatiivisen toiminnan kannalta tärkeimpien 
henkilöstöryhmien toimintakyky turvataan epidemia-aikana erityisjär-
jestelyin, joista päätetään tilannekohtaisesti.

Jotta lämmöntuotannon ja -jakelun sekä kunnossapidon kannalta 
kriittiset henkilöstöresurssit riittäisivät kaikissa tilanteessa, tuemme hen-
kilöstömme moniosaamista koulutuksella ja tehtäväkierrolla. Viiden 
päätoimisen käyttövalvojan lisäksi Lämpövoimassa on saman verran 
kaukolämpö- ja sähköautomaatioasentajia, jotka pystyvät tekemään 
valvomovuoroja tarvittaessa. Kunnossapitoon on mahdollista saada 
apua yhteistyökumppaneilta, mutta valvomotehtäviin ei ulkopuolisia 
tuuraajia ole pikahälytyksellä löydettävissä.

Aktiivista varautumista 

Koko henkilöstömme on tietoinen varautumissuunnitelman olemassa-
olosta. Tuotantopäällikkö Otto Kingelinin mielestä suunnitelmasta 
on aidosti hyötyä toiminnan ja valmiuden kehittämisessä.

”Yhtenä esimerkkinä mainittakoon, että tilasimme varautumissuunnitel-
man pohjalta Sahanmäen automaatiopääkeskukseen sammutusjär-
jestelmän, koska totesimme sen riskialttiiksi kohteeksi.”

Laajan yhteiskunnallisen häiriötilanteen, kuten sodan uhan varalta, 
olemme nimenneet 14 työntekijää turvaamaan Hyvinkään energia-
huoltoa. Puolustusvoimilla on ajantasainen tieto näistä henkilöistä.

Hyödynsimme keväällä lämmitysöljyn hinnan halpenemisen, joka oli 
seurausta koronapandemian aiheuttamasta kysynnän laskusta. Onnis-
tuimme hankkimaan Suokadun lämpölaitokselle muutaman öljykuor-
man markkinahinnan käväistessä alimmalla tasollaan. Vaikka emme 
käytä öljyä lämmöntuotannossa juuri lainkaan, sitä täytyy olla varas-
tossa huoltovarmuuden takia. Vakavan maakaasuhäiriön kohdatessa 

pystyisimme lämmittämään Hyvinkäätä talvisaikaan öljyllä 2-3 viikkoa.

Häiriötön sähkönsaanti on kriittinen tekijä kaukolämmön tuotannossa 
ja siirrossa. Verkon paineenpito ja valvomon tärkeimpien automaati-
ojärjestelmien toiminta on varmistettu sähkökatkon sattuessa omalla 
varavoimalla. Vuonna 2020 asensimme Sahanmäkeen uuden 500 
kilovolttiampeerin varavoimakoneen, joka vastaa kooltaan isoa meri-
konttia. Otamme sen käyttöön keväällä 2021.

Uuden varavoimakoneen turvin pystymme jatkamaan kaukolämmön 
pumppausta täydellä teholla ja ajamaan samanaikaisesti uutta ykkös-
kaasukattilaamme tilanteessa, jossa koko kaupunki on ilman sähköjä. 
Tällä tavoin kriittiset kiinteistöt, jotka pystyvät hyödyntämään varavoi-
maa, on mahdollista pitää lämpiminä sähkönjakelun häiriintyessä 
poikkeuksellisella tavalla. Veikkarin lämpölaitoksen varavoimajärjeste-
lyillä turvataan erityisesti sairaala-alueen lämmönsaantia.
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ISO SANEERAUS, ISOT HYÖDYT

Noin 400 metrin pituinen kanava oli viimeinen peruskorjattava 
pääsiirtolinjan osa, jollaisen rikkoutuminen talvisaikaan heijastuisi 
koko Hyvinkään lämmönsaantiin. Kaksi vuotta aikaisemmin olimme 
saneeranneet samanmittaisen osuuden kadun alapäässä. Asiak-
kuus- ja verkostopäällikkö Sami Pesosen mukaan Riihimäenka-
dulla kesällä 2020 tehty peruskorjaus parantaa merkittävästi verkon 
luotettavuutta.

”1970-luvun betonielementtikanavalla alkoivat käyttövuodet tulla 
täyteen. Uudessa putkessa suurvuodon riski on vähäisempi, ja jos 
sellainen sattuisi, vuodon hallitseminen olisi paljon helpompaa.”

Saneerauksessa vahvistuivat myös putkieristeet, mikä merkitsee pa-
rempaa energiatehokkuutta. Betonielementtikanavan suuremmat 
lämpöhäviöt saattoi havaita omin silmin, kun katu pysyi paikoin 
sulana talvipakkasilla. Kaukolämpöveden pumppauskin vauhdittui 
suuremman putkikoon ja sileämpien virtauspintojen myötä.

Saneeraus oli järkevää varautumista myös taloudellisesti, sillä yh-
den ison vuodon korjaus talven kylmimpään aikaan voisi maksaa 
rahamäärän, joka vastaa jopa puolta saneerausinvestoinnin kustan-
nuksista.

Hyvinkään kaukolämpöverkossa on jäljellä enää muutama betoele-
menttikanava, joiden yhteispituus ei ole monta kilometriä ja joiden 
vuodoilla olisi vain paikallisia vaikutuksia. Uusimme loputkin vanhat 
kanavat ja putket 2030-luvulla.

”Olemme hyvässä tilanteessa. Sellaista pakottavaa tarvetta ei enää 
ole, että jokin linja pitäisi saneerata juuri tiettynä vuotena, vaan 
voimme yhteensovittaa jäljellä olevat saneeraukset vapaammin 
vaikkapa kaupungin katutöiden kanssa.”

Yhteistyössä kaupungin kanssa

Töiden alkua edelsi huolellinen ennakkosuunnittelu. Uusien putkilin-
jojen on istuttava maanalaisen putki- ja kaapeliverkoston kokonai-
suuteen, eikä kaivuutöistä saa aiheutua vaaraa esimerkiksi sähkö- ja 
vesijohdoille.

Töiden vaikutukset katurakenteisiin ja puustoon sekä liikennejärjeste-
lyihin arvioitiin etukäteen. Osa niin kutsutuista suunnittelukatselmoin-
neista tehtiin sähköisesti ja osa paikan päällä. Jälkimmäisissä oli mu-
kana myös Hyvinkään kaupungin tiemestari Ilkka Laiho.

HLV Vuosikertomus 2020 Verkko

Suomessa on käytössä kaksiputkijärjestelmä, jossa on eri putket  
kaukolämmön meno- ja paluuvedelle.

Saimme pääsiirtolinjojemme monivuotisen uudistamis-
hankkeen päätökseen, kun Riihimäenkadun vanha 
betonielementtikanava vaihtui nykyaikaiseen kauko-
lämpöputkeen. Samalla paranivat energian toimitus-
varmuus ja energiatehokkuus. 

”Suunnitteluvaiheessa pyritään huomioimaan kaikki olennaiset asiat 
mahdollisimman hyvin. Työmaan käynnistyttyä valvoin, että kaivuu-
luvan ehtoja noudatetaan. Lopuksi tarkastin viimeistelytyön jäljen”, 
Laiho kuvailee omaa rooliaan.

Sami Pesonen sanoo, että yhteistyö saneerausasioissa on aina su-
junut erinomaisesti kaupunkikonsernin sisällä. Laiho vahvistaa, että 
yhteinen sävel löytyy, vaikka henkilöt vaihtuisivat.

Tärkeä osa ennakkosuunnittelua on katsoa, voitaisiinko kadun ol-
lessa auki tehdä samalla jotain muutakin, kuten parantaa tietoliiken-
neyhteyksiä tai vesijohto- ja viemäriverkostoa. Pidemmän tähtäimen 
yhteensovittamista tehdään kaupungininsinöörin vetämissä kaapeli-
kokouksissa, joita pidetään pari kertaa vuodessa. Niihin osallistuvat 
yleensä kaupungin, Lämpövoiman, Hyvinkään Veden, teleoperaat-
torien ja sähköyhtiö Carunan edustajat. Näissä tapaamisissa jokai-
nen kertoo omista suunnitelmistaan.
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”Tällä kertaa muita tarpeita ei ollut. Sen sijaan esimerkiksi edellise-
nä kesänä, kun peruskorjasimme kaukolämpöverkkoa Hyvinkäänka-
dulla, kaupunki uusi samalla vesihuoltoa ja teki katusaneerauksia”, 
Pesonen kertoo.

Haittojen minimointia

Kaivinkoneen kauha iskeytyi maahan kesäkuun lopulla. Riihimäen 
kadun kahta puolta kulkeneista kevyen liikenteen väylistä toinen 
jäi työmaan alle, mutta toinen pysyi normaalisti käytössä. Monesti 
hyödynnämme verkonrakentamisessa viheralueita, mutta tässä tapa-
uksessa se ei ollut mahdollista. Toki vältämme tarpeetonta puiden 
kaatamista.

”Koska purimme vanhaa linjaa pois ja teimme uutta tilalle, pysyim-
me itse rakentamisen osalta poissa ajoradalta. Työmaa-ajoneuvoja 
kadulla tietenkin liikkui”, Pesonen tarkentaa.

”Muulle ajoneuvoliikenteelle ei haittavaikutuksia juuri ollut. Myös 
kulku talojen pihoihin järjestyi hyvin”, Laiho lisää.

Jo elokuussa kaukolämpövesi virtasi uusissa putkissa. Loppusilaus 
eli uusi katuasfaltti vedettiin syyskuussa. Asfaltointia ei parane jättää 
loppusyksyyn, koska pakkaset heikentävät päällysteen laatua ja pa-
himmillaan aiheuttavat sen murenemisen.

Työmaasta ei aiheutunut suurta haittaa muulle liikenteelle.

Hitsaajien oli ujuttauduttava ahtaisiinkin paikkoihin putkiliitoksia tehdessään

Ajoitimme saneerauksen heinä-elokuulle, jottei kiinteistöjen lämmitys 
häiriintyisi. Katkoja lämpimän veden jakelussa yritimme rajoittaa par-
haamme mukaan. Käyttökatkojen yhteismäärä jäi neljään, ja niistä 
pisin kesti noin kymmenen tuntia. Kylmää vettä tuli hanoista koko ajan.

Katkot koskivat vain kymmenkuntaa kaukolämpöasiakastamme, kos-
ka osalle kiinteistöistä pystyimme toimittamaan lämmintä vettä väli-
aikaista putkea pitkin.

Vaikka toinen Sahanmäestä kaupungille kulkevista kaukolämmön 
pääsiirtolinjoista oli pois pelistä, riitti toisen linjan kapasiteetti hyvin 
kesäajan tarpeisiin. 
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KORONA HAASTOI TYÖ-
SUOJELUN MONIN TAVOIN
Onnistuimme henkilöstömme suojaamisessa virustar-
tunnoilta ja lämmönjakelun turvaamisessa poikkeus-
oloissa. Epidemian pitkittyessä kiinnitimme huomiota 
etätyön ergonomiaan ja henkiseen jaksamiseen.

Koronapandemian saavutettua Suomen helmi-maaliskuussa 2020 
ryhdyimme ripeästi toimenpiteisiin varmistaaksemme, että lämmön 
tuotanto- ja jakelutehtävissä olisi aina riittävästi osaavaa väkeä. Ul-
kopuolisten vierailut valvomossa ja lämpölaitoksilla rajoitettiin vain 
välttämättömiin. Asentajat hajautettiin työpareiksi laitoksille. Etätöihin 
jäivät kaikki, joille se oli työn puolesta mahdollista.

”Olimme kaikki uuden edessä. Selvisimme kuitenkin hienosti ensim-
mäisestä koronavuodesta, koska jokainen suhtautui tilanteeseen 
vakavasti ja noudatti talon oman varautumisryhmän ohjeistusta”, 
Lämpövoiman työsuojelupäällikkö Daniel Pykälä-aho kiittelee.

Vaikka ensisijainen tavoite oli välttää tartunnat ja altistumiset, muut-
tuivat epidemian välilliset vaikutukset sitä painavammiksi mitä pitem-
miksi poikkeusolot venyivät. Kotikonttorien työergonomiset puutteet 
lisäsivät riskiä lihasten ja tukielinten kipeytymisestä. Sosiaalisten kon-
taktien vähäisyys kasasi henkistä kuormitusta. Työpaikalla sentään 
kävellään syömään ja kahville samalla kollegoita tavaten, mutta 
kotioloissa liikkuminen ja kommunikointi tahtovat jäädä vähemmälle.

”Kannustimme kaikkia laittamaan perusasiat kuntoon etätyöpisteis-
sä ja pitämään riittävästi taukoja, myös ulkona liikkuen. Se virkistää 
sekä kehoa että mieltä.”

Psykososiaalinen kuormitus kuuluu suomalaisen työsuojelun ajankoh-
taisiin teemoihin, ja myös meillä halutaan löytää uusia työkaluja sen 
hallintaan. Henkisen jaksamisen kannalta on tärkeää, että työntekijä 
tiedostaa kuormituksen ja kuuntelee omaa olotilaansa.

Henkilöstölle tarjotut, ammattiohjaajan vetämät tyky-jumpat jäivät 
koronan vuoksi tauolle. Kuntosalia ei suljettu, mutta sitä sai käyttää 
vain yksi henkilö kerrallaan.

”Työkunnon ylläpitäminen on ensiarvoisen tärkeää myös työsuojelun 
näkökulmasta. Mielellään saisi olla niin, että töistä lähtiessä ollaan 
jopa paremmassa kunnossa kuin töihin tullessa.”

Turvavartti tavaksi

Otimme käyttöön uuden työturvallisuusfoorumin, jolla jaettiin ajan-
kohtaista tietoa niin koronaan kuin muihinkin aiheisiin liittyen: hen-
kilöstön turvallisuusvartit, joiden päätavoitteeksi Pykälä-aho määrit-
telee työturvallisuuden tuomisen lähemmäksi kaikkia työntekijöitä. 
Sittemmin olemme yhdistäneet turvavartit osaksi kuukausittain järjes-
tettävää teematorstaita.

Epidemian aikana turvavartit pidettiin Teams-videopalvelun välityk-
sellä. Kävimme yhdessä läpi tuoreimmat turvallisuushavainnot ja 
niiden jatkotoimenpiteet. Samalla tavoin käsittelimme läheltä piti 
-tilanteet ja tapaturmat. Olemme suunnitelleet, että tulevaisuudessa 
vartteihin voitaisiin kutsua myös asiantuntijavieraita. Tärkeintä on kui-
tenkin tehdä tilaisuuksista eläviä ja vuorovaikutteisia.

”Kun ihmiset tuovat esille omia turvallisuushavaintojaan, voi herätä 
hyvää keskustelua, mikä poikii taas uusia huomioita. Pieneltäkin tun-
tuva havainto voi estää vakavan loukkaantumisen.”

Vaaratilanteiden tunnistaminen on tapaturmien ennaltaehkäisyn läh-
tökohta. Siksi olemme asettaneet tavoitteeksi vuodelle 2021 turvalli-
suushavaintojen määrän kasvattamisen 30:een, moninkertaiseksi ai-
emmasta. Haluamme, että hiljainen turvallisuustieto saavuttaa kaikki 
työntekijät ennen realisoitumista tapaturmina.

”On tutkittu tosiasia, että mitä enemmän turvallisuushavaintoja ilmoi-
tetaan, sitä enemmän niiden joukossa on todella hyviä havaintoja, 
joiden avulla tapaturmia saadaan vähennettyä.”

Olemme suunnitelleet ottavamme käyttöön myös ns. turvallisuuskä-
vely-konseptin, jossa katsastetaan vuosittain muutama työympäristö 
sopivalla kokoonpanolla. Yhdessä työterveyshuollon kanssa toteu-
tettava työpaikkaselvitys jossakin valitussa kohteessa on jälleen oh-
jelmassa ensi vuonna. 2020 jouduimme jättämään sen väliin koro-
nan vuoksi.

Rutinoitumisessa piilee riski

Asentajiemme esimiehenä toimivaa Pykälä-ahoa pyydettiin astu-
maan työsuojelupäällikön saappaisiin tehtävän edellisen haltijan 
siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen. Hän oli tullut Lämpövoi-
malle kunnossapitoinsinööriksi vuotta aikaisemmin, syksyllä 2019.
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”Työkunnon ylläpitäminen on ensiarvoisen 
tärkeää myös työsuojelun näkökulmasta. 

Mielellään saisi olla niin, että töistä 
lähtiessä ollaan jopa paremmassa  

kunnossa kuin töihin tullessa.”

Henkilöstö ja työturvallisuus

”Koin, että minulla riittäisi kiinnostusta ja motivaatiota uuden aihe-
piirin opiskeluun. Työturvallisuuskeskuksen työsuojelukurssilta sain to-
della hyvät ja ajankohtaiset lähtötiedot työsuojelupäällikön pestiin.”

Itseohjautuvuutta ja ajankäytön hallintaakin tarvitaan, koska päällik-
kyyttä hoidetaan oman toimen ohella. Vaikka työsuojelupäälliköllä 
ja työsuojelutoimikunnalla on erityisvastuu työturvallisuuden kehittä-
misestä, ei hommasta tulisi mitään ilman koko työyhteisön tukea.

”Jokaisen työntekijän panos on merkittävä, koska monesti tekijällä 
itsellään on paras tieto työn riskeistä ja niiden vähentämismahdol-
lisuuksista. Työsuojelupäällikkö koordinoi ja vie asioita eteenpäin 
sekä toimii viestinviejänä työntekijöiden ja ylimmän johdon välillä.”

Tilastojen valossa suurin todennäköisyys tapaturmalle liittyy arkisilta 
tuntuviin asioihin, joita tehdään usein ja paljon, sen enempiä ajatte-
lematta. Siksi Pykälä-aho soisi niihin kiinnitettävän suurempaa huo-
miota. Henkilökohtaisten suojainten käyttö on yksi ikuisuuskysymys, 
josta on syytä muistutella aika ajoin. Kun esimerkiksi meluun tottuu, 
saattaa kuulosuojainten käyttö unohtua.

2020 työntekijöillemme sattui valitettavasti kaksi tilastollisesti tyypil-
listä tapaturmaa, molemmat hyvin harmittoman tuntuisissa tilanteissa. 
Toisessa sormi vääntyi portaissa horjahtamisen seurauksena, toi-
sessa se jäi taitettavien tikkaiden väliin. Kumpaakaan tapausta ei 
kuitattu pelkkänä inhimillisenä vahinkona, vaan juurisyyt selvitettiin 
työsuojelutoimikunnassa.

”Portaat muutettiin vieläkin helppokulkuisemmiksi, jottei vastaavaa 
pääsisi tapahtumaan enää uudelleen. Kannettavia tikkaita taas 
muokattiin siten, ettei niiden kanssa voi satuttaa sormiaan ainakaan 
samalla tavalla.”

Henkilöstön hyvinvointi on vaatinut poikkeuksellisia järjeste-
lyjä koronavuoden aikana. Yhteiset ohjatut liikunnat keskey-
tettiin poikkeusoloihin siirryttäessä maaliskuussa 2020, ja ne 
olivat keskeytyksissä koko loppuvuoden. 

Koronatilanteen helpotettua hieman kesän jälkeen, henkilös-
tön yhteinen tyky-päivä pidettiin Hyvi-Golfissa 11.9.2020. 
Päivän aikana tutustuttiin aurinkoisessa syyssäässä golfin eri 
lyönteihin Hyvi-Golfin pron opastuksella. Päivä aloitettiin ran-
gelta harjoittelemalla pitkiä lyöntejä rauta- ja puumailoilla. 
Sen jälkeen harjoiteltiin chippaamista ja puttaamista. Kiersim-
me myös pron kanssa väylät 17 ja 18, ja pro näytti mallisuo-
ritukset että miten väylillä edetään. Päivän päätteeksi pidettiin 
yhtiön leikkimielinen mestaruuskilpailu par3-harjoitusradalla. 

Tapahtumatoimikunta järjesti henkilöstölle alkuvuonna mat-
kan jääkiekko-otteluun. Syksyllä pidettiin virkistyspäivä endu-
rosafarin ja polkupyöräilyn merkeissä. Pikkujoulut toteutettiin 
etäkonsertin merkeissä heikentyneestä yleisestä koronatilan-
teesta johtuen.

HENKILÖSTÖN  
HYVINVOINNISTA  
PIDETTIIN HUOLTA MYÖS  
KORONAVUONNA
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Mikko Kivistö, verkostoinsinööri

”Tulin Hyvinkään Lämpövoimalle Pöyry Finlandilta elokuussa 2019, 
koska halusin oppia kaukolämpöalaa ja saada vaihtelevamman työn. 
Koulutukseltani olen LVI-insinööri. Jo hakuvaiheessa minulle vakuutet-
tiin, että työni ei tulisi olemaan pelkkää toimistossa istumista. Olenkin 
päässyt liikkumaan paljon työmailla ja touhuamaan monien ihmisten 
kanssa. Yhdeksi työni ehdottomasti parhaista puolista koen sen, että 
siinä on sopivassa suhteessa toimistotyötä ja kentällä pyörimistä.

Minut otettiin työyhteisössä hyvin vastaan, ja työkaverit auttoivat minua 
pääsemään nopeasti kärryille talon toimintatavoista. Yhteishenki on 
erinomainen, ja ongelmia pyritään ratkomaan porukalla. Omaa teke-
mistäni helpottaa merkittävästi, kun voin kysyä muidenkin mielipiteitä.

Pidän myös siitä, että täällä mennään koko ajan eteenpäin. Pyrimme 
omaksumaan uusia juttuja ja pysymään tekniikan aallonharjalla.

Työnkuvani on todella kattava ja kokonaisvaltainen. Kun aloitamme 
esimerkiksi verkoston saneerausprojektin, osallistun ensin suunnitte-
luun, sitten olen mukana rakennuttamisessa ja lopuksi valvon työ-
maan. Sen jälkeen pidetään huolta verkon kunnosta.

On hienoa saada osallistua kunkin projektin kaikkiin vaiheisiin ja 
päästä vaikuttamaan asioihin, nähdä koko kaari. Palkinto tulee siitä, 
kun asiat sujuvat, kuten olen suunnitellut. Aina näin ei tapahdu, mutta 
silloinkin voin ottaa oppia omista virheistäni.

Vaikeinta on aikataulujen yhteensovittaminen. Teetämme kaikki ver-
konrakentamiseen liittyvät maankaivuu- ja hitsaustyöt ulkopuolisilla 

urakoitsijoilla.  Myös omat asentajamme osallistuvat jokaiseen pro-
jektiin jollakin tavalla. Olen jatkuvasti tekemisissä sekä urakoitsijoi-
den että omien asentajien kanssa.

Työssäni tarvitaan kärsivällisyyttä ja yhteistyökykyä. Lisäksi pitää 
olla halua oppia koko ajan uusia toimintatapoja. Neuvottelutaitojen 
ohella tietotekniset taidot ovat tarpeen. Joudun tekemään paljon töi-
tä tietokoneella ja käyttämään erilaisia ohjelmistoja.

Koronaepidemian aiheuttaman epävarmuuden vuoksi meiltä pe-
ruuntui maaliskuussa 2020 muutamia projekteja, mutta kesällä teim-
me hommia jo täysillä. Etätöihin siirtymisen takia en ole pahemmin 
nähnyt työkavereita toimistolla, mikä on tietenkin ikävää. Kaikki työt 
ovat kuitenkin tulleet tehdyiksi.

Alkuvuodesta 2020 meillä oli verkostolla vähän tavallista isompi 
vuoto, jota emme heti pystyneet paikallistamaan. Kaikki asentajat 
ja monet muutkin lämpövoimalaiset valjastettiin etsintätöihin. Lopulta 
löysimme vuodon ja pääsimme korjaamaan sen. Se oli mieleenpai-
nuva kokemus yhdessä onnistumisesta.

Pääsimme vuodon jäljille, kun kaukolämpövettä ohjautui sadevesi-
kaivoon, joka alkoi höyrytä. Eräs asentajistamme sen havaitsi.

Soraharjulla vuotovesi häviää usein maaperään tulematta näkyviin. 
Siksi etsimme vuotoja porukalla ja annamme toisillemme vinkkejä, 
missä mahdollinen vuotokohta voisi olla. Niitä paikkoja käydään 
sitten tarkistelemassa. Tällainen jäljitys ei onnistu yhden työntekijän 
voimin, vaan vaatii monien ihmisten yhteistyötä.”

”SAAN NÄHDÄ KOKO KAAREN”

Vaihtelevuus ja kokonaisvaltaisuus 
ovat Mikko Kivistön mielestä hänen 
työnsä parhaita puolia.
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Korona hillitsi hyvinkääläisille tarjottavan energia-
neuvonnan kysyntää, muttei tyrehdyttänyt sitä tyys-
tin. Pientaloasukkaita kiinnostivat erityisesti lämmi-
tystavan muuttamiseen liittyvät kysymykset.

Loppuvuodesta 2019 lanseerattu EnergiaHelppi eteni suotuisasti vielä 
tammi-helmikuussa 2020, mutta maaliskuussa julistetulta koronapoik-
keustilalta ei sekään säästynyt. Yleisötapahtumien peruuntumisen vuoksi 
emme päässeet kertomaan kaupunkilaisille uudesta neuvontapalvelus-
ta haluamallamme tavalla. Koteihinsa asiakkaat eivät halunneet vieraita 
laskea, ja mekin karsimme ei-välttämättömiä kohtaamisia ulkopuolisten 
kanssa suojataksemme omaa henkilökuntaamme virukselta.

”Puhelimitse ja sähköpostitse tapahtuvaa neuvontaa jatkettiin aktiivi-
sesti, mutta kotikäyntejä pyrittiin välttämään”, palveluinsinööri Ville 
Rouvinen tiivistää.

Kesällä ja syksyllä epidemiatilanne salli kanssakäymisen varovaisen 
lisäämisen. Silti EnergiaHelpin näkyvyyden reipas nostaminen jäi 
haaveeksi, ja vaatimaton esilläolo heijastui väistämättä kysyntään. 
Yhteydenottoja neuvontapalveluun tuli vuoden aikana yhteensä 
vain 15-20, lähes kaikki pientalojen omistajilta.

Yhteisistä kiinnostuksen kohteista esille nousi vahvasti lämmitystavan 
muuttaminen, johon oli saatavissa rahallista tukea ELY-keskukselta. 

Esimerkiksi vanhan öljylämmityksen vaihtoa kaukolämpöön tai läm-
pöpumppujärjestelmään vauhditettiin jopa 4 000 euron tuella.

Myös muut energiatehokkuuden kohentamismahdollisuudet kiinnos-
tivat hyvinkääläisiä omakotiasukkaita. Neuvonnasta saatu palaute 
on ollut positiivista.

”Erityisen hyödyllisiksi on koettu kotikäynnit, joissa asiantuntija tulee 
paikan päälle ja asioita käydään kasvotusten läpi. Ihmiset ovat ol-
leet hyvillään siitä, että kaupunkiorganisaatio tarjoaa maksutonta 
energianeuvontaa.”

Päästöt alas, tehokkuus ylös 

Kaupungin ja Lämpövoiman yhdessä kehittämän neuvontapalvelun 
tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä moderneilla lämmitysrat-
kaisuilla sekä parantaa hyvinkääläisten kiinteistöjen energiatehokkuutta.

”EnergiaHelpillä on varmasti tavoiteltua vaikutusta, mutta sen suuruutta 
on vaikea arvioida ilman toimenpidesuositusten toteutumisen seuran-
taa. Se on kuitenkin selvää, että lämmitystavan muutoksilla, lisäeristä-
misellä, lämpövuotojen tilkitsemisellä ja sisälämpötilojen optimoinnilla 
on myönteisiä ympäristö- ja talousvaikutuksia”, Rouvinen toteaa.

Olemme myös alkaneet seurata suositusten muuttumista käytännön 
toimenpiteiksi. Uskomme, että asiantuntevalle ja puolueettomalle 
energianeuvonnalle on kasvavaa kysyntää, jahka koronatilanne hel-
pottaa. Yksissä tuumin kaupungin ympäristötoimen kanssa päätim-
mekin jatkaa EnergiaHelppiä vuonna 2021, hyväksi koetulta poh-
jalta toimintaa tehostaen ja laajentaen. Pyrimme luomaan palvelulle 
vahvemman alustan hyödyntämällä rahoitusta, jota ympäristöminis-
teriö myöntää kuntien ilmastohankkeisiin.

Emme ole EnergiaHelpistä mustasukkaisia vaan valmiita jakamaan 
kokemuksiamme kaikille kunnallisesta energianeuvonnasta kiinnostu-
neille tahoille. Vuonna 2020 esittelimme palvelukokonaisuutta Jär-
venpään kaupungille.

”Kyse ei tosiaankaan ole salaisesta hankkeesta, vaan etenemme il-
masto ja ympäristö edellä. Levitämme mielellämme hyviksi todettuja 
malleja ja käytäntöjä kuntiin, joissa ei vielä ole järjestetty energia-
neuvontaa.”

Hyvinkäällä aiomme lähestyä mm. sosiaalisessa mediassa taloyh-
tiöitä, joissa on öljylämmitys tai matalahko energialuokitus. Uudessa 
kaupunkilehdessäkin EnergiaHelppi on saanut mukavasti palstatilaa.

Puhelin- ja sähköpostineuvonta sekä kevyet kiinteistökatselmukset 
suusanallisen suositusten kera ovat jatkossakin ilmaisia. Laitteiden, 
kuten lämpökameroiden, vuokraamisesta ja kirjallisten selvitysten 
laatimisesta pyydämme kohtuullisen korvauksen.

 

ENERGIANEUVONNALLE ON TILAUSTA

Sidosryhmät
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PUOLUEETONTA APUA LÄMMITYSTAVAN VALINTAAN

EnergiaHelppi oli omakotiasukkaiden tukena heidän 
suunnitellessaan vanhan öljylämmityksen korvaa-
mista uudella lämmitysmuodolla.

Elina Harjunen ja Kari Nousiainen asuvat Hyvinkään Kruu-
nunpuiston kaupunginosassa 1950-luvun lopulla rakennetussa 
puutalossa, jota ympäröi laaja puutarha hedelmäpuineen ja mar-
japensaineen. Heitä oli jo jonkin aikaa mietityttänyt öljylämmityksen 
vaihtaminen ekologisempaan ja edullisempaan lämmitysmuotoon, 
vaikka öljykattilalla olisikin vielä ollut runsaasti käyttövuosia jäljellä.

Etsiessään lisätietoa netistä loppuvuodesta 2020 Kari törmäsi Ener-
giaHelppiin, kaikille hyvinkääläisille tarkoitettuun energianeuvonta-
palveluun. Hän soitti neuvontaan ja sopi katselmuskäynnistä ajan-
kohtana, jolloin kumpikin pystyi olemaan paikalla.

”En tuntenut energiatekniikoita entuudestaan, mutta halusin ehdot-
tomasti tietää, millainen lämmitysratkaisu meille tulee. Onhan se iso 
taloudellinen satsaus”, Elina toteaa.

Vieraaksi saapui HLV:n palveluinsinööri Ville Rouvinen, joka tu-
tustui kiinteistöön ja esitti omat näkemyksensä käytettävissä olevista 
vaihtoehdoista sekä niiden energiatehokkuudesta, kustannuksista 
ja hyötysuhteesta öljylämmitykseen verrattuna. Koronaepidemian 
vuoksi vierailulla oli noudatettava varotoimia, mutta pariskunnasta 
kotikäynti oli oikea ratkaisu.

”Oli parempi, että saimme keskustella yhdessä paikan päällä. Mi-
nulle tuli mieleen eri kysymyksiä kuin Karille, ja neljä korvaa kuulee 
paremmin kuin kaksi.”
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Elina Harjunen ja Kari Nousiainen saivat energianeuvojalta hyvän käsityksen taloonsa sopivista lämmitysratkaisuista.
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Elina oli valmistautunut tapaamiseen kirjoittamalla listan mieltään as-
karruttavista asioista. Niiden ohella selvisi monta muutakin seikkaa, 
joita ei ehkä olisi osannut edes kysyä: miten eri ratkaisujen kanssa 
edetään, mitä lupia tarvitaan ja mistä niitä haetaan.

”Olisimme halunneet liittyä kaukolämpöön, kun katua oltiin kaiva-
massa muutenkin auki, mutta kiinnostuneita ei ollut tarpeeksi.”

Jäljelle jäi kaksi mahdollisuutta: maalämpö tai ilma-vesilämpö- 
pumppu. Maalämpö olisi edullista sen jälkeen, kun investointi olisi 
kuoletettu, mutta takaisinmaksuajasta tulisi pitkä. Lämpökaivojakin 
olisi tarvittu kaksin kappalein.

Lämpöpumpuissa Elinaa arvelutti niiden tuottama ääni. Kuulostaisiko 
ulkoyksikkö häiritsevältä kesällä, jolloin pihalla ja puutarhassa viete-
tään paljon aikaa?

”Laite-edustajilta ja naapuruston asukkailta kuulimme, ettei se ehkä 
niin äänekäs olisikaan. Puolueettomin taho tässäkin asiassa oli mie-
lestäni Lämpövoiman Rouvinen.”

Elina ja Kari pyysivät häneltä myös suosituksia siitä, kenelle tarjous-
pyyntöjä kannattaisi lähettää. Lisäksi Ville valaisi, mitä hyvä tarjous 
pitää sisällään.

”Saamamme tarjoukset olivat hyvin erilaisia. Toiset olivat erittäin yk-
sityiskohtaisia, toiset taas summittaisempia.”

Katselmuskäynnin päätteeksi Ville kertoi, että Elina ja Kari voisivat 
halutessaan ottaa häneen yhteyttä uudelleen ja lähettää tarjoukset 
katsottaviksi, minkä he sitten tekivätkin. Neuvonta ei maksanut mitään.

Huolellisen harkinnan jälkeen puutalon asukkaat tulivat vakuuttuneik-
si siitä, että lämmitystavan muutos olisi kannattava ratkaisu. Öljykatti-
la vaihtuisi ilma-vesilämpöpumppuun keväällä 2021. 
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”Energianeuvonnan avulla pääsimme hyvin 
alkuun lämmitystavan vaihdossa. Saimme 
selvyyden eri vaihtoehdoista ja tarvittavista 
toimenpiteistä. Hyvää ja luottamusta herättä-
vää oli sekin, ettei neuvoja tehnyt päätöstä 
meidän puolestamme.”

 



Teimme hyvän tuloksen, joka osaltaan vahvistaa omis-
tajamme, Hyvinkään kaupungin, taloutta. Liikevoiton 
maksimoimisen sijasta haluamme tarjota hyvinkääläi-
sille edullista kaukolämpöä.

Lämpövoima sai uuden talouspäällikön marraskuussa 2020, kun 
Juha Kauhajärvi liittyi joukkueeseemme. Ennen Hyvinkäälle tulo-
aan hän toimi 14 vuotta business controllerina perheyhtiö Perkossa, 
joka on erikoistunut kellojen ja korujen maahantuontiin sekä tieto- ja 
viestintätekniikan palveluihin. Varhaisemmalla työuralla Kauhajärvelle 
oli karttunut kokemusta pörssiyhtiöiden finanssien hoitamisesta Sam-
mossa ja Stockmannilla.

”HLV:lle tulo oli iso hyppy uuteen, itselleni täysin uudelle toimialalle.”

Vuosi 2020 oli Lämpövoimalle taloudellisesti erinomainen. Liikevoittoa 
kertyi runsaat 1,65 miljoonaa euroa, mikä merkitsi yli puolen miljoo-
nan euron lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna. Merkittävä tulospa-
rannus selittyy suurimmaksi osaksi laskeneilla polttoainehinnoilla, pie-
nentyneillä kiinteillä kustannuksilla ja poikkeuksellisen lämpimillä säillä, 
mikä saattaa tuntua ulkopuolisesta nurinkuriselta.

”Luulin itsekin ennen tänne tuloani, että kovilla pakkasilla kaukoläm-
pöyhtiöihin tulee rutkasti rahaa, mutta tosiasiassa kannattavan bisnek-
sen pakkasraja kulkee miinus viiden asteen tuntumassa. Kun lämpötila 
laskee sen alapuolelle, meidän on käytettävä kalliimpia lämmönläh-
teitä.”

Lämpötilat pysyivät harvinaisen korkeina niin talvi-, kevät- kuin syyskuu-
kausinakin.

Olimme sikäli onnellisessa asemassa, ettei liiketoimintamme juurikaan 
kärsinyt koronasta. Markkinointiponnisteluja ja asiakastapaamisia jou-
duimme rajoittamaan epidemian takia, mikä toisaalta pienensi myös 
kuluja. Isossa kuvassa liiketoimintamme on vakaata. Voisi sanoa, että 
sitä heiluttelevat enemmän säät kuin suhdanteet.

Talousohjelmistot uusiksi

Veimme taloushallinnossa läpi ison muutosprojektin, kun koko talous-
hallintojärjestelmämme modernisoitiin. Visman uudet ohjelmistot otettiin 
käyttöön ripeällä aikataululla, mikä vaati venymistä henkilöstöltä.

Uudistuksen ansiosta muun muassa kirjanpito, palkanlaskenta ja veroil-
moitusten teko helpottuvat. Rutiineihin kuluu vähemmän aikaa, ja yhtiön 
taloustilannetta pystytään seuraamaan reaaliaikaisesti.

”Muutoksen myötä saimme myös parempia työkaluja taloudelliseen 
raportointiin ja tuloksen analysoimiseen, mikä antaa meille uusia mah-
dollisuuksia tehdä asioita tehokkaammin.”

2021 on vuorossa HR-järjestelmän uudistaminen, jonka odotamme 
helpottavan henkilöstöasioiden hoitamista ja niihin liittyvien tietojen 
hallintaa. Koronaepidemian myötä yleistynyt etätyö vaatii uusia väli-
neitä esimerkiksi työajan seurantaan.

Kaukolämpöverkon kunnossapitoon käytämme vuosittain yli puolitoista 
miljoonaa euroa. Olemme saaneet saneerattua verkkomme PTS-suun-
nitelman mukaisesti erittäin hyvään kuntoon, joten verkkoinvestointeihin 
ei kohdistu kasvupaineita. Tulevaisuuden investointitarpeet painottuvat 
lämmöntuotantoon ja uusien palvelujen kehittämiseen asiakkaille.

Lämmön myyntivolyymien odotamme pysyvän nykyisellä tasolla myös 
tulevina vuosina. Asukasluvun kasvu tuo uusia asiakkaita, mutta ener-
giatehokkuuden paraneminen – jota mekin aktiivisesti edistämme – 
vähentää vastaavasti kokonaiskulutusta.

Alueellisesti edullisin lämmön hinta

Uusi talouspäällikkö näkee Lämpövoiman olevan yhtiönä hyvässä kun-
nossa. Keskeinen toimintaamme ohjaava tavoite – taikka arvovalinta 
– on tarjota hyvinkääläisille edullista kaukolämpöä. Tässä olemme on-
nistuneet vuodesta toiseen. Pärjäämme hintavertailuissa loistavasti niin 
alueellisesti kuin valtakunnallisestikin.

HISTORIAN VAHVIN TULOSVUOSI
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Jos nostaisimme hintoja, voisimme tulouttaa Hyvinkään kaupungille 
enemmän euroja. Kaupunkiomistajan tahtotilana on kuitenkin tarjota 
kohtuuhintaista lämmitysenergiaa kotitalouksille ja yrityksille. Näin vah-
vistetaan alueellista hyvinvointia, elämisen ja yrittämisen edellytyksiä.

Toki kaukolämmön hintakilpailukyvyn säilyttäminen on meille tärkeää 
siitäkin syystä, että kiinteistönomistajille on tänä päivänä tarjolla monia 
muitakin lämmitysratkaisuja.

”Koska omistajamme on kaupunki, meidän pitää ajatella Hyvinkään 
ja hyvinkääläisten etua. Lähtökohta on hyvin erilainen kuin yksityisellä 
sektorilla, missä pyritään maksimoimaan osakkeenomistajien varalli-
suutta.”

Tulevaisuuden taloushaasteista suurimpina Kauhajärvi pitää energia-
poliittisia riskejä, joita energiateollisuuden toimijat koettavat hillitä yh-
teisellä edunvalvonnalla. Eri lämmönlähteiden verokohtelu vaikuttaa 
ratkaisevasti tuotannon kannattavuuteen.

HR-pomonkin lakki

Meillä talouspäällikön vastuualueisiin kuuluvat myös henkilöstö- ja IT-
asiat tietosuojakysymyksineen. IT:stä Kauhajärvi vastasi edellisessäkin 
työpaikassaan, mutta HR on hänelle uusi aluevaltaus.

”Olen saanut havaita, että Hyvinkään Lämpövoiman henkilökunta on 
todella sitoutunutta, osaavaa ja pitkäaikaista. Moni työura on kestänyt 
vuosikymmeniä.”

Joulun alla teetimme tyytyväisyyskyselyn, joka vahvisti ihmisten viih-
tyvän työssään mainiosti. Viime vuosina väkeä on vaihtunut eläköity-
misten kautta. Kauhajärven mielestä henkilöstön ikärakenne on varsin 
suotuisa. Talosta löytyy sekä kokeneempaa että uudempaa väkeä. 
Vanhat lämpövoimalaiset ovat jakaneet auliisti tietämystään tulokkaille 
jopa eläkkeelle jäätyään.

”Olen kokenut itseni erittäin tervetulleeksi. On ollut hienoa aloittaa 
Lämpövoiman palveluksessa, ja uskon pysyväni tällä uralla pitkään.”

Henkilöstöasioita on pidetty yhtiössä perinteisesti tärkeinä ja niitä hoi-
detaan yhteistyössä henkilöstön kanssa. Talouspäällikön ja HR-vastaa-
van roolien yhteensovittamista edesauttaa yhtiön terve taloustilanne.

”Teemme asioita järkevästi ja rahaa tuhlaamatta, mutta samalla henki-
löstön hyvinvointi huomioiden.”
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TULOSLASKELMA (EUR) 

1.1–31.12.2020 1.1– 31.12.2019

Liikevaihto 19 129 284,46 20 622 218,42

Liiketoiminnan muut tuotot 4 523,95 487 381,38

Materiaalit ja Palvelut
Ostot tilikauden aikana -11 572 803,99 -14 020 893,41
Varastojen muutos 29 646,92 -51 967,26
Ulkopuoliset palvelut -236 340,86 -94 945,78
Materiaalit ja Palvelut yhteensä -11 779 497,93 -14 167 806,45

Henkilöstökulut:
Palkat ja palkkiot -1 727 867,39 -1 713 464,96
Henkilösivukulut -482 128,77 -562 841,97
Henkilöstökulut yhteensä -2 209 996,16 -2 276 306,93

Poistot ja arvonalentumiset:
Suunnitelman mukaiset poistot -1 646 703,25 -1 575 325,62
Arvonalent. pysyvistä vastaavista 0,00 -2 331,45
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -1 646 703,25 -1 577 657,07

Liiketoiminnan muut kulut -1 840 534,03 -1 960 051,70
* Liikevoitto / tappio 1 657 077,04 1 127 777,65

Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot 4 471,51 7 223,24
Korkokulut ja muut rahoituskulut -44 947,66 -50 360,29
Rahoituskulut yhteensä -40 476,15 -43 137,05

* Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 1 616 600,89 1 084 640,60

Tilinpäätössiirrot:
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) -18 143,01 37 545,57
Vap.eht. var. lisäys(-)/vähennys(+) 718 143,01 735 202,71
Tilinpäätössiirrot yhteensä 700 000,00 772 748,28

Tuloverot -469 997,14 -373 127,70

*** Tilikauden tulos 1 846 603,75 1 484 261,18
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TASE VASTAAVAA (EUR) 

31.12.2020 31.12.2019

Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet 361 294,69 89 212,26
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 361 294,69 89 212,26

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet 1 193 575,06 1 193 575,06
Rakennukset ja rakennelmat 1 858 148,42 2 011 161,80
Koneet ja kalusto 7 216 497,28 7 119 284,92
Muut aineelliset hyödykkeet 13 485 807,23 13 469 785,92
Ennakkomaksut ja keskener. hank. 290 273,04 481 671,65
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 24 044 301,03 24 275 479,35

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 24 415 514,17 24 374 610,06

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet 1 288 655,15 1 259 008,43
Vaihto-omaisuus yhteensä 1 288 655,15 1 259 008,43

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 2 760 118,19 3 310 884,40
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 4 368 353,63 4 006 630,44
Muut saamiset 419 739,05 116 620,69
Siirtosaamiset 40 822,51 135 871,54
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 7 589 033,38 7 570 007,07

Rahat ja pankkisaamiset 4 089,39 26 826,12
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 8 881 777,92 8 855 841,62

Tase vastaavaa 33 297 292,09 33 230 451,68



HLV Vuosikertomus 2020 Talous

26

TASE VASTATTAVAA (EUR) 

31.12.2020 31.12.2019

Oma pääoma
Osakepääoma 1 984 617,53 1 984 617,53
Edellisten tilikausien voitto 1 468 940,41 584 679,23
Tilikauden voitto 1 846 603,75 1 484 261,18
Oma pääoma yhteensä 5 300 161,69 4 053 557,94

Tilinpäätössiirtojen kertymä
Poistoero 8 812 480,63 9 512 480,63
Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 8 812 480,63 9 512 480,63

Vieras pääoma
Pitkäaikaiset velat
Lainat rahoituslaitoksilta 2 720 000,00 3 040 000,00
Liittymismaksut 12 146 347,11 12 017 047,11
Pitkäaikaiset velat yhteensä 14 866 347,11 15 057 047,11

Lyhytaikaiset velat
Lainat rahoituslaitoksilta 320 000,00 320 000,00
Ostovelat 3 180 054,36 3 570 392,26
Velat saman konsernin yrityksille 609,83 1 956,82
Muut velat 203 935,26 172 651,27
Siirtovelat 613 703,21 542 365,65
Lyhytaikaiset velat yhteensä 4 318 302,66 4 607 366,00

Vieras pääoma yhteensä 19 184 649,77 19 664 413,11

Tase vastattavaa 33 297 292,09 33 230 451,68
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HALLINTO
Yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen ja hallituksen jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yhtiöjärjestyksen mukaan 
hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä ja viisi varajäsentä. 

Hallitukseen kuuluivat vuonna 2020 varsinaisina jäseninä:
Vesa Mauriala, puheenjohtaja   
Kimmo Martikainen, varapuheenjohtaja   
Carita Auvinen
Heikki Jäske
Tuula Vanhatalo

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

Johtoryhmään ovat kuuluneet:
Sanna Kytömäki, toimitusjohtaja 1.5.2020 alkaen
Matti Laukkanen, toimitusjohtaja 30.4.2020 asti
Juha Hilden, 30.4.2020 asti 
Juha Kauhajärvi, 2.11.2020 alkaen
Otto Kingelin
Maarit Riihonen, 30.9.2020 asti
Sami Pesonen

RAHOITUSLASKELMA (EUR) 

31.12.2020 31.12.2019

Liiketoiminnan rahavirta
Myynnistä saadut maksut 19 689 845,00 25 469 058,47
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut 470 400,00
Maksut liiketoiminnan kuluista -16 723 801,00 -22 949 635,87
Maksetut korot ja maksut muista liiketoi -44 948,00 -50 360,29
Saadut korot liiketoiminnasta 4 471,51 7 223,24
Maksetut välittömät verot -469 997,00 -373 127,70
Liiketoiminnan rahavirta 2 455 570,51 2 573 557,85

Investointien rahavirta
Investoinnit hyödykkeisiin -40 904,11 -390 542,13
Hyödykkeiden luovutustulot -1 646 703,25 -1 577 657,07
Investointien rahavirta -1 687 607,36 -1 968 199,20

Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,00 100 000,00
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -320 000,00 -320 000,00
Maksetut osingot ja muu voitonjako -600 000,00 -600 000,00
Liittymismaksut 129 300,00 342 502,33
Rahoituksen rahavirta -790 700,00 -677 497,67
Rahavarojen muutos -22 736,75 -72 139,00
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Yhtiön johtoryhmään kuuluvat asiakkuus- ja verkostopäällikkö Sami Pesonen (ylhäällä vasemmalla), talouspäällikkö Juha Kauhajärvi (ylhäällä oikealla), 
tuotantopäällikkö Otto Kingelin (alhaalla vasemmalla) ja toimitusjohtaja Sanna Kytömäki (alhaalla oikealla).

Arvio yhtiön taloudellisesta asemasta ja tuloksesta sekä toiminnan kehittymistä koskevat tärkeät seikat.
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miljoonaa euroa. Investointien osuus oli 9,4 prosenttia liikevaihdosta.

Tilikaudella vierasta pääomaa oli 7,0 (7,6) miljoonaa euroa. Pitkä-
aikaisten korollisten velkojen määrä oli vuoden lopussa 2,7 (3,0) 
miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia velkoja lyhennettiin tilikaudella suun-
nitelman mukaisesti 320.000 euroa. Uusia lainoja ei nostettu toimin-
tavuoden aikana. Vakavaraisuuden mittari omavaraisuusprosentti oli 
78,8 (77) %. Suhteellinen velkaantuneisuus oli 37 %. Tunnuslukuja 
laskettaessa liittymismaksut on luettu omaan pääomaan.

Yhtiön quick ratiolla mitattu maksuvalmius pysyi hyvänä. Maksuval-
miuden tunnusluku quick ratio oli 1,75. Yhtiön maksuvalmius ja rahoi-
tuspuskuri tilinpäätöshetkellä current ratiolla mitattuna on hyvä. Sitä 
mittaavan tunnusluvun current ratio arvo oli 2,05. 

Yhtiön taloudellista asemaa ja tulosta  
kuvaavat tunnusluvut:

TUNNUSLUKUJA 2020 2019 2018

Liikevoitto % liikevaihdosta 8,7 5,5 5,3

Omavaraisuusaste  78,8 77,0 76,3 
 

(* Tunnuslukuja laskettaessa liittymismaksut sekä poistoeron  
kokonaan on luettu omaan pääomaan)

Liiketoiminnassa tapahtuneet olennaiset muutokset

Vuoden aikana liiketoiminnassa ei tapahtunut olennaisia muutoksia.

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen  
jälkeen

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tullut esiin tavanomaisesta 
poikkeavia tapahtumia.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä  
ja siihen liittyvistä riskeistä

Uudet lämmitysmuodot kuten maalämpö ja lämpöpumput tulevat 
kilpailemaan lähivuosina myös perinteisillä kaukolämpöalueilla 
pientaloja suuremmissakin kiinteistöissä. Hyvinkään kaupunki on 

Yhtiön kokonaisliikevaihto oli 19,1 (20,6) milj. euroa. Kertomusvuon-
na kaukolämmön myyntivolyymi oli 291,2 (321,1) GWh ja kau-
kolämpötoiminnan euromääräinen liikevaihto oli 18,2 (19,6) milj. 
euroa. Maakaasun myyntivolyymi ylsi 10,5 (10,0) GWh:in. Maa-
kaasun liikevaihdoksi muodostui 0,6 (0,7) miljoonaa euroa. 

Vuosi oli sääoloiltaan poikkeuksellisen lämmin, minkä vuoksi energi-
aa myytiin euroissa noin 9,3 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. 
Energian hankintakustannukset toteutuivat pienempinä kuin budjetis-
sa. Tilikauden 2020 käyttökate nousi 3,3 (2,7) milj. euroon. Käyttö-
katteen muutosta edelliseen vuoteen oli 22 (0) %. Tilikauden käyttö-
kateprosentiksi muodostui 17,3 (13,1) %.

Kaukolämmön hinta ei muuttunut vuoden aikana. Hyvinkään Läm-
pövoima Oy:n kaukolämmön hinta on edelleen erittäin kilpailuky-
kykyinen. Se on kaikissa Energiateollisuus ry:n jaottelun mukaisissa 
kuluttajaryhmissä valtakunnallisen keskihinnan alapuolella, ja myös 
alueellisesti edullisin.

Kaukolämmön myynti jakautui eri kuluttajaryhmien 
osalta seuraavasti:

asuinkiinteistöt    57 % (55 %) 
teollisuusrakennukset   15 % (15 %) 
muut kiinteistöt  
(julkiset rakennukset, liikekiinteistöt)  28 % (30 %).

Uusia asiakkaita liitettiin kaukolämpöverkkoon 15 kappaletta (19). 
Asiakkaiden lukumäärä oli vuoden lopussa 1.946 kappaletta 
(1932).

Toimintakulujen suurin yksittäinen menoerä olivat lämmön hankin-
ta ja omien laitosten polttoainekustannukset. Lämmön tuotannosta 
88,7 % (82,2 %) oli jätteiden käsittelyn yhteydessä syntynyttä Eko-
lämpöä Fortum Oyj:ltä ja hukkalämpöä Myllyn Paras Oy:ltä. Läm-
pöä tuotettiin omissa lämpökeskuksissa pelletillä 4,6 %, kaatopaik-
kakaasulla 1,8 %, maakaasulla 4,2 % ja öljyllä 0,2 %. Biopohjaisilla 
lämmönlähteillä tuotetun lämmön osuus koko energianhankinnasta 
oli yhteensä 95,7 % (89,4 %), ja se ylitti yhtiölle asetetun tavoitteen.

Kertomusvuonna omassa tuotannossa kului päästöoikeuksia 2.993 
(7.863) tonnia. Vuonna 2020 ei myyty päästöoikeuksia.

Taloudellinen tulos oli kertomusvuonna edellisvuotta parempi, ja lii-
kevoitoksi muodostui 1,660 milj. euroa (1,128 milj. eur). Varsinaisen 
liiketoiminnan nettotulos oli 1,846 (1,484) miljoonaa euroa. Kasvua 
edelliseen tilikauden tulokseen tuli 24,4 %. Tilikauden nettotulos-pro-
sentiksi muodostui 9,7 (7,2) %. Yhtiö investoi tilikauden aikana 1,8 
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asettanut lisärajoituksia maalämpökaivojen poraamiselle pohjave-
sialueilla, mikä käytännössä estää maalämpökaivojen sijoittamisen 
suurelta osin Hyvinkään keskustan alueella. Lämmön tuotannon luo-
tettavuus, edullinen hinta ja korkea asiakastyytyväisyys sekä hiilineut-
raalin energian käyttö ovat kuitenkin sellaisia kilpailutekijöitä, joilla 
yhtiö uskoo säilyttävänsä asiakaskuntansa ja kaukolämmön myynnin 
vakaana. Lämmönkäytön kasvu kuitenkin vähitellen tasaantuu mm. 
uusien energiatehokkaampien rakennusten ja olemassa olevien ra-
kennusten energiatehokkuustoimenpiteiden vaikutuksesta. 

Kaukolämpöverkolle on olemassa pitkän tähtäimen saneeraussuun-
nitelma, joka ulottuu 2030-luvulle. Saneerausohjelma on tärkeim-
pien siirtolinjojen osalta valmis, ja tulevina vuosina saneeraukset 
keskittyvät pienempien siirtojohtojen uudistamiseen. Viime vuosina 
kaukolämpöverkon ennakoimattomat vuodot ja siten lisäveden 
kulutus on saatu minimoitua onnistuneen kunnossapidon ja oikein 
ajoitettujen saneerausten ansiosta. Lämmönhankinnan näkökulmasta 
keskeinen riski on mahdollinen jätteenpolton verotus ja sen kohdis-
tuminen lämmöntuotantoon. Polttoaineiden hintojen odotetaan läh-
tevän nousuun yleisen taloustilanteen elpyessä. Yhtiön tulosnäkymät 
ovat vakaat, ja tuloksentekokyvyn ennakoidaan parantuvan hieman 
tulevaisuudessa. 

Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta

Hyvinkään Lämpövoima on sitoutunut Energiatehokkuussopimukses-
sa tehostamaan kaukolämmön jakelun ja erillistuotannon energian-
käyttöä sekä toteuttamaa energiatehokkuustoimia yhdessä asiak-
kaiden kanssa myös energian loppukäytössä vuosien 2017- 2025 
aikana. Raportoitujen energiatehokkuustoimenpiteiden perusteella 
lähes puolet tavoitteesta oli saavutettu vuoden loppuun mennessä. 

Valvomopalvelu WiREen käyttöä on pilotoitu Hyvinkään kaupungil-
la ja sen suurimmissa tytäryhtiöissä. WiRE mahdollistaa Hyvinkään 
kaupunkikonsernin energiatehokkuuden kehittämisen entisestään 
sekä tulevaisuudessa myös keskitetyn energia- ja CO2-raportoinnin. 

Hyvinkään kaupungin ympäristökeskuksen ja rakennusvalvonnan 
kanssa toteutettiin EnergiaHelppi -pilottihanke. EnergiaHelpillä tuo-
daan kaikkien hyvinkääläisten saataville paikalliset Hyvinkään Läm-
pövoiman asiantuntijoiden tuottamat rakennusten energiankäyttöä 
koskevat neuvontapalvelut.

CO2-päästöjen laskentasääntöjen ja niiden kohdentamisen uu-
distamista varten käynnistetty JäPä-hanke valmistui syksyllä 2020. 
Hankkeessa olivat mukana lähes kaikki yhtiöt ja kaupungit, joiden 
kaukolämmössä hyödynnetään energianlähteenä jätteen käsitte-
lyn hukkalämpöä. Nykyiset CO2-päästöjen laskentamallit eivät 
kannusta kiertotalouteen ja tue jätteiden syntymisen vähentämistä, 
koska jätteiden käsittelyn yhteydessä syntyviä hukkalämmön CO2-
päästöjä ei kohdenneta jätteiden tuottajille eli syntypaikalle vaan 

kokonaan lämmönhyödyntäjille. 

Yhtiössä otettiin alkusyksystä käyttöön uusi taloushallinnon ERP-
järjestelmä, joka kattaa talouden ja palkkahallinnon toiminnot. 
ERP-järjestelmän käyttöönoton jälkeen aloitettiin PowerBI-raportointi-
järjestelmän kehittäminen.  

Loppuvuoden 2020 aikana uudistettiin yhtiön strategia vuosille 
2021–2025. Osana tätä strategiatyötä tehtiin omistajastrateginen 
toimintaympäristön selvitys sekä käynnistettiin useita kehittämishank-
keita ja selvityksiä, joilla mm. parannetaan tuotannon optimointia ja 
laaditaan omien tuotantolaitosten elinkaarisuunnitelmat. 

Rahoitus- ja sijoituspolitiikka

Yhtiö kilpailuttaa lainansa yhdessä omistajansa Hyvinkään kaupun-
gin kanssa. Yhtiön lainoilla on Hyvinkään kaupungin takaus. Yhtiön 
ja konsernin lyhytaikaisten rahoitustarpeiden hoitamista varten yhtiö 
sijoittaa varansa joko Hyvinkään kaupunkikonsernin tarpeisiin tai 
konsernitilille.

Henkilöstöä koskevat tiedot

Tilikauden lopussa yhtiön palveluksessa työskentelee keskimäärin 
26 työntekijää. Henkilökunta-vaihdokset rekrytointien ja eläköitymis-
ten kautta ovat vaikuttaneet ikärakenteeseen. Keski-ikä yrityksessä 
oli 43,7 vuotta.

Yhtiön henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut:  

Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella   27    

Tilikauden palkat ja palkkiot (1.000 eur)   1.727.867         

Ympäristötiedot

Hyvinkään Lämpövoima Oy:llä on ISO 14001 -standardin mu-
kaisesti sertifioitu ympäristöjärjestelmä. Ympäristönsuojelun toimin-
taperiaatteet ilmenevät toimintapolitiikastamme, jonka otsikkona 
on Kaukolämpöä kiertotaloudesta. Yrityksemme merkittävimmät 
ympäristönäkökohdat löytyvät tuotannostamme kattiloita ajettaes-
sa, häiriötilanteista, mahdollisista onnettomuustilanteista sekä ener-
giaverkkojemme rakentamisesta. Kaukolämpötuotannosta syntyvät 
merkittävimmät päästöt ilmaan ovat hiilidioksidi, typen oksidit, rikki-
dioksidi ja hiukkaset. Vuoden 2020 osalta hiilidioksidipäästöt olivat 
ennätyksellisen alhaiset.

Toiminnassamme syntyneistä jätteistä on toimitettu hyötykäyttöön, 
muuhun käsittelyyn tai kaatopaikalle viime vuosina määrällisesti 
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eniten rakennusjätettä, metallia, tuhkaa pelletin poltosta, sekajätettä 
sekä öljypohjaisia jätteitä säiliöiden puhdistamisesta. Raportoimme 
päästöistämme ja jätteidemme käsittelystä säännöllisesti eri ympä-
ristöviranomaisille.

Olemme asettaneet toiminnallemme ympäristötavoitteet ja laatineet 
ympäristöohjelmat tavoitteidemme saavuttamiseksi. Vuodelle 2020 
oli asetettu 12 ympäristötavoitetta ja niihin liittyviä ohjelma toteutet-
tiin lähes kokonaan suunnitelmien mukaisesti.

Yhtiöllä on yksi voimassa olevaa ympäristölupa. Sahanmäen läm-
pökeskuksen ympäristöluvan on myöntänyt Etelä- Suomen aluehal-
lintovirasto 7.3.2014. Vuonna 2019 lupaa päivitettiin uuden 14 
MW:n kattilan osalta. Ympäristölupa tulee päivitettäväksi vuoden 
2021 aikana. Suokadun ja Veikkarin lämpökeskusten ympäristölu-
vat päättyivät vuonna 2011, ja lämpökeskukset on rekisteröity lain-
säädännön mukaisesti viranomaisten ylläpitämään ympäristösuoje-
lun tietojärjestelmään.

Ympäristöasioista kerrotaan tarkemmin yhtiön julkaisemassa ympä-
ristökatsauksessa. Ympäristökatsauksella ei ole ulkopuolista varmen-
nusta.

Voitonjakoehdotus

Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 3.315.544 euroa, josta tilikau-
den voitto on 1.846.604 euroa. Yhtiön hallitus esittää yhtiökokouk-
selle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:

perusosinkona jaetaan 600 000,00 euroa
lisäosinkona jaetaan 100 000,00 euroa

osingonjako yhteensä 700 000.00 euroa

jätetään omaan pääomaan   2 615 544,16 euroa

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen 
ole tapahtunut olennaisia muutoksia, eikä ehdotettu voitonjako halli-
tuksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Osakkeiden määrä

Yhtiön osakepääoma on 1.984.617,53 euroa.

Osakkeet 118.000 kappaletta.

Osakkeen nimellisarvo on 16,8187926 euroa  
(nimellisarvo ei ole tarkka arvo).
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Kuvateksti: Korona pakotti Sanna Kytömäen ja Matti Laukkasen pitämään toisiinsa välillä fyysistä etäisyyttä, mutta kaikki tarpeellinen 
 tieto siirtyi edeltäjältä seuraajalle.

Sanna Kytömäki aloitti työnsä Lämpövoiman uutena 
toimitusjohtajana vappuna 2020. Perehdyttäjäkseen 
hän sai edeltäjänsä Matti Laukkasen.

Perehdytys painottui toukokuulle, jolloin uusi ja vanha toimitusjohtaja 
tekivät tiiviistä yhteistyötä päivittäin. Koronatilanteen takia osa koh-
taamisista käytiin mobiilisovelluksen tai puhelimen välityksellä. Tou-
kokuun jälkeenkin yhteydenpito jatkui säännöllisenä.

”Oli hienoa, että Matti oli tavoitettavissa aina tarvittaessa. Toimitus-
johtajan työ on aika yksinäistä, joten sparrailuapu on tervetullutta”, 
Kytömäki sanoo.

Yhteinen näkemys löytyi helposti, sillä uudella johtajalla oli entuudes-
taan vankka kokemus energia-alalta ja toimitusjohtajan tehtävistä. 
Ennen Hyvinkäälle tuloaan hän oli toiminut neljä vuotta kotkalaisen 
Karhu Voiman toimitusjohtajana ja sitä ennen pitkään johtotehtävis-
sä Kotkan Energiassa.

”Minulla ja Matilla on samantyyppinen tapa ajatella ja hahmottaa 
asioita – meillä niin sanotusti synkkasi. Arvostin paljon myös sitä, 
kuinka avoimesti ja suoraan hän kertoi omista kokemuksistaan.”

Laukkaselle oli mieluisa tehtävä toimia seuraajansa opastajana.

”Meille aukesi mahdollisuus tehdä vaihto suunnitelmallisesti ja käytim-
me sen hyödyksi. Sain mielestäni kerrottua Sannalle kaikki asiat, jotka 
voivat helpottaa hänen työtään. Hän tekee tietenkin omat päätöksen-
sä, mutta pidin tärkeänä, että hänellä on kaikki tarvittava tieto.”

Vanhoihin toimintatapoihin ei menty liian syvälle, jotta johtajavaih-
dokseen liittyvä muutoksen mahdollisuus ei tärveltyisi.

”Asiaan kuuluu, että uudella toimitusjohtajalla on halua ja motivaa-
tiota uudistaa yhtiötä. Se inspiroi myös yhtiön hallitusta”, Laukkanen 
toteaa.
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”Kun tulee taloon uutena ihmisenä, katsoo asioita ainakin jonkin 
aikaa ulkopuolisen silmin ja ehkä huomaa tiettyjä kehitystarpeita”, 
Kytömäki vahvistaa.

Muutokset Lämpövoiman ylimmässä johdossa eivät rajoittuneet vain 
toimitusjohtajaan, vaan lähes koko johtoryhmä uudistui eläköitymis-
ten, työpaikan vaihdosten ja uusien rekrytointien myötä. Muutoksen 
hallintaa helpotti se, että vanha toimitusjohtaja osallistui hallituksen 
kokouksiin vanhemman neuvonantajan roolissa joulukuuhun asti.

Laukkanen olisi halunnut tehdä seuraajansa kanssa esittelykierrok-
sen avainsidosryhmien ja -kumppaneiden luona, mutta siitä piti luo-
pua koronariskin vuoksi. Kytömäki koki kuitenkin perehdyttämisen 
onnistuneen erinomaisesti epidemiasta huolimatta. Enemmän työtä 
vaati henkilöstöön tutustuminen, koska henkilöstön yhteisiä kokoontu-
misia ei voitu koronariskien takia järjestää.

Paikalleen ei voi jäädä

Sanna Kytömäki valittiin HLV:n toimitusjohtajaksi yli sadan hakijan 
joukosta.

”Hyvinkään Lämpövoimalla on energia-alalla todella hyvä maine, 
joka on kiirinyt eri puolille Suomea. Se oli yksi syy siihen, että kiin-
nostuin tästä tehtävästä. Tiesin liiketoimintaa kehitettävän aktiivisesti 
ja yhtiön olevan hyvin hoidettu.”

Ilmastonmuutos kirittää energiayhtiöitä puristamaan hiilidioksidi-
päästöjään koko ajan pienemmiksi. Lopullisena päämääränä on 
Hyvinkäälläkin sataprosenttinen hiilineutraalisuus. Keskeinen strate-
ginen haaste on Kytömäen mukaan se, millä lämmönlähteillä hiili-
neutraali lämpö tulevaisuudessa tuotetaan.

Yli 80 prosenttia hyvinkääläisten käyttämästä kaukolämmöstä tuote-
taan hyödyntämällä yhdyskuntajätteen poltossa syntyvää hukkaläm-
pöä. Siksi valtiovallan suhtautuminen jätteeseen energialähteenä ja 
jätelämmön hiilineutraalisuuden asteen määrittely ovat meille olen-
naisia kysymyksiä. Viime kädessä veropäätökset ratkaisevat, onko 
jätteenkäsittelyn hukkalämmön hyödyntäminen liiketaloudellisesti 
kannattavaa.

Ilmastoystävällisen lämmöntuotannon tavoittelemisen rinnalla Läm-
pövoiman on lujitettava asiakassuhteita ja pidettävä kaukolämpö 
kilpailukykyisenä suhteessa muihin lämmitysmuotoihin.

 ”Lämpövoiman on kehitettävä jatkuvasti omaa toimintaansa ja sen 
tehokkuutta, jotta asiakashinnat pystytään pitämään alhaalla. Toi-
saalta on luotava uusia tuotteita ja palveluita”, Kytömäki linjaa.

Viime vuosina HLV, joka on koko historiansa ajan kuulunut alan 
edelläkävijöihin, on ottanut kuvaannollisesti askeleen asiakkaan 
lämmönjakohuoneesta peremmälle kiinteistöön. Olemme kehittä-
neet valvomopalvelu WiRE:n, jonka avulla kiinteistön omistaja voi 

varmistua siitä, että lämmitystä ja ilmanvaihtoa ohjaava talotekniikka 
toimii suunnitellusti.

”Näimme, että tulevaisuudessa energiayhtiön on autettava asiakkai-
taan aktiivisemmin energiatehokkuuden lisäämisessä ja energianku-
lutuksen optimoinnissa”, Matti Laukkanen perustelee.

HLV ei siten tyydy vain perinteiseen lämmönjakeluun, vaan tarjoaa 
kokonaisratkaisuja ja erilaisia palvelupaketteja eri asiakasryhmille, 
Kytömäki jatkaa.

”Haluamme tehdä kaukolämmöstä entistäkin huolettomampaa ja 
auttaa asiakasta säästämään energiaa.”

Omistajastrategian läpivalaisu

Kesällä uusiutunut johtoryhmä kokoontui kehityspäiville pohtimaan 
yhtiön tulevaisuutta ja hakemaan yhteistä linjaa yhtiön kehittämistar-
peista. Esiin nousi kymmeniä ja taas kymmeniä ideoita, joiden poh-
jalta lähdettiin muotoilemaan uutta strategiaa.

Kaupunginhallituksen toivomuksesta osana strategiatyötä selvitettiin 
Lämpövoiman omistajastrategiset vaihtoehdot. Selvityksen tekijäksi 
otettiin ulkopuolinen konsultti. Ohjausryhmässä olivat mukana kau-
punkiomistajan ja yhtiön hallituksen edustajat. Kytömäen mukaan 
lähtöajatuksena oli, että omistajastrateginen tarkastelu tehdään 
puhtaalta pöydältä.

”Vaihtoehtoja arvioitiin laajasti paitsi taloudelliselta kannalta myös 
Hyvinkään päätösvallan ja alueellisen hyvinvoinnin näkökulmasta.”

Selvitys valmistui joulukuussa, minkä jälkeen se esiteltiin yhtiön hal-
litukselle ja kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus linjasi, että 
valtuuston aiemmin tekemiä omistajastrategisia päätöksiä ei ole 
tarpeen muuttaa. Yhtiö jatkaa toimintansa itsenäistä kehittämistä tun-
nustellen samalla operatiivisia yhteistyömahdollisuuksia lähialueen 
muiden energiayhtiöiden kanssa.

”Katsomme, voimmeko tehdä joitakin asioita järkevästi yhdessä 
resursseja säästäen tai tuoda uutta lisäarvoa kaupunkikonsernin 
sisälle. Synergioita on mahdollista hakea esimerkiksi vesilaitoksen 
kanssa tai tekemällä tiiviimpää yhteistyötä kaupungin muiden tytär-
yhtiöiden ja itse emokaupungin kanssa.”

Vuodenvaihteessa eläkkeelle jääneelle Laukkaselle puolestaan 
tarjoutuu harvinainen tilaisuus katsoa rauhassa taaksepäin. Hänen 
johdollaan laaditaan vuonna 1974 perustetun Hyvinkään Lämpö-
voiman 50-vuotishistoriikki. Julkaisu on ajoitettu juhlavuoteen 2024, 
mutta vanhojen lämpövoimalaisten ja yhtiön syntyyn vaikuttaneiden 
poliittisten päättäjien haastatteleminen aloitetaan pikimmiten. Hyvän 
pohjan ensimmäisen puolen vuosisadan kirjalliselle paketoinnille an-
tavat aiemmat, vuosina 2000 ja 2009 julkaistut historiikit.
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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.

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.

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