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Kuntatason päästölaskennassa on käytössä menetelmä, jonka 
mukaisesti jätteenpolton päästöt kohdennetaan sille kunnalle, 
joka käyttää jätteenpolttolaitoksen tuottaman energian. Nykyinen 
menetelmä ei ohjaa jätteen määrän vähentämiseen, kierrätyksen 
lisäämiseen tai kiertotalouden edistämiseen. Tähän haasteeseen 
etsittiin ratkaisua Jätteenkäsittelyn päästöjen kohdentaminen (JäPä) 
-hankkeella. 

JäPä-hanke toteutettiin vuosina 2019-2020. HLV oli aktiivisesti ko-
koamassa hanketta ja sille rahoittajia. Hankkeessa oli mukana 14 
energiayhtiötä, 4 kuntaa sekä Energiateollisuus ry ja Suomen Kier-
tovoima ry. Yhdessä ne kattavat käytännössä kaikki Suomen kun-
nat ja energiayhtiöt, jotka hyödyntävät yhdyskuntajätettä lämmön-
lähteenään. Selvityksen toteutti Benviroc Oy. JäPä-hanke oli osa 
laajempaa ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen 
ALas-hanketta, jossa kehitetään valtakunnallisella tasolla kuntien 
kasvihuonekaasupäästöjen kohdentamisen laskentamenetelmiä. 

HLV AKTIIVISESTI MUKANA VALTAKUNNALLISESSA 
JÄPÄ-HANKKEESSA – tavoitteena jätteenpolton CO2-päästöjen 
kohdentaminen oikeudenmukaisemmin

Lämmönlähteiden osuudet kokonaistuotannosta
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JäPä-hankkeen tavoitteena oli kehittää yhdyskuntajätteiden käsit-
telyn yhteydessä syntyvien CO2-päästöjen kohdentamisen las-
kentatapoja siihen suuntaan, että ne tukisivat entistä paremmin 
kiertotaloutta ja vähentäisivät jätteen syntymistä. Tämä tarkoittaa 
laskentamenetelmien muuttamista siten, että jätteen sisältämät 
päästöt raportoidaan jätesektorilla ja allokoidaan jätteen tuotta-
jalle, ja jätteen poltosta syntyvän lämmön hyötykäyttö tulkitaan 
hukkalämmön hyödyntämiseksi ja CO2-vapaaksi.

JäPä-hankkeen loppuraportti valmistui lokakuussa 2020. Selvityk-
sen tuloksena suositeltiin ohjausvaikutukseltaan tehokkaamman 
laskentamenetelmän käyttöönottoa. Selvityksen mukaan uuden 
laskentamenetelmän käyttöönotto vaatii kuitenkin nykyistä huomat-
tavasti laajemmin tietoa kuntien tuottamista jätemääristä. Tiedot 
tulisi koota ja julkaista vuosittain, ja niiden jatkuvuus tulisi varmistaa.

 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Lämmönlähteiden osuudet kokonaistuotannosta

Öljy Maakaasu

Ekolämpö Bio



6

Euroopan unionin päästökauppakauden vaihtuminen 
merkitsi lämpölaitostemme päästölupien ja päästöjen 
tarkkailusuunnitelmien päivittämistä. Hiilidioksidi-
päästömme jäivät 2020 ennätyksellisen alhaisiksi.

Vuoden 2020 lopussa päättyi 2013 alkanut EU:n kolmas päästö-
kauppakausi. 1. tammikuuta 2021 käynnistyi neljäs kausi, joka kattaa 
vuodet 2021 – 2030.

”Meidän oli haettava uudet päästöluvat omille tuotantolaitoksillemme, 
minkä teimme suunnitellusti tammikuussa 2021”, kertoo asiakkuus- ja 
verkostopäällikkö Sami Pesonen.

Hakemukset ja niihin liittyvät päästöjen tarkkailusuunnitelmat käsitel-
lään Energiavirastossa. Teimme tarkkailumenettelyihin hienosäätöä ja 
yksinkertaistimme niitä siten, että ne hoituisivat sujuvammin.

KOHTI UUTTA PÄÄSTÖKAUPPAKAUTTA
”Uusi päästökauppakausi antaa toiminnanharjoittajille vähän enem-
män liikkumavaraa. Jos tarkkailumenetelmälle tulee päivitystarvetta 
kesken kauden, ei ole enää pakko tehdä samalla päästölupapäi-
vitystä.”

Päästöjen raportointiin uusi kausi tuo joitain teknisiä muutoksia. Pääs-
tökauppajärjestelmässä päästöoikeuksia jaetaan ilmaisjaon kautta tai 
huutokaupalla.

”Trendi on sellainen, että ilmaisoikeuksien määrä vähenee vuosi vuo-
delta. Kolmannella kaudella saimme niitä 5 000 – 10 000 kappalet-
ta vuosittain.”

Yksi päästöoikeus vastaa yhtä hiilidioksiditonnia. Ilmaisjaon kautta 
saatuja päästöoikeuksia on kertynyt Lämpövoimalle vuosien saatossa, 
kun olemme hioneet tuotantoprosessejamme vähäpäästöisemmiksi ja 
korvanneet fossiilisia lämmönlähteitä uusiutuvilla.

HLV Ympäristöraportti 2020
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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
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Päästöoikeuksien markkinahinta kipusi historiallisiin huippulukemiin al-
kuvuodesta 2021. Kun keväällä 2020 päästöoikeus maksoi noin 15 
euroa kappaleelta, hyppäsi hinta seuraavan vuoden alussa peräti 38 
euroon.

Päästöoikeuksien kallistuminen kirittää energiayhtiöiden ja teollisuus-
yritysten siirtymää hiilineutraaleihin energialähteisiin. Meidän toimin-
taamme hintamuutoksella ei ole dramaattista vaikutusta, koska fossii-
listen polttoaineiden osuus tuotannosta pieni ja pienenee entisestään 
tulevaisuudessa.

Alle 3 000 tonnin päästöt

Päästökaupan piiriin kuuluvat polttoaineistamme maakaasu ja kevyt 
polttoöljy. Viime vuosina kaasulla on tuotettu kymmenkunta prosenttia 
kaukolämmöstämme, öljyllä vain puolisen prosenttia. 2020 niillä tuo-
tettiin yhteensä vajaat viisi prosenttia.

”Kirjasimme kaikkien aikojen pienimmät päästöt pääverkollamme, 
alle 3 000 hiilidioksiditonnia. Siksi meillä jäi pari tuhatta tonnia yli-
jäämää päästöoikeuksien ilmaisjaosta.”

Hiilidioksidipäästöt putosivat yli 5 000 tonnilla edellisvuoteen verrat-
tuna. Kiitos tästä kuuluu Pesosen mukaan sekä ilmojen haltijalle että 
toimiville tuotantolaitoksille. Vuoden keskilämpötila oli tavanomaista 
korkeampi, minkä seurauksena maakaasua tarvittiin lämmöntuotan-
nossa huomattavasti vähemmän kuin edellisenä vuonna. Ekolämmön 
tuotanto Fortumin Riihimäen laitoksella sujui tehokkaasti, ja Veikkarin 
pellettipölylaitoksemme käytettävyys nousi erittäin hyvälle tasolle.

Voidaanko lämmön hankinnan ja tuotannon päästöjä puristaa vielä-
kin pienemmiksi?

”Kyllä voidaan. Olemme käynnistäneet tuotannon optimointiprojek-
tin, jonka tavoitteena on ottaa entistä enemmän irti niin Fortumilta han-
kittavasta Ekolämmöstä kuin itse tuottamastamme pellettilämmöstäkin. 
Lisäksi Fortumilla on kehityshankkeita Ekolämmön määrän lisäämisek-
si. Näin maakaasun käyttöä olisi mahdollista vähentää 30 – 50 
prosenttia, jolloin päästötkin alenisivat samassa suhteessa”, Pesonen 
vastaa.

Tuotannon optimoinnilla, tekoälyllä ja saumattomalla yhteistyöllä 
Fortumin kanssa pystymme hyödyntämään maksimaalisesti sekä 
ostamamme että tuottamamme lämmön. Sään vaihtelut voivat tosin 
heilutella vuosipäästöjen määrää ylös- tai alaspäin.

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on tärkein toimintaamme 
ohjaava ympäristötavoite. Tuotannon ilmastovaikutukset kiinnostavat 
myös sidosryhmiämme.

”Asiakkaat tuovat enenevässä määrin esille, että he tarvitsevat täysin 
hiilineutraalia lämpöä jo lähivuosina. Teemme jatkuvasti töitä asian 
hyväksi.”

EU:n päästökauppa 

Päästökauppajärjestelmä on keskeinen osa Euroopan unionin il-
mastopolitiikkaa, jolla pyritään hillitsemään ilmastonmuutosta ja so-
peutumaan siihen. EU on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasu-
päästöjään vähintään 55 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 
2030 mennessä. 2050 Eurooppa aikoo olla maailman ensimmäi-
nen ilmastoneutraali maanosa.

Mm. kaukolämmön tuotantolaitokset ovat päästökaupan piirissä, 
kun taas rakennusten lämmitys jää sen ulkopuoliselle ns. taakanjako-
sektorille. Päästökaupan ulkopuolisten toimialojen arvioidaan muo-
dostavan hieman yli puolet unionin päästöistä.

Päästökauppasektorin vähennystavoitteeksi EU on asettanut 43 pro-
senttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Taakanja-
kosektorilla Suomen on vähennettävä päästöjään samassa ajassa 
39 %. Euroopan komissiolta odotetaan ehdotusta päästökaupan 
uudistamisesta ja uusista maakohtaisista tavoitteista kesällä 2021.

Päästökauppajärjestelmä kattaa yli 40 prosenttia EU-maiden kasvi-
huonekaasupäästöistä. Suomessa osuus on vähän alle 50 %. Jär-
jestelmällä pyritään vähentämään päästöjä kustannustehokkaasti. 
Teollisuuslaitos tai energiayhtiö voi laskea, onko sille edullisempaa 
vähentää oman toimintansa päästöjä vai ostaa päästöoikeuksia 
markkinoilta.

”Päästökauppajärjestelmä on keskeinen 
osa Euroopan unionin ilmastopolitiikkaa, 

jolla pyritään hillitsemään ilmastonmuutosta 
ja sopeutumaan siihen.”



9

HLV Ympäristöraportti 2020

Päästökaupan piiriin kuuluvien polttoaineiden aiheuttamat  
CO2 -päästöt kaukolämmön tuotannossa

tonnia / vuosi

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PÄÄSTÖKAUPAN PIIRIIN KUULUVIEN LÄMMÖNLÄHTEIDEN AIHEUTTAMAT CO2- PÄÄSTÖT KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA



10

HLV Ympäristöraportti 2020

LISÄÄ AURINKOSÄHKÖÄ SAHANMÄKEEN

Finnwind Oy:n toimittaman järjestelmän huipputeho on 16,8 ki-
lowattipiikkiä (kWp). Wattipiikki on mittayksikkö, joka kuvaa au-
rinkopaneelin tuottamaa huipputehoa +25 asteen lämpötilassa 
säteilymäärän ollessa 1 000 W neliömetrillä.

Aurinkovoimalan asennus sujui koronaturvallisesti huomioiden Hy-
vinkään Lämpövoiman toimintaohjeet poikkeusolojen aikaisesta 
työskentelystä. Asennusryhmä oli erillään HLV:n työntekijöistä ja 
heille järjestettiin kulku katolle erillistä reittiä. 

Olemme rakennuttaneet aurinkovoimaa Sahanmäkeen kolmessa 
vaiheessa. Edellisen kerran paneeleja hankittiin vuonna 2018. 
Aiemmat kaksi Areva Solarilta (nykyiseltä Salo Techiltä) hankki-
maamme aurinkovoimalaa ovat maa-asenteisia. 

Nyt paneeleja on tontilla yhteensä 220 kappaletta. Parhaimmil-
laan niiden yhteenlaskettu tuotantoteho yltää noin 80 kilowattipiik-
kiin vuosienergiantuotannon ollessa noin 60-70 megawattituntia 
(MWh). Aurinkovoimaloiden tuottama sähkö vähentää ostetun 

Hyvältä näyttää, toteavat Sami Pesonen (vas.) ja Ville Rouvinen tarkastellessaan toimitalomme uutta aurinkovoimalaa kesällä 2020.

Hankimme toimitalomme katolle 49 uutta aurinkopaneelia keväällä 2020.
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sähkön tarvetta. Käytämme paneeleista saatavaa sähköä muun 
muassa kaukolämpöpumppujen pyörittämiseen sekä kiinteistöjen 
sähköistykseen. 

”Olemme mitoittaneet aurinkosähköjärjestelmämme siten, että pys-
tymme hyödyntämään kaiken voimaloiden tuottaman sähkön itse 
myös aurinkosähköntuotannon huipputunteina. Myyntiin menevää 
ylijäämääsähköä, joka ei ole taloudellisesti kannattavaa, ei synny 
lainkaan”, asiakkuus- ja verkostopäällikkö Sami Pesonen toteaa.

Sahanmäkeen ei siis ehkä ole enää tulossa lisää paneeleita, mutta 
mietimme uusia sopivia sijoituspaikkoja suurehkoille järjestelmille 
esimerkiksi yhdessä kaupunkikonsernin kanssa. Tällaisia voisivat 
olla esimerkiksi Villatehdas ja Hyvinkään uimala.

Suomen oloissa aurinkosähkön tuotanto käynnistyy kunnolla hel-
mikuun lopulla jatkuen aina lokakuulle saakka. Hangen alta ei 
paneeleita tosin kannata kaivaa esille, koska lumi sulaa panee-
leiden päältä nopeasti suojakelien tullessa. Aurinkosähkön osalta 
parhaita tuotantokuukausia ovat yleensä touko-elokuu. Myös maa-
lis-huhtikuussa ja syys-lokakuussakin voidaan saavuttaa mukavia 
tuotantomääriä. Alhaisimmillaan tuotanto on luonnollisesti talven 
pimeinä hetkinä.

Kaukolämmön tuotannossa käytetyt  
lämmönlähteet vuonna 2020
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Kaukolämmön tuotannossa käytetyt lämmönlähteet 1978–2020
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KAAVION OTSIKKO

Pelletti  
15,3 GWh

Maakaasu  
14,0 GWh

Öljy  
0,7 GWh Biokaasu ja 

teollisuuden hukkalämpö 
11,3 GWh

Ekolämpö 
292,9 GWh
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MAAKAASUMARKKINA AVAUTUI

Suomalainen kaasuasiakas voi aiempaa vapaammin 
valita, keneltä kaasunsa ostaa. Lämpövoima haluaa 
pitää kiinni omasta jakeluverkostaan ja palvella hy-
vinkääläisiä kaasuasiakkaita jatkossakin mahdolli-
simman hyvin.

Maakaasumarkkinoilla alkoi uusi aikakausi 1.1.2020 klo 7.00, 
jolloin Suomi liittyi osaksi yhteiseurooppalaista kaasumarkkinaa. Ai-
emmin Suomeen oli virrannut maakaasua vain Venäjältä, mutta nyt 
sitä saadaan myös toista putkea pitkin Virosta. Baltiassa on suuria 
LNG-kaasun eli nesteytetyn maakaasun varastoja, asiakkuus- ja ver-
kostopäällikkö Sami Pesonen kertoo.

”Balticconnector-putki lisäsi maakaasun toimitusvarmuutta.”

Niin sanottu putkikaasumarkkina avautui kilpailulle ja samalla val-
tioyhtiö Gasumin yksinoikeus kaasun maahantuontiin päättyi. 2018 
voimaan tulleen maakaasumarkkinalain mukaisesti kaasun siirto ja 
tukkumyynti tuli erottaa toisistaan.

Samana päivänä kun markkinat avautuivat, aloitti Suomessa toimin-
tansa Gasumista omaksi yhtiökseen eriytetty Gasgrid Finland, joka 
vastaa kaasun siirtoverkosta ja siihen liittyvästä liiketoiminnasta. Hy-
vinkään Lämpövoiman kaasunjakeluverkko on yhdistetty Gasgridin 
siirtoverkkoon Hyvinkään Sahanmäessä sijaitsevilla paineenvähen-
nysasemilla.

Maakaasun myyntiyhtiö Gasumin kanssa asiakkaista kilpailee puo-
lenkymmentä muutakin tukkumyyjää. Myös me kilpailutimme kaa-
sunhankintamme mutta päädyimme jatkamaan yhteistyötä Gasumin 
kanssa.

”2020 kaasun hinta suorastaan sakkasi. Ensin siirtohintoihin tuli pieni 
alennus ja markkinoille kilpailutilanne sekä sitten vielä korona, joka 
painoi kaasun markkinahintoja alaspäin muiden polttoaineiden 
maailmanmarkkinahintojen mukana.”

Kesällä kaasun hinta oli alhaisimmalla tasollaan vuosikausiin, mutta 
alkoi toipua vuoden loppua kohden ripeästi. Helmikuussa 2021 ol-
tiin jo korkeammalla hintatasolla kuin vuotta aiemmin.

Tänä päivänä kaasun kysyntä- ja varastotilanne Keski-Euroopassa 
heijastuvat Suomenkin hintatasoon.

”Vanhat indeksit, joihin kaasun hinta oli sidottu ennen kilpailun 
avautumista, ovat poistuneet lähes kokonaan. Kaasun markkina-
hinta määräytyy pitkälti keskieurooppalaisen hinnan mukaan, jolle 
taas on ominaista suuri ja nopea vaihtelu varsinkin vuodenaikojen 
mukaan.”

Lämpövoiman kaasunjakeluverkon piirissä on kymmenkunta teolli-
suusasiakasta. Periaate on siis sama kuin sähkökaupassa, jossa siirto 
ja myynti on eriytetty, ja myyjiä voi kilpailuttaa. Asiakaspysyvyytem-
me oli kuitenkin täydet 100 prosenttia, Pesonen toteaa.

”Suomessa moni kaasuverkon haltija päätyi myymään verkkonsa. 
Me katsoimme strategisesti tärkeäksi pitää asiakkuuksistamme kiinni 
ja palvella hyvinkääläisiä vastuullisesti energia-asioissa myös maa-
kaasun osalta, vaikka verotuksen kiristyminen onkin syönyt kaasun 
kilpailukykyä kaukolämpöön verrattuna.”

HLV Ympäristöraportti 2020

”Kesällä kaasun hinta oli alhaisimmalla 
tasollaan vuosikausiin, mutta alkoi toipua 

vuoden loppua kohden ripeästi.  
Helmikuussa 2021 oltiin jo korkeammalla 

hintatasolla kuin vuotta aiemmin.”
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YMPÄRISTÖTASEET

* Päästökaupan piiriin kuuluvien polttoaineiden aiheuttamat CO2 -päästöt (maakaasu ja öljy)

Lämmön tuotanto

2016 2017 2018 2019 2020

Tuotettu energiamäärä GWh: 361,7 360,6 366,9 362,7 334,1

Lämmön tuotantotavat GWh:

- lämmön osto 297 318,5 291,6 298,1 292,9
- maakaasu 22,4 11,7 39,3 36,3 14
- öljy 12,9 3,3 2,1 2,0 0,7
- biokaasu 12,3 10 10,2 5,8 7,7
- pelletti 17,1 17,1 23,8 20,5 15,3

Polttoaineet:

- maakaasu milj.nm3 2,4 1,6 4 3,7 1,4
- raskas öljy t 1170 259 0 0 0
- kevyt öljy m3 65,4 109,4 282 226 77,6
- biokaasu milj.nm3 2,2 1,6 1,8 1,4 1,6
- pelletti t 3949 3949 5395 4668 3507

Päästöt:

- hiukkaset t 4,3 4,2 4,4 3,9 3,5
- rikkidioksidi t  27,5 9,7 4,9 4,7 4,2
- typen oksidit (NO2:na) t 115,5 115,2 113,5 111,8 105,2
- hiilidioksidi t * 8914 3810 8926 8096 3106
- hiilidioksidi g/myyty kWh * 27,9 12 27,6 25,2 10,66

Tunnuslukuja:

- lämpöhäviöt % 11,3 11,5 11,9 11,2 12,6
- oma energiankulutus GWh 1,5 1,1 1,3 1,3 1
- kaukolämpöverkon pituus km 161,3 163,3 163,6 165,5 166,6
- kaukolämpöverkon tilavuus m3 5509 5540 5710 5780 5764
- kaukolämpöveden kulutus m3 3372 1444 1151 1210 1993
- veden vaihtuvuus verkon tilavuudesta % 61,2 26,1 20,2 20,9 34,6



14

HLV Ympäristöraportti 2020HLV Ympäristöraportti 2020

Veikkarin pellettisiilot valaistiin vihreäksi Hyvinkään Halo – valotapahtuman yhteydessä lokakuussa 2020. Kuva: Pekka Siponius.
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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.

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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