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HLV:n toimintakulttuuriin on aina kuulunut uusien ratkaisujen tuominen 
kaukolämpöalalle. Uusin hankkeemme on valvomopalvelu, jolla laa-
jennamme toimintaamme lämmönvaihtimesta eteenpäin asiakkaan 
taloteknisiin järjestelmiin. Valvomon rakentaminen on täydessä käyn-
nissä ja sopimukset kaupunkikonsernin yksiköiden kanssa on tehty. 
Valvomopalvelun avulla etenemme uudelle toimialueelle ja tämän 
seurauksena meillä on mahdollisuus hallita koko ketjua energiantuo-
tannosta kulutukseen.

Talotekniikan parissa toimii hyvin kirjava joukko erilaisia yhtiöitä. Ener-
giayhtiö on kuitenkin asiakkaan silmissä osaava ja uskottava kump-
pani myös talotekniikan puolella. Kun kehitämme jatkuvasti asiakkait-
temme taloteknisten laitteiden ohjausta ja valvontaa, meillä on entistä 
paremmat mahdollisuudet palvella asiakkaitamme energia- ja CO2-
asioissa. Myös ns. kysyntäjousto on meillä mahdollista, koska energi-
an tuotanto ja kulutus on yhdistetty. Uusi valvomomme on herättänyt 
kiinnostusta myös valtakunnallisella tasolla.

HLV Vuosikertomus 2018 Toimitusjohtajan katsaus

Asiakkaan apuna kaikissa energiahankkeissa

Viimeisin IPCC:n raportti sai paljon julkisuutta ja osoitti, että ilmastonmuu-
toksen torjunnassa tulee ottaa käyttöön entistä järeämmät keinot. Me 
olemme tuoneet esiin tätä asiaa Hyvinkäällä jo pidemmän aikaa ja va-
rautuneet tähän kehitykseen. Valvomopalvelumme ja sen mahdollistavat 
uudet palvelut ja toimintamallit ovat esimerkkejä siitä, kuinka autamme 
asiakkaitamme selviämään jatkuvasti kiristyvistä päästönormeista.

Energia-ala kehittyy jatkuvasti ja myös kaukolämmön rinnalle tulee uusia 
kilpailijoita. Ne ovat tietysti tervetulleita, koska kiristyvä kilpailu haastaa 
meitä kehittämään omaa toimintaamme. Asiakasrajapinnan säilyttämi-
nen ja kasvattaminen on nyt entistäkin tärkeämpää. Kaukolämpöyhtiön 
tulee laajentaa palvelujaan myös verkon ulkopuolelle ja olla asiakkaan 
paras energiakumppani kaikenlaisissa energiahankkeissa riippumatta 
lämmönlähteestä. Uusi avainsanamme onkin ”energiapalvelu”. Palve-
leva Kaukolämpö FinDHC ry tekee hyvää työtä näiden asioiden esiin 

ENERGIAPALVELUT LAAJENEVAT  
VERKON ULKOPUOLELLE
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Visiosta  
tavoitteisiin
Visio
Olemme kehittyvä yritys ja toiminta-alueemme  
paras energiakumppani.

Toiminta-ajatus
Tuotamme luotettavia energiapalveluita  
kilpailukykyisesti ja ympäristön ehdoilla.

Arvot
• Asiakaslähtöisyys – toimimme kustannustehokkaasti  
 asiakkaidemme tarpeiden pohjalta 
• Ympäristöystävällisyys – torjumme ilmastonmuutosta  
 ja noudatamme kestävän kehityksen periaatteita 
• Osaava ja palveluhenkinen henkilöstö –  
 sopeudumme muutoksiin ja parannamme jatkuvasti  
 omaa toimintaamme sekä asiakkaidemme että  
 henkilöstömme hyväksi

Päätavoitteet
• Luotettava ja häiriötön lämmön toimittaminen 
• Kaukolämmön kilpailukykyinen myyntihinta 
• Hyvä asiakaspalvelu ja asiakastyytyväisyys 
• Lämmön hankinnan ja oman tuotannon  
 kustannustehokkuus 
• Toiminnan taloudellinen tulos 
• Ilmastonmuutoksen torjuminen ja ympäristökuormi- 
 tuksen minimointi 
• Energian loppukäytön tehostaminen

tuomisessa. Yhdistys on kasvanut ripeästi kahden ensimmäisen toiminta-
vuotensa aikana ja sen jäseneksi on liittynyt jo 75 alan toimijaa.

Hiilineutraalia kaukolämpöä kiertotaloudesta

Paras tapa tuottaa kaukolämpöä on yhdistää se kiertotalouteen. Kaa-
topaikkakiellon vuoksi vain yksi prosentti yhdyskuntajätteestä päätyy 
enää kaatopaikalle. Polttaminen on nykyisin ainoa tapa hävittää kier-
rätyskelvoton jäte. Siitä syntyvä hukkalämpö kannattaa ottaa talteen ja 
muuttaa kaukolämmöksi. HLV:n ratkaisussa tehdään juuri näin. Kump-
panina on Fortum Oyj, joka tuottaa meille jätteiden käsittelyn yhteydes-
sä syntyvää hiilineutraalia Ekolämpöä.

HLV ja Benviroc Oy ovat käynnistämässä pilottihanketta (JäPä-hanke), 
jossa yhdyskuntajätteiden käsittelyn yhteydessä syntyvien CO2-pääs-
töjen kohdentamisen laskentatapoja kehitetään siihen suuntaan, että 
ne tukisivat entistä paremmin kiertotaloutta ja vähentäisivät jätteen 
syntymistä. Tavoitteena on se, että jätteen sisältämät päästöt raportoi-
daan jätesektorilla ja allokoidaan jätteen tuottajalle ja jätteen poltosta 
syntyvän lämmön hyötykäyttö tulkitaan hukkalämmön hyödyntämiseksi 
ja CO2-vapaaksi.

Pilottihankkeeseen on ilmoittautunut mukaan jo noin kymmenen kump-
pania. Yhdessä ne kattavat käytännössä kaikki Suomen kunnat ja 
energiayhtiöt, jotka hyödyntävät yhdyskuntajätettä lämmönlähtee-
nään. JäPä-hanke on osa laajempaa ympäristöministeriön ja Suomen 
ympäristökeskuksen ALas-hanketta, jossa kehitetään valtakunnallisella 
tasolla kuntien kasvihuonekaasupäästöjen kohdentamisen laskenta-
menetelmiä.

Edullista energiaa

Olemme pystyneet pitämään kaukolämmön hinnan edelleen kilpailu-
kykyisenä ja asiakkaamme ovat olleet tyytyväisiä palveluihimme. Lo-
kakuussa 2018 jouduimme pitkästä aikaa tarkistamaan kaukolämmön 
energiahintaa ylöspäin. Tähän olivat syynä energian hankintakustan-
nusten ja yleisen kustannustason nousu. Korotuksen vaikutus kaukoläm-
mön kokonaishintaan oli keskimäärin 3,8 prosenttia. Perusmaksut py-
syivät ennallaan. Kaukolämmön hinta on Hyvinkäällä edelleen reilusti 
valtakunnallisen keskihinnan alapuolella.

Yhtiön kuluneen vuoden taloudellinen tulos oli hyvällä tasolla ja hen-
kilöstömme saavutti hyvin myös muut kertomusvuodelle asetetut toimin-
nalliset tavoitteet. Haluan lausua onnistumisesta kiitokset henkilöstölle 
sekä kiittää asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme hyvin suju-
neesta yhteistyöstä.

Matti Laukkanen, toimitusjohtaja 
Hyvinkään Lämpövoima Oy
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KEHITTYVILLÄ PALVELUILLA LISÄARVOA  
KAUKOLÄMMITYKSEEN

Hyvinkään Lämpövoimalla oli vuoden 2018 lopussa 1 913 kauko-
lämpöliittymäasiakasta. Uusia asiakkaita, joista useimmat olivat 
asuinrakennuksia, liittyi kaukolämpöön 14 kappaletta. Kaukolämpö-
verkkomme piirissä on noin 16 150 kotia, joissa asuu yhteensä noin  
35 800 ihmistä. Tämä tarkoittaa 75 prosenttia koko kaupungin asu-
kasmäärästä.

Asiakasmäärä kasvaa ja kaukolämpöverkko laajenee tasaisesti vuo-
sittain. Lisäksi pysyvyys kaukolämmössä on huikean korkea. Keskustaa 
laajentavalle Hangonsillan alueelle valmistuu lähivuosina uusia asun-
toja noin 2 000 hyvinkääläiselle sekä mm. Hangonsiltatalo, jonka 
rakentaminen alkaa vuonna 2019. Päälämmitysmuoto Hangonsillan 
alueen kiinteistöissä on kaukolämpö.

HLV:n asiakkuus- ja verkostopäällikkö Sami Pesosen mukaan hyvin-
kääläinen kaukolämpö tuo asiakkailleen monia etuja. 

”Toimitus on varma, hinta edullinen ja vastuulliset palvelut ihan nurkan 
takana. Päästöistäkään ei asiakkaidemme tarvitse kantaa huolta, kos-
ka toimittamamme puhdas lämpö on noin 90-prosenttisesti hiilidioksi-
divapaata.”

Vastuulliset palvelut

Kaukolämmön tekniset ratkaisut ovat asiakkaille helppokäyttöisiä, 
koeteltuja ja kestäviä. Viat ja toimintahäiriöt ovat harvinaisia, mutta 
sellaisen sattuessa on apukin lähellä. Vikailmoituspalvelu toimii vuo-
rokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä. Puheluihin vastataan 
Sahanmäen lämpökeskuksen valvomosta.

Jos ongelma ei ratkea puhelimessa, päivystysvuorossa oleva kauko-
lämpöasentaja hälytetään paikan päälle selvittämään tilannetta. Hän 
tekee tarvittavat huoltotoimet ja antaa asiakkaalle toimintaohjeet.

”Kaiken lisäksi palvelu on maksuton. Ainoastaan siinä tapauksessa, 
että vian korjaaminen vaatii järeämpiä toimenpiteitä, ryhdytään sopi-
maan hinnasta.”

Vaikka lämmityskauden sää vaikuttaakin väistämättä kaukolämmön 
tarpeeseen, voidaan turhaa kulutusta vähentää kiinteistön energiate-
hokkuutta parantamalla. Nyrkkisääntö on, että huonelämpötilan pu-
dottaminen asteella vähentää kulutusta viisi prosenttia. Jos lämpötilaa 
lasketaan 25 asteesta 21 asteeseen, saadaan energiankulutuksesta 
20 prosenttia pois.

Rakennuksessa, jossa on vuosien saatossa tehty hyvin vähän energia-
tehokkuustoimenpiteitä lämmitysjärjestelmälle, pystytään leikkaamaan 
kulutusta jopa 20 prosenttia lämmitysverkoston tasapainotuksella sekä 
sen yhteydessä tehtävillä tarvittavilla lämmitysjärjestelmän laiteuusin-
noilla. 

”Näillä toimenpiteillä minimoidaan tilojen ylilämmitys ja vähennetään 
teknisin ratkaisuin hukkalämmitystä. Mikä parasta, samalla lämmitysjär-
jestelmän käyttömukavuus ja luotettavuus paranevat”, Pesonen kertoo.

Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön kattavat lämmitysjärjestelmien elin-
kaaripalvelut, joilla huolehditaan rakennusten häiriöttömästä lämmittämi-
sestä ja lämmitysjärjestelmien energiatehokkuudesta koko rakennusten 

Kaukolämmön myynti asiakasryhmittäin

Yleiset rakennukset 
17,1 %

Liikerakennukset 
11,8 %

Teollisuusrakennukset 
15,5 %

Asuintalot 
55,6 %

HLV Vuosikertomus 2018 Asiakkaat ja palvelut

Asiakkaiden lukumäärä
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Asiakkaiden lukumäärä

Kolme neljästä hyvinkääläisestä nauttii kotonaan kaukolämpöön perustuvasta lämmityspalvelustamme. Kau-
kolämpö on huoleton, edullinen ja ilmastoystävällinen lämmitystapa. Vuonna 2018 käynnistimme Hyvinkään 
kaupunkikonsernissa talotekniikan ja energianhallinnan Valvomopalvelun. Sen avulla rakennusten energian-
käyttö tehostuu, käyttömukavuus kasvaa ja hiilidioksidipäästöt pienenevät.
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käyttöiän ajan. Elinkaaripalvelut kattavat mm. monipuoliset lämmitysjär-
jestelmien asiantuntijaselvitykset sekä huolto- ja kunnossapitotyöt.

Lisäksi teemme uusien lämmönjakokeskusten asennukset ja vanhojen 
saneeraukset sekä lämmitystavan muutokset öljystä kaukolämpöön. 
Toteutamme ratkaisut laadukkaasti ja asiakkaalle vaivattomasti, avai-
met käteen -periaatteella.

Hyvinvoivia kiinteistöjä Valvomopalvelun avulla

Uudet digitaaliset ratkaisut, kuten huoneanturointi, helpottavat energi-
ankäytön seurantaa. Syyskuussa 2018 käynnistimme Hyvinkään kau-
punkikonsernissa talotekniikan ja energianhallinnan Valvomopalvelun, 
joka mahdollistaa kiinteistöjen taloteknisten laitteistojen optimaalisen 
hyödyntämisen ja energiankäytön hallinnan. Palvelu tuottaa tarkkaa 
seurantatietoa lämmön, sähkön ja veden kulutuksesta sekä sisäilma-
olosuhteista.

Tiedoksi jalostetun datan avulla kiinteistöistä voidaan tehdä energia-
tehokkaampia ja terveellisempiä. Tehokas energiankäyttö merkitsee 
myös pienempiä päästöjä. Palvelu tuottaa siten hyötyjä niin kiinteistö-
jen käyttäjille, omistajille, kunnossapitäjille ja suunnittelijoille kuin ym-
päristöllekin.

Valvomopalvelu on hyvä esimerkki asiakaslähtöisestä palvelumuo-
toilusta.

”Emme olisi kyenneet luomaan palvelua kysymättä ensin asiakkailtam-
me ja yhteistyökumppaneiltamme, mitä he tarvitsevat.” Aluksi Valvomo-
palvelua kehitetään kaupunkikonsernin sisällä. Palvelun piirissä on noin 
sata kaupunkiomisteista kiinteistöä, mm. kouluja, päiväkoteja, vuokra-
asuntoja ja liiketiloja. Vuoden 2019 aikana sitä on tarkoitus ryhtyä 
kehittämään myös muiden hyvinkääläisten kiinteistönomistajien kanssa. 
Tulevat yhteistyöhankkeemme asiakkaiden kanssa liittyvät mm. hukka-
lämmön hyödyntämiseen ja kiinteistökohtaisiin jäähdytysratkaisuihin.

”Asiakastyytyväisyys tärkein sertifikaatti”

Mittaamme asiakastyytyväisyyttä sähköisen Palautepalvelu-työkalun 
avulla asteikolla yhdestä viiteen. Viime vuonna asiakastyytyväisyysky-
selyn vastausten keskiarvo oli erinomainen 4,3.

Kun olemme tuottaneet asiakkaallemme jonkin palvelun, esim. vian-
selvityksen, asiakkaalta kysytään sähköpostitse, oliko hän tyytyväinen 
saamaansa palveluun. Isommista projekteista, kuten lämmönjakokes-
kuksen saneerauksesta, pyydämme laajempaa palautetta.

Lisäksi vuonna 2018 toteutimme kaksivaiheisen asiakastyytyväisyyden 
massakyselyn, joka lähetettiin yli 200 sattumanvaraisesti valitulle asi-
akkaalle ja loppuvuoden asiakastilaisuuteen osallistuneille asiakkaille. 
Palaute oli lähes poikkeuksetta positiivista.

Tyytyväisiä oltiin erityisesti aktiiviseen ja asiakaslähtöiseen asiakas-
palveluun.
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Asiakkaille toimitettu lämpö

Lämmön ja  
kaasun myynti
Toimitimme asiakkaillemme noin 323 gigawat-
tituntia kaukolämpöä ja 11 gigawattituntia 
maakaasua vuonna 2018.

Edellisvuodesta lämmön myynti kasvoi noin  
1,5 prosenttia. Lämmityskuukausien osalta vuosi 
2018 oli hieman edellistä kylmempi, ja kaukolämmön  
lämpötilakorjattu kulutus kasvoi noin 0,6 prosenttia.

Kaukolämmön liittymisteho oli vuoden lopussa  
n. 231 megawattia ja liitettyjen rakennusten tila-
vuus runsaat 11 miljoonaa kuutiota.

Kaukolämpöverkossa oli 1 913 liittymäasiakasta 
ja maakaasuverkossa 10 asiakasta.
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Asiakkaille toimitettu lämpö

”Meillä on periaatteena, että puheluihin ja sähköposteihin vastataan 
nopeasti. Jos emme pysty vastaamaan puhelimeen juuri sillä hetkellä, 
soitamme perään. Asiakkaiden asioita ei myöskään pallotella, vaan 
heitä palvellaan ja asiat ratkaistaan mahdollisimman nopeasti.”

Visiomme on olla kehittyvä yritys ja toiminta-alueemme paras energia-
kumppani. Se on samalla asiakaslupauksemme.

”Kehitämme asiakkaillemme vastuullisia palveluita ja toimimme lupaa-
mallamme tavalla. Minulle tärkein toiminnan sertifikaatti on asiakastyy-
tyväisyys”, Pesonen summaa.
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Tuotimme itse noin 20 prosenttia asiakkaille toimittamastamme kau-
kolämmöstä. Oman tuotannon merkitys on suhteellista osuuttaan 
suurempi.

”Talven pakkaspäivinä tarvitsemme omia laitoksia, jotta pystymme 
toimittamaan riittävästi lämpöä. Lisäksi oma tuotanto takaa toimi-
tusvarmuuden, jos Fortumille tulee teknisiä ongelmia”, kaukolämpö-
päällikkö Antti Eskola painottaa.

Liiketoiminnallisista riskeistämme suurin on nimenomaan lämmön-
tuotannon tai -jakelun suurhäiriö, joka voisi aiheutua lämpökeskuk-
sen tai verkon vakavasta vauriosta. Pienennämme riskiä monin toi-
menpitein: ennakoivilla vaaranarvioinneilla, vahinkojen vaikutusten 
selvittämisellä, ennakoivalla kunnossapidolla ja varajärjestelmien 
ylläpidolla.

Vuonna 2018 teimme mm. kattiloiden toimintaa koskevia vaaran-
arviointeja. Päivitimme kymmenen suurinta liiketoiminnallista ris-
kiämme sertifioidun toimintajärjestelmän ohjeistuksen mukaisesti. 
Tärkeä osa riskien hallintaa on prosessien toiminnan varmistami-
nen auditoinneilla.

Kylmä talvi lisäsi merkittävästi maakaasun tarvetta 
kaukolämmön tuotannossa vuonna 2018. Puupel-
letillä tuotimme enemmän lämpöä kuin koskaan ai-
kaisemmin. Fortumilta ostetun Ekolämmön määrä 
väheni edellisvuodesta mutta muodosti silti lähes  
80 prosenttia kaikesta energianhankinnastamme.

Ostamamme ja itse tuottamamme kaukolämmön kokonaismäärä 
oli noin 367 gigawattituntia (GWh). Siitä runsaat 78 prosenttia  
(n. 288 GWh) tuotettiin hukkalämmöllä, jota syntyy jätteenkäsittelyn 
yhteydessä Fortum Waste Solutionsin Riihimäen laitoksella. Sieltä 
Ekolämpö kulkee siirtolinjaa pitkin Hyvinkään Lämpövoiman kauko-
lämpöverkkoon.

Ostamamme Ekolämmön määrä oli noin 26 GWh vähäisempi kuin 
edellisenä vuonna. Ostolämmön tarvetta vähensivät lämmin loppu-
kevät, kesä ja syksy. Ekolämmön osuus kokonaishankinnasta on ollut 
viime vuosina noin 80 – 90 prosenttia; 2017 se oli peräti 87 %.

Lisäksi ostimme Myllyn Parhaalta vajaat neljä gigawattituntia läm-
pöä, joka syntyy kauran kuorta polttamalla.

PELLETIN KÄYTTÖ UUTEEN ENNÄTYKSEEN

Valtaosa asiakkaille toimittamastamme lämmöstä syntyy jätteenkäsittelyn sivutuotteena.  
Hyvinkään Sahanmäen lämpökeskukseen Ekolämpö saapuu Riihimäeltä siirtolinjaa pitkin.

HLV Vuosikertomus 2018 Tuotanto
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Veikkarin pellettikattila palveli hyvin

Tuotimme omilla kattiloillamme noin 75 gigawattituntia kaukoläm-
pöä. Veikkarin puupellettilaitoksen käytettävyys oli kolmantena käyt-
tövuonna hyvällä tasolla: talviaikainen lämmöntuotanto ylsi tähän 
mennessä parhaaseen tulokseen, yli 21 gigawattituntiin.

Teimme pelletillä lämpöä myös Kallionopon teollisuusalueella run-
saat kaksi gigawattituntia. Poltimme pellettiä yhteensä noin 5 400 
tonnia.

Maaliskuulle saakka kylmänä jatkunut talvi pakotti meidän lisää-
mään maakaasun käyttöä Sahanmäen huippulämpökeskuksella. 
Neljällä miljoonalla maakaasukuutiolla tuotimme noin 39 gigawat-
tituntia lämpöä. Kaatopaikkakaasulla tuotetun lämmön määrä oli  
6 GWh ja uusiutuvalla biokaasulla tuotetun 4 GWh. Lämmöntuo-
tannossa tarvitsemamme maa- ja biokaasun ostamme Gasumilta.

Suokadun ja Veikkarin öljylämpökeskukset toimivat huoltovarmuus-
tekijänä ja niillä tuetaan kaukolämpöverkkoa kovimmilla pakkasilla. 
Kevyellä polttoöljyllä tuotimme noin kaksi gigawattituntia lämpöä.

Hankinta  366,9 GWh
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Fortum Oyj 287,9  GWh  78,5 %
Myllyn Paras Oy 3,7 GWh  1,0 %

Maakaasu 39,3 GWh    10,6 %
Biokaasu 10,2 GWh    2,8 %
Öljy 2,1 GWh    0,6 %
Pelletti 23,8 GWh 6,5 % 

Myynti 322,9  GWh

Pientalot 18,0 GWh 5,5 %

Teollisuus 50,0 GWh 15,5 %

Rivitalot  34,0 GWh 10,5 %

Liikerakennukset 38,0 GWh 11,8 %

Yleiset rakennukset  55,0 GWh 17,1 %

Oma kulutus ja verkostohäviöt 45,0 GWh
(12,2 % hankinnasta).

Kerrostalot 128,0 GWh 39,6 %

Energiatase 2018

HLV Vuosikertomus 2018Tuotanto

Verkon suurimmaksi tuntitehoksi mitattiin vajaat 113 megawattia 
maaliskuun 2. päivänä. Pakkasta oli Hyvinkäällä tuolloin 24 astetta. 
Kaukolämmön toimitusvarmuus pysyi hyvänä koko vuoden.

Hiilidioksidivapailla polttoaineilla tuotetun lämmön osuus kaikesta 
ostamastamme ja tuottamastamme energiasta eli kokonaishankin-
nasta oli lähes 89 prosenttia. Fossiilisilla polttoaineilla tuotettu osuus 
lämmöstä jäi reiluun 11 prosenttiin; maakaasun osuus oli 10,7 ja 
öljyn 0,6 %.

Omilla kattiloilla tuottamastamme lämmöstä bioenergiaa oli 45 ja 
fossiilista 55 prosenttia. Hiilidioksidivapaalle tuotannolle asetetut ta-
voitteet ylittyivät sekä kokonaishankinnan että oman tuotannon osalta.

Sahanmäessä tehdään kattilasaneeraus vuonna 2019.

”Purettavat kaksi kaasukattilaa on valmistettu 1970-luvun alussa ja 
hankittu meille käytettyinä 1980-luvulla. Kattilat on nyt pakko uusia, 
koska ne ovat tulleet käyttöikänsä päähän”, Eskola kertoo.

Kahden vanhan tilalle tulee yksi uusi kattila, jossa poltetaan maakaasua.
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”Meillä on notkea verkko,  
joka mahdollistaa erilaiset  
ratkaisut tulevaisuudessa.  

Vaikka siirtyisimme keskitetystä 
hajautettuun lämmöntuotantoon, 

verkko mahdollistaisi senkin.”
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HYVÄKUNTOINEN VERKKO JOUSTAA  
TULEVISSA TARPEISSA
Saneeraamme kaukolämpöverkkoa suunnitel-
mallisesti. Verkon toimivuuden varmistamme 
ennakoivalla ja tuottavalla kunnossapidolla. 
Kaukolämmön toimitusvarmuus on Hyvinkäällä 
lähes 100 prosenttia.

Vuonna 2018 rakensimme uutta kaukolämmön siirtojohtoa noin 300 
metriä Hangonsillan uudisalueella ja Sahanmäen teollisuusalueella. 
Uusia kaukolämpöliittymiä rakennettiin 14 kappaletta. Vuoden lo-
pussa kaukolämpöverkkomme kokonaispituus oli 163,6 kilometriä. 
Hyvinkään Sahanmäen teollisuusaluetta palvelee kaukolämpöverkon 
ohella 5,1 kilometriä pitkä maakaasuverkko, jonka välityksellä alueen 
kiinteistöille toimitetaan bio- ja maakaasua.

Kaukolämpöverkosto kattaa suurimman osan kaupunkialueesta. Kes-
kustan kaupunginosissa lämmöntoimitus on varmennettu useasta suun-
nasta tulevin siirtojohdoin. Vuotoja havaittiin vuoden aikana vain yksi. 
Sekin saatiin paikallistettua ja korjattua nopeasti. Saneerauksilla ja 
kunnossapidolla vuotojakin voidaan torjua ennalta.

Verkon uudistaminen peruskorjaamalla eli saneeraamalla perustuu 
muutama vuosi takaperin laatimaamme pitkän tähtäimen suunnitel-
maan (PTS). Se ulottuu 2030-luvun puoliväliin saakka. Vuonna 2018 
saneerasimme verkkoa noin 800 metrin matkalta Siltakadun ja Riihi-
mäenkadun alueilla.

Häiriöttömän lämmönjakelun varmistamme säännöllisin kunnossapito-
toimin. Betonielementeistä tehdyt kaukolämpökaivot tarkastetaan vuo-
sittain ja ns. maaventtiilikaivot eli kaivokkeet joka toinen vuosi. Sade-
veden kertymiselle alttiit kaivot käymme pumppaamassa tyhjiksi aina 
kovien sateiden jälkeen sekä kaivovalvontajärjestelmän hälyttäessä.

Tarkastus- ja pumppauskierrosten yhteydessä havaitut viat korjataan ja 
siirretään tarvittaessa perusparannussuunnitelmaan, jottei verkostoon 
jää yllättäen laukeavia riskejä.

Asiakkuus- ja verkostopäällikkö Sami Pesonen kertoo mittareiden 
tarkastelun osoittavan, että ennakoivaa kunnossapitoa on onnistuttu 
kehittämään entistä tuottavammaksi. Vuodoista kielivä lisäveden ku-
lutus verkossa on supistunut noin kymmenesosaan ongelmallisimmista 
ajoista.

”Vuonna 2018 lisävettä meni keskimäärin kolme kuutiometriä vuoro-
kaudessa eli yhteensä noin 1 200 kuutiota. Se on pieni ja hyväksyttä-
vä määrä, kun putkea on yli 160 kilometriä.”

Yleisesti hyvänä pidetty tavoitetaso alalla on, että verkon vesi vaihtuu 
korkeintaan kerran vuodessa.

”Meidän tapauksessamme se tarkoittaisi noin 6 000 kuution vuosit-
taista lisäveden kulutusta, eli olemme selkeästi tavoitetason paremmal-
la puolella.”

Hyvinkään kaukolämpöverkko on paitsi erittäin hyväkuntoinen myös 
mitoitukseltaan onnistunut. Tätä käsitystä vahvisti pari vuotta sitten tehty 
verkoston mallinnus uudella, viimeisintä laskentatekniikkaa edustavalla 
mallinnussovelluksella.

”Meillä on notkea verkko, joka mahdollistaa erilaiset ratkaisut tulevai-
suudessa. Vaikka siirtyisimme keskitetystä hajautettuun lämmöntuotan-
toon, verkko mahdollistaisi senkin.”
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HLV Vuosikertomus 2018 Henkilöstö ja työturvallisuus

Järjestelmällinen työympäristö-  
ja työturvallisuusriskien hallinta  

vähentää työtapaturmia sekä  
työperäisiä altistuksia. 
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KOKO HENKILÖSTÖ PEREHDYTETTIIN TIETOTURVAAN
Pidämme hyvää huolta henkilöstömme osaamisesta ja 
työturvallisuudesta. Viime vuonna päivitimme organi-
saatiomme tietoturvataidot.

Vuonna 2018 Hyvinkään Lämpövoiman palveluksessa oli 25 henkilöä, 
joista käyttö- ja kunnossapidon puolella työskentelee kahdeksan työnte-
kijää, valvomotyöntekijöitä oli viisi ja toimihenkilöitä kaksitoista. Palkka-
simme kaksi uutta työntekijää.

Henkilöstömme keski-ikä oli 44,2 vuotta. Meillä on tavattu tehdä pitkiä 
työuria; moni lämpövoimalainen on työskennellyt talossa 30 tai jopa 
lähes 40 vuotta. Eläköitymisiä ei viime vuodelle osunut, mutta vuodesta 
2020 eteenpäin jää eläkkeelle yksi tai kaksi ihmistä vuosittain.

Yhtiössämme on panostettu henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittä-
miseen. Monipuoliset ja ajanmukaiset taidot vahvistavat valmiuksiamme 
muutosten kohtaamiseen. Jatkuvan oppimisen periaate on myös hyvä 
tapa ylläpitää työvireyttä ja -motivaatiota.

Yhtiön työntekijöiden toimenkuviin kuuluu monipuolisia ja vaihtelevia 
työtehtäviä. Niiden suorittaminen edellyttää vankkaa ammattitaitoa ja 
osaamista. Myös jatkokoulutuksiin suhtaudumme myönteisesti tukien 
työn ja koulutuksen yhteensovittamista parhaamme mukaan.

Iso koulutushanke tietoturvasta

Koulutussuunnitelmassa asetetaan vuositavoitteet, joiden toteutumista 
seurataan tarkoin. Kaikki työntekijöiden suorittamat koulutukset kirjataan 
koulutusrekisteriin. Vuonna 2018 pystyimme toteuttamaan 119 suunni-
teltua koulutuspäivää.

Viime vuoden suurin koulutusprojektimme liittyi tietoturvaan. Kannustime-
na toimi EU:n tietosuoja-asetus, jonka uudet vaatimukset tulivat voimaan 
toukokuussa 2018. Henkilöstön tietoturvaosaamisen kehittäminen oli 
myös yksi vuoden valtuustotavoitteista.

Tarkastelimme kattavasti HLV:n tietoturvan tasoa ja vahvistimme osaa-
mistamme kolmiportaisella koulutuksella. Koulutuksissa käytiin läpi mm. 
tietokoneiden ja mobiililaitteiden tietoturvallista käyttöä, salasanojen hal-
lintaohjelmia sekä sähköpostien ja arkaluonteisen tiedon suojaamista. 
Arkaluonteisia ovat mm. dokumentit, joissa on asiakkaiden tai työnteki-
jöiden henkilötunnuksia.

Osaaminen todennettiin kokeella, jonka hyväksytystä suorittamisesta sai 
merkinnän koulutusrekisteriin.

”Koko henkilökunta asentajista toimihenkilöihin osallistui koulutuksiin. Mitä 
useampi ihminen hallitsee tietosuoja-asiat, sitä enemmän meillä on talos-
sa valvovia silmiä”, henkilöstöasioista vastaava HLV:n talouspäällikkö 
Maarit Rohde perustelee.

Asiakas- ja henkilötietoja on toki käsitelty huolellisesti aikaisemminkin. 
Tietosuojaprojektin myötä kartoitimme kuitenkin perusteellisesti, minkä-
laista tietoa rekistereihimme on tallennettu. Samalla päivitimme ohjeistuk-
set tietojen käsittelystä ja säilyttämisestä.

Tietosuojaselosteemme on nähtävillä HLV:n verkkosivuilla. Siinä kerro-
taan, mihin tarkoituksiin asiakastietoja kerätään, miten niitä käsitellään 
ja kuinka kauan niitä säilytetään.

Valvomon työolosuhteet tarkastusvuorossa

Huolehdimme monin tavoin henkilöstömme hyvinvoinnista. Suunnitel-
ma työkykyä ylläpitävästä toiminnasta (tyky-suunnitelma) tarkistetaan 
vuosittain työsuojelutoimikunnassa. Työntekijöiden käytössä on oma 
kuntosali, ja jumppakeppiin voi tarttua vaikka kesken päivän.

Tarjoamme henkilökunnalle ohjattua fysiojumppaa, sulkapallovuoroja 
ja uimahallilippuja. Vuoden 2018 tyky-päivän vietimme vaeltamalla 
Kytäjän-Usmin ulkoilualueella. Lämpövoimalainen voi saada käyt-
töönsä työsuhdepolkupyörän. Vastineeksi on sitouduttava polkemaan 
vähintään 150 – 200 kilometriä vuodessa, ikähyvityksestä riippuen. 
Tuemme henkilöstön aktiivista liikkumista. 

Kuntonsa voi mitata kävelytestillä. Käytössä ovat myös kulttuuri- ja lii-
kuntasetelit.

”Panostamme terveysongelmien ennaltaehkäisyyn. Ajatuksena on pi-
tää henkilökunta liikkeessä ja aktiivisena monipuolisin virikkein, joita voi 
hakea myös kulttuurin parista.”

Terveysriskejä torjumme kehittämällä turvallisia työtapoja ja -olosuh-
teita. Uusien työntekijöiden perehdyttämisessä turvallisuuskysymykset 
ovat keskeisellä sijalla. Turvallisuusmääräysten noudattamisesta ja suo-
jainten käytöstä muistutetaan aika ajoin.

Vuonna 2018 Lämpövoimassa ei tapahtunut ainuttakaan työtapatur-
maa, josta olisi aiheutunut sairauspoissaolo.

”Tavoittelemme työskentelytapoja ja asennetta, joka ei synnytä tapa-
turmia. Tarpeetonta kiirehtimistä ja hosumista halutaan välttää.” 

Järjestelmällinen työympäristö- ja työturvallisuusriskien hallinta vähen-
tää työtapaturmia sekä työperäisiä altistuksia. 

Työntekijät voivat ilmoittaa turvallisuushavainnoistaan tai läheltä piti 
-tilanteista mobiilisovelluksella ja tehdä aloitteita työturvallisuuden pa-
rantamiseksi. Kaikki tapaturmat, havainnot ja ehdotukset käsitellään 
työsuojelu- tai aloitetoimikunnassa. Viime vuonna työsuojelutoimikunta 
haki uusia ideoita Tampereen työsuojelumessuilta.

Työolosuhteisiin liittyviä riskejä kartoitetaan säännöllisillä työpaikka-
selvityksillä, jotka toteutetaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. 
Asennus- ja valvomotöissä riskit liittyvät mm. kuumaan veteen, sähköön, 
kemikaaleihin ja meluun. Toimistopuolella taas kiinnitetään huomiota 
esim. työergonomiaan. Vuonna 2018 tarkastettiin valvomohenkilökun-
nan työolot. Yhtiön työsuojelukäytäntöjä päivitetään aina, kun lainsää-
dännössä tai työympäristössä tapahtuu muutoksia.

Kaikilla työntekijöillämme on valmiudet ensiavun antamiseen. Kolmen 
vuoden välein järjestettävä hätäensiapukoulutus pidettiin koko henki-
löstölle viimeksi vuonna 2018.
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Käyttövalvoja Mika Huttunen (vas.) ja 
asentajien työnjohtaja Otto Kingelin 
kohtaavat aamuisin Hyvinkään Lämpö-
voiman kaukolämpövalvomossa.

Kingelin on ollut Lämpövoimassa 
töissä helmikuusta 2018.  

Palkitsevimpana hän on kokenut 
hyvän yhteistyön, josta on erityisesti 

jäänyt mieleen verkon talvinen 
vuodonkorjausoperaatio.

HLV:n valvomotyöntekijät huolehtivat siitä, että kau-
kolämpöverkossa virtaa kulloinkin juuri sopiva mää-
rä energiaa. Asentajat puolestaan varmistavat lämmi-
tyksen häiriöttömän toiminnan asiakkaiden päässä.

Kun kaukolämpöasentajien työnjohtaja Otto Kingelin tulee aamul-
la töihin, hän pistäytyy ensimmäiseksi valvomossa. Vuorossa olevalta 
käyttövalvojalta hän kuulee, kulkeeko lämpö verkossa niin kuin pitää-
kin vai onko yön aikana ilmennyt ongelmia.

”Tehtäväni on johtaa ja ohjata asentajiemme päivittäistä toimintaa. 
Jaan viankorjaus- ja huoltotyöt, tilaan varaosat ja selvittelen tarvittaes-
sa vaativampia ongelmia yhdessä asentajien sekä valvomon kanssa.”

Yksi Sahanmäessä sijaitsevan kaukolämpövalvomon työntekijöistä on 
käyttövalvoja Mika Huttunen. Käyttövalvoja katsoo, että kaikille 
asiakkaille riittää lämpöä – eritoten talvisin.

”Sään pakastuessa ryhdymme käynnistelemään omia kattiloita ja 
pumppuja. Sitten kun sää taas lauhtuu ja pärjäämme Fortumin toimitta-
malla lämmöllä, alamme ottaa laitoksiamme pois päältä.”

Valvojien toimenkuvaan kuuluvat etäkäytettävien lämpökeskusten 
säännölliset tarkastuskierrokset. Havaitut viat korjataan asentajien toi-
mesta. Jos taas asiakkaan lämmityslaitteet temppuilevat, valvoja vas-
taa vikailmoituspuheluun vaikka keskellä yötä ja hälyttää päivystävän 
asentajan hätiin.

Valvomotyöhön sisältyy myös yövuoroja ja kotipäivystystä. 

”KAUKOLÄMPÖ ON YHTEISPELIÄ”

Yhteisiä ja omia onnistumisia

Kingelin on ollut Lämpövoimassa töissä helmikuusta 2018. Palkitse-
vimpana hän on kokenut hyvän yhteistyön, josta on erityisesti jäänyt 
mieleen verkon talvinen vuodonkorjausoperaatio.

”Yhteistyö asentajien, valvomon ja aliurakoitsijoiden kesken onnistui 
erinomaisesti. Aloitimme työmaan maanantaiaamuna kello 8, ja vuo-
to oli korjattu iltapäivällä kello 14. Siinä osuivat kaikki palapelin palat 
kohdilleen.”

Käyttövalvoja viettää valvomossa valtaosan työajastaan yksin, mutta 
se ei haittaa seitsemisen vuotta talossa ollutta Huttusta lainkaan.

”Viihdyn mainiosti itsekseni. Valvoja saa tehdä omia päätöksiä ja olla 
vastuussa isoistakin asioista. Myös ongelmien ratkominen omin avuin 
on palkitsevaa.”

Kumpikin pitää työnsä kenties haasteellisimpana puolena tilanteiden 
ennakointia.

”Yritän arvioida, mistä voisi aiheutua teknisiä ongelmia – mikä mah-
dollisesti hajoaa, ja onko meillä oikeat varaosat hyllyssä. Arvioinnissa 
auttavat ennakoivat huoltotoimet sekä kentältä tulevat viestit asentajilta 
ja valvojilta”, Kingelin kuvailee.

”Jos valvomossa osataan valmistautua ajoissa sään muutoksiin verkon 
tehoa säätämällä, voidaan talvisin säästää paljon rahaa. Menee use-
ampi vuosi ennen kuin tulee tietynlainen varmuus laitosten ajamiseen, 
on nähnyt kaikki kelit ja koko vuodenkierron”, Huttunen pohtii.
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Hyvinkään Lämpövoiman rahaliikenne kulkee 
Lea Anttilan (vas.) ja Sirpa Liljan käsien kautta.

”VAIN MUUTOS ON PYSYVÄÄ”
Taloushallinnon työntekijöiden on osattava sopeu-
tua tietotekniikan ja tietojärjestelmien jatkuvaan  
kehitykseen. Sähköistynyt tiedonkäsittely palvelee  
niin yhtiötä kuin sen asiakkaitakin.

Kirjanpitäjä Lea Anttilan ja asiakaspalveluassistentti Sirpa Liljan 
työnjako Hyvinkään Lämpövoiman rahaliikenteen hoidossa on selkeä: 
Anttila käsittelee ostolaskut ja Lilja myyntilaskut. Ostolaskuja tulee ener-
gian-, tavaran- ja palveluntoimittajilta, myyntilaskut lähetetään lämpö- 
ja kaasuasiakkaille.

Laskutus on sähköistynyt viime vuosina vauhdikkaasti; paperilasku al-
kaa olla jo harvinaisuus.

Ostolaskujen tiliöinnin ja maksatuksen ohella Anttilan tehtäviin kuuluvat 
kirjanpito, tilinpäätöksen ja välitilinpäätösten tekeminen sekä palkan-
laskenta.

”Taloutta seurataan tarkasti, ja on tärkeää, että taloudellinen tuloksem-
me on valmiiksi laskettuna joka kuukausi. Työni on varsin itsenäistä, 
mutta apuakin saan aina tarvitessani.”

Vaihtelua toimenkuvaan tuovat kiinteistönhoidolliset tehtävät.

”Olen talon avainvastaava eli huolehdin avainten luovuttamisesta ja 
lukkojen sarjoittamisesta. Pari kertaa vuodessa kiertelen kypärä pääs-
sä muutaman muun työntekijän kanssa tekemässä siisteystarkastuksia 
lämpölaitoksillamme”, Anttila kertoo.

Liljan työssä hektisimmät hetket osuvat aina kuunvaihteeseen, jolloin 
katsotaan kulutuslukemat etäluettavista mittareista ja tehdään asiakkail-
le lähetettävät laskut. Kun asiakaskiinteistön omistaja vaihtuu tai kytke-
tään uusi kiinteistö kaukolämpöverkkoon, hän laatii tarvittavat sopimuk-
set. Mittarinvaihdot kirjataan asiakastietojärjestelmään.

”Päivän agendan suunnittelen itsenäisesti. Toisaalta työ on paljolti päi-
vämääriin sidottua, ja siksi täytyy osata ajatella kuukausi vähän etukä-
teen, että milloin teen mitäkin”, Lilja kuvailee.

Myyntilaskutuksen hoitaminen on hänen päätehtävänsä, lisäksi toi-
menkuvaan sisältyy paljon asiakaspalvelua.

”Parasta työssäni on se, että saan olla tekemisissä mukavien asiakkai-
den ja isännöitsijöiden kanssa.”

Maailma muuttuu

Anttilan työrupeama Hyvinkään Lämpövoimassa alkoi vuonna 1982, 
jolloin hänet palkattiin keskuksenhoitajaksi. Hän käsitteli postin ja kirjoit-
ti kaikki yhtiön kirjeet. Käytössä oli edistyksellinen laite: sähkökirjoitus-
kone, jossa oli korjausnäppäin. Tekninen kehitys ei pysähtynyt siihen.

”Muutos on ollut 37 työvuoteni aikana niin huimaa, että joskus pitää 
ihan pysähtyä miettimään, mitä kaikkea on tapahtunut.”

Liljalla on meneillään 25. vuosi Lämpövoiman palveluksessa. Ohjel-
mistot ovat nopeutuneet koko ajan.

”Asiakastietojärjestelmä on vaihtunut neljästi minun aikanani, ja vaihdot 
ovat aina isotöisiä projekteja. Haaste on siinä, että saadaan tietoja 
yhdistettyä ja siirrettyä järjestelmästä toiseen.”

Asiakkaille halutaan näyttää ajantasaista ja luotettavaa tilastotietoa. 
Tänä päivänä yhä useammat heistä ovat kiinnostuneita omasta ener-
giankulutuksestaan.

Yhteydenpito asiakkaiden ja isännöitsijöiden kanssa tapahtuu ene-
nevässä määrin sähköpostitse. Muuten puhelin voisikin olla jatkuvas-
ti varattuna, koska asiakasmäärä on kasvanut vuosien saatossa yli  
1 900:aan.

”Sopeutuminen muutokseen kuuluu vain nykyään asiaan, se kulkee 
työn tekemisen rinnalla päivittäin”, Anttila miettii.

”Pysyvää on vain muutos, mutta niin kai kuuluu ollakin, että aina kehite-
tään asioita ja mennään eteenpäin”, Lilja vahvistaa.
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Pyrimme hyvään yhteistyöhön ja aktiiviseen vuoro-
vaikutukseen sidosryhmiemme kanssa. Niiden tar-
peiden ja odotusten tunteminen on tie tehokkaam-
paan toimintaan ja parempiin palveluihin.

Hyvinkään Lämpövoimalle tärkeät sidosryhmät voidaan jakaa 
kuuteen pääryhmään: asiakasryhmien edustajiin ja kilpailijoihin, 
kaupunkialueen sidosryhmiin, yhteiskunnallisiin sidosryhmiin, yhtiön 
sisäisiin sidosryhmiin, energiantoimittajiin sekä palvelun- ja tavaran-
toimittajiin.

Asiakkaitamme edustaa mm. kiinteistöjen omistajat, rakennuttajat, 
käyttäjät ja ylläpitäjät, joilla kaikilla on erilaisia tarpeita rakennusten 
lämmittämiseen liittyvien palveluiden osalta. Lämmityksen edullisuus, 
luotettavuus, helppokäyttöisyys ja energiatehokkuus ovat asioita, jot-
ka ovat asiakkaidemme edustajille tärkeitä. Toisaalta asiakkaamme 
kaipaavat neuvontaa esimerkiksi lämmityslaitteiden käytönopastus-
ten ja energiaraportoinnin muodossa.

Rakennuttajat arvostavat joustavaa toimintaa. Pyrimme rakentamaan 
liittymät siten, että liittymä on käytettävissä silloin, kun asiakkaalla 
on lämmöntarve, mutta samalla kuitenkin pyrimme ajoittamaan liit-
tymätyöt rakennustyömaan aikataulutarpeet huomioiden. Näitä 
periaatteita noudattaen olemme rakentaneet kaukolämpöliittymän 
Hangonsillan uudisalueen kaikkiin vuoden 2018 aikana rakennet-
tuihin ja rakenteilla oleviin kiinteistöihin.

Monet pientaloasiakkaat ovat liittyneet kaukolämpöverkkoon jo 
1970- ja 1980-luvulla. Tällöin asennettuja elinkaarensa loppu-
päässä olevia keskuksia on edelleen käytössä. Näiden vanhojen 
keskusten uusimisessa tai lämmitystavan muutoksissa kaukolämpöön 
autamme asiakkaita avaimet käteen – palveluna sisältäen tarvittaes-
sa myös uutuutena rahoituspalvelut. 

Kerros- ja rivitaloyhtiöille energiatehokkuustoimenpiteet ovat nyky-
ään arkipäivää. Autamme taloyhtiöasiakkaita näiden energiate-
hokkuustoimenpiteiden valmistelussa ja toteutuksessa oli kyseessä 
sitten verkoston tasapainotus lämmönjakokeskuksen saneerauksen 
yhteydessä tai selvitys esimerkiksi energiankäytön tehostamisesta ja 
hukkalämpöjen hyödyntämisestä.  

Teollisuus- ja liikekiinteistöjen edustajia kohtaamme asiakastilaisuuk-
sissa ja yhteistyöverkostojen, kuten Sahanmäki ry:n kautta. Vuoden 
2018 aikana valmistui Sahanmäen teollisuusalueen hukkalämmön 
hyödyntämistä koskeva Energiaväylä-selvityshanke, jota Lämpövoi-
ma oli rahoittamassa Sahanmäki ry:n kautta. Selvityksen laskelmissa 
hyödynnettiin myös Lämpövoiman mittausdataa.

Kaupunkikonsernin edustajien kanssa teemme aktiivista yhteistyö-
tä rakennusten lämmityksen ja energianhallinnan saralla erilaisten 

yhteistyötapaamisten, kuten kaupungin energiansäästötyöryhmän 
kautta. Lisäksi rakennusten talotekniikkaa ja energianhallintaa pa-
rannetaan entisestään kaupunkikonsernin sisäisen kehitysyhteistyön 
tuloksena syntyneellä Hyvinkään kaupungin Valvomopalvelulla, jon-
ka perustaminen käynnistettiin 2018 syksyllä.

Hyvin hoidetut ja turvalliset kaukolämpötyömaat ovat käyntikortti 
hyvinkääläisille. Aktiivisella ja avoimella tiedottamisella pyrimme 
pitämään myös kaupunkilaiset ja asiakkaat ajan tasalla työmaihin 
liittyvästä toiminnasta, kuten liikennejärjestelyistä ja käyttökeskeytyk-
sistä. Kaukolämpötyömaat yhteensovitetaan Hyvinkään kaupungin 
rakennuttajien ja Hyvinkään Veden kanssa mm. katu- ja kunnallis-
tekniikan rakennushankkeiden osalta sekä kiinteistöjen liittymiä ra-
kennettaessa. Näitä hankkeita valmistellaan mm. kaupungin järjestä-
missä kaapelikokouksissa, joissa tapaamme myös muita Hyvinkään 
kaupungin alueella toimivien verkkoyhtiöiden edustajia. 

Kanssakäymistä ja kumppanuuksia

Raportoimme ympäristöviranomaisille toimintamme ympäristövaikutuk-
sista ja olemme mukana kaupungin ilmanlaadun tarkkailuohjelmassa.

Seuraamme energia- ja kaukolämpöalan kehitystä ja osallistumme 
yhteiseen edunvalvontaan. Hyvinkään Lämpövoima on jäsenenä 
Energiateollisuus ry:ssä, Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry:ssä ja 
Bioenergia ry:ssä.

Tuemme paikallisia kasvatus-, kulttuuri-, urheilu- ja harrastusyhdistyk-
siä nuorisotoimintaa painottaen.

Olemme kokonaan Hyvinkään kaupungin omistama yhtiö. Tapaam-
me säännöllisesti kaupunkiomistajan edustajia ja osallistumme laa-
jasti kaupunkikonserniyhteistyöhön.

Henkilöstö on yhtiön kulmakivi, jonka tarpeet huomioidaan esim. 
systemaattisella koulutus- ja tyky-suunnittelulla. Pidämme huolta hen-
kilöstöresurssien riittävyydestä sekä työntekijöidemme osaamisesta 
ja hyvinvoinnista. Osallistamme työntekijät yhtiön kehittämiseen.

Lämmön ja kaasun toimittajiamme ovat Fortum Waste Solutions Oy, 
Myllyn Paras Oy, Kiertokapula Oy ja Gasum Oy. Säännöllisissä 
tapaamisissa käsitellään käyttöasiat, häiriötilanteet, seisokit ja muut 
toimituksen kannalta merkittävät kysymykset. Pelletin- ja öljyntoimitta-
jan kanssa neuvotellaan lämmityskauden aikaisista toimituksista ja 
käydään läpi kehitystarpeet.

Kaukolämpöverkon kunnossapidossa, rakentamisessa ja suunnitte-
lussa sekä tietojärjestelmien kehittämisessä hyödynnämme yhteistyö-
kumppaneidemme osaamista.

SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖLLÄ  
MOLEMMINPUOLISIA HYÖTYJÄ

HLV Vuosikertomus 2018 Sidosryhmät



Hyvinkään Lämpövoima Oy teki hyvän tuloksen vuon-
na 2018. Oma uudistumiskykyinen energiayhtiö tuo 
merkittäviä taloudellisia hyötyjä niin kaupunkiomista-
jalle kuin asukkaillekin.

Liikevaihtomme kasvoi edellisvuodesta 3,5 prosenttia noin 20,3 mil-
joonaan euroon. Yrityksen investoinnit kohdistuivat suurimmalta osin 
kaukolämpöverkkoon, koneisiin ja laitteisiin. Vastaavasti käyttöomai-
suusinvestointien nettomääräksi tuli 1,6 miljoonaa euroa. Investointien 
osuus liikevaihdosta oli 7,8 prosenttia.

Investoimme vuosittain kaukolämpöverkon peruskorjauksiin ja ennakoi-
vaan kunnossapitoon 700 000 – 1 000 000 euroa. Vuonna 2018 
verkon ylläpitoon käytettiin 955 000 euroa. Saneerausinvestoinnit pe-
rustuvat verkon kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnitelmaan. 

Vuonna 2019 toteutamme kattilainvestoinnin, jonka kokonaisarvoksi 
on laskettu noin 350 000 euroa. Sahanmäen tuotantorakennuksessa 
korvataan kaksi vanhaa kattilaa yhdellä uudella kattilalla. 

Yhtiön omavaraisuusaste nousi 76,3 prosenttiin pitkäaikaisen velan 
vähentymisen myötä. Vakavaraisuutemme on hyvällä tasolla, samoin 
maksuvalmiutemme. Yhtiön tasesubstanssi ylitti edellisen kauden 11,2 
miljoonaa euroa päätyen uudelle tasolle 11,4 miljoonaan euroon. 

 

”Edelläkävijäyhtiö kaupunkilaisten eduksi”

HLV:n taloudellinen tulos vuonna 2018 oli varsin hyvä. Liikevoitto oli 
noin 1,1 miljoonaa euroa ja nettotulosprosentti oli 4,1 (edellisvuonna 
1,7 milj. ja 7,6 %). Tilikauden tulos oli voitolla lähes 827 000 euroa 
(edellisvuonna 781 000 e). 

Talouspäällikkö Maarit Rohde kuvailee Lämpövoimaa hyväkuntoi-
seksi yhtiöksi, jonka talous on terveellä pohjalla.

”Käyttökate oli tasoltaan erinomainen. Se kattoi lainojen hoitomenot, 
verot, osingot sekä investoinnit.” 

Vaikka nettotulosprosentti oli lyhyen aikavälin tarkastelussa jakson hei-
koin, pitkän aikavälin tarkastelussa yhtiön tuloskunto on ollut hyvä. Yrityk-
sen tulorahoitus oli kunnossa ja velanhoitokyky on hyvä. 

Oman energiayhtiön ansiosta Hyvinkää pystyy tarjoamaan asukkail-
leen ja elinkeinoelämälle elämisen ja toiminnan perusedellytykset erit-
täin kilpailukykyiseen hintaan. Lisäksi maksamme omistajalle osinkoa 
vuosittain.

”Hyvinkääläiset hyötyvät siitä, että olemme osaava edelläkävijäyhtiö. 
Omasta toiminnasta johtuvia yllättäviä hinnannousuja ei tarvitse pelätä.”

Ulkopuolisilta muutospaineilta emme kuitenkaan ole suojassa. Esim. val-
tionhallinnon veroratkaisut tai polttoaineiden hinnanmuutokset heijastu-
vat energiayhtiöiden asiakashintoihin. Seuraamme aktiivisesti myös EU:n 
ilmastotavoitteita ja niiden vaikutusta energiasektorin toimijoihin.

TALOUS TERVEELLÄ POHJALLA

Hyvinkään Lämpövoima Oy:n liikevaihto ylitti 20 miljoonan euron rajan. Käyttökateprosentiksi muodostui 13,3. Sijoitetun pääoman tuotto  
laski 3,8 prosenttiin. Yrityksen rahoitusrasite oli nettovelattomuuden ansiosta matala. Korollinen velka väheni tilikauden aikana ja tilinpäätöshet-
kellä sitä oli 3,8 miljoonaa euroa.  
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TULOSLASKELMA (EUR) 

 01.01.2018 01.01.2017 
 31.12.2018 31.12.2017 

Liikevaihto 20 292 213,81 19 603 108,77   
 
Liiketoiminnan muut tuotot 186 530,00 0,00  
Materiaalit ja palvelut  
Aineet, tarvikkeet ja tavarat  
Ostot tilikauden aikana -14 188 966,36 -12 707 033,59 
Varastojen muutos 106 518,69 107 972,18 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -14 082 447,67 -12 599 061,41 
Ulkopuoliset palvelut -47 462,94 -20 551,78 
Materiaalit ja palvelut yhteensä -14 129 910,61 -12 619 613,19   
Henkilöstökulut  
Palkat ja palkkiot -1 417 271,54 -1 460 373,82 
Henkilösivukulut  
Eläkekulut -372 915,29 -480 667,22 
Muut henkilösivukulut -34 217,59 -37 429,32 
Henkilösivukulut -407 132,88 -518 096,54 
Henkilöstökulut yhteensä -1 824 404,42 -1 978 470,36   
 
Poistot ja arvonalentumiset  
Suunnitelman mukaiset poistot -1 622 558,45 -1 568 790,62 
Liiketoiminnan muut kulut - 1 818 781,98 -1 690 853,27 
Liikevoitto 1 083 088,35 1 745 381,33   
 
Rahoitustuotot ja -kulut  
Muut korko- ja rahoitustuotot 9 827,31 9 591,00 
Korkokulut ja muut rahoituskulut -57 210,99 -60 986,96 
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -47 383,68 -51 395,96 
Voitto ennen satunnaisia eriä 1 035 704,67 1 693 985,37 
Voitto ennen tilinpäätössiirt. ja veroja 1 035 704,67 1 693 985,37   
 
Tilinpäätössiirrot  
Poistoeron muutos 0,00 -715 307,83   
 
Tuloverot -208 891,89 -197 358,50 
Tilikauden voitto         826 812,78     781 319,04
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TASE VASTAAVAA (EUR)
 
 31.12.2018 31.12.2017
Pysyvät vastaavat  
Aineettomat hyödykkeet  
Aineettomat oikeudet 127 194,08 187 604,70 
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 127 194,08 187 604,70 

Aineelliset hyödykkeet  
Maa- ja vesialueet 1 193 575,06 1 193 575,06 
Rakennukset ja rakennelmat 2 164 002,70 2 231 248,63 
Koneet ja kalusto 6 595 459,64 6 798 343,04 
Muut aineelliset hyödykkeet 13 628 802,48 12 993 465,06 
Ennakkomaksut ja keskener. hank. 265 115,52 604 716,93 
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 23 846 955,40 23 821 348,72 

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 23 984 067,93 24 018 871,87 

Vaihtuvat vastaavat  
Vaihto-omaisuus  
Aineet ja tarvikkeet 1 310 975,69 1 204 457,00 
Vaihto-omaisuus yhteensä 1 310 975,69 1 204 457,00 

Lyhytaikaiset saamiset  
Myyntisaamiset 3 139 300,31 2 749 946,39 
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 4 290 775,95 4 846 787,71 
Muut saamiset 88 876,14 198 526,57 
Siirtosaamiset 24 722,56 34 545,65 
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 7 543 674,96 7 829 806,32 

Rahat ja pankkisaamiset 98 965,14 349 158,77 
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 8 953 615,79 9 383 422,09 

Tase vastaavaa 32 937 683,72          33 402 293,96
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TASE VASTATTAVAA (EUR)
   
 31.12.2018 31.12.2017
Oma pääoma  
Osakepääoma 1 984 617,53 1 984 617,53 
Edellisten tilikausien voitto 357 866,45 176 547,41 
Tilikauden voitto 826 812,78 781 319,04 
Oma pääoma yhteensä 3 169 296,76 2 942 483,98 

Tilinpäätössiirtojen kertymä  
Poistoero 10 285 228,91 10 285 228,91 
Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 10 285 228,91 10 285 228,91 

Vieras pääoma  
Pitkäaikaiset velat  
Lainat rahoituslaitoksilta 3 360 000,00 3 780 000,00 
Liittymismaksut 11 674 544,78 11 469 781,78 
Pitkäaikaiset velat yhteensä 15 034 544,78 15 249 781,78 

Lyhytaikaiset velat  
Lainat rahoituslaitoksilta 420 000,00 420 000,00
Ostovelat 3 486 816,99 3 835 758,04 
Velat saman konsernin yrityksille 20 557,08 7 008,77 
Muut velat 203 944,23 212 998,51 
Siirtovelat 317 294,97 449 033,97 
Lyhytaikaiset velat yhteensä 4 448 613,27 4 924 799,29 

Vieras pääoma yhteensä 19 483 158,05 20 174 581,07 

Tase vastattavaa     32 937 683,72          33 402 293,96
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RAHOITUSLASKELMA (EUR)
 
 01.01.2018 01.01.2017
 31.12.2018 31.12.2017
Liiketoiminnan rahavirta  
Myynnistä saadut maksut 24 630 070,76 24 308 502,28 
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut 186 530,00 0,00
Maksut liiketoiminnan kuluista -22 407 527,31 -21 504 533,34 
Maksetut korot ja maksut muista liiketoi -57 210,99 -60 986,96 
Saadut korot liiketoiminnasta 9 827,31 9 591,00 
Maksetut välittömät verot -208 891,89 -197 358,50 
Liiketoiminnan rahavirta 2 152 797,88 2 555 214,48 

Investointien rahavirta  
Investoinnit hyödykkeisiin 34 803,94 -454 591,82 
Hyödykkeiden luovutustulot -1 622 558,45 -1 568 643,62 

Investointien rahavirta -1 587 754,51 -2 023 235,44 

Rahoituksen rahavirta  
Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,00 0,00
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,00 0,00
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,00 0,00
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -420 000,00 -420 000,00 
Maksetut osingot ja muu voitonjako -600 000,00 -500 000,00 
Liittymismaksut 204 763,00 323 265,88 
Rahoituksen rahavirta -815 237,00 -596 734,12 
Rahavarojen muutos -250 193,63 -64 755,08 
Rahavarojen muutos/erotarkistus -250 193,63  -64 755,08 

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

Hallitukseen kuului varsinaisina jäseninä vuoden lopussa:
Vesa Mauriala, puheenjohtaja
Kimmo Martikainen, varapuheenjohtaja
Tuula Vanhatalo
Carita Auvinen
Heikki Jäske

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

Johtoryhmään on kuulunut:
Matti Laukkanen, toimitusjohtaja
Antti Eskola
Juha Hilden
Sami Pesonen
Maarit Rohde



HLV PÄHKINÄNKUORESSA

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

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

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

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

KAUKOLÄMPÖÄ KIERTOTALOUDESTA

Kiertokapula Oy

Kotitalouksien ja muut
yhdyskunnan jätepisteet

Myllyn Paras Oy

Kiertokapula Oy

90% TOIMITETTAVASTA
KAUKOLÄMMÖSTÄ

EKO- JA BIOLÄMPÖÄ

KAUKOLÄMPÖÄ KIERTOTALOUDESTA

Fortum Waste
Solutions Oy
Kiertotalouskylä

Biokaasulaitos
Gasum Oy

Fortum Waste
Solutions Oy
Jätteenkäsittelylaitos

Kaukolämpöasiakas 
Hyvinkäällä

Hyvinkään Lämpövoima Oy

Siirtolinja

- Jätteen keräily ja kuljetus 
 Kiertotalouskylään

- Biokaasua

- Biokaasua

- Biolämpöä

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

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

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

- Rakennusten ja käyttöveden 
 lämmitys kaukolämmöllä

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