
Kestäviä, energiatehokkaita ja 
asiakasystävällisiä 
lämmitysratkaisuja



Toiminta-alueet
Kanta-Häme
Heinola
Keski-Suomi
Pohjois-Pohjanmaa 

Lähes 500 km
kaukolämpöverkkoa

Asiakkaita taloyhtiöt, julkisen 
sektorin, yritysten ja 

teollisuuden kiinteistöt sekä 
omakotitalot

85 000
asiakasta

5 000
asiakaskiinteistöä



Energia-alan 
energiatehokkuus-
sopimus

Työterveys- ja 
työturvallisuus-
järjestelmä
ISO 45001

Ympäristönhallinta
järjestelmä
ISO 14001

Tavoitteena uusiutuvan energian 
lisääminen
Tällä hetkellä Loimuan tuotannosta on 70 % 
uusiutuvia polttoaineita, ensi vuonna jo lähes 90 
%



Ympäristölle ystävällistä lämpöä Heinolassa

• Heinolassa kaukolämpö on pääosin (95 %) Stora Enson Heinolan tehtaalla 
tuotettua, paikallisilla ja uusiutuvilla polttoaineilla tuotettua lähilämpöä
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• Pidämme huolen luotettavasta 
lämmöntoimituksesta
• Jatkuva valvonta ja mittaus sekä 

24/7 ympäri vuoden toimiva 
vikapäivystys

• Kaukolämmön kulutusten etäluenta, 
raportointi asiakkaalle Asiakasnet-
palvelussa ja kulutusraporteilla 



Kaukolämpö - helppo ja toimintavarma lämmitys

• Kaukolämpö on asiakkaalle helppo ja vaivaton lämmitysmuoto. Se on palveluna 
tuotettua lämmitystä. Pidämme huolen lämmön tuotannosta ja jakelusta, sisältäen 
24/7 ympäri vuoden toimiva vikapäivystys.

• Loimuan monipuoliset palvelut lämmitykseen

• Asiakasnetissä voit nähdä lämmönkulutuksesi vuosikulutuksesta aina 
tuntitasolle saakka

• Maksuttomat kaukolämpölaitteiden katselmukset, jossa asiantuntijamme käy 
läpi lämmityslaitteet ja niiden toimintakunnon

• Käyttöopastus ja neuvontaa laitteiden käyttöön

• Erilaiset hinnoittelumallit asiakkaiden eri tarpeisiin

• Kiinteistön kaukolämpölaitteet ovat toimintavarmat ja pitkäikäiset, ja ne vievät 
vain vähän tilaa. Kaukolämpölaitteisto vaatii vain vähän huoltoa  ja sen käyttöikä on 
tyypillisesti yli 20-25 vuotta.

• Kaukolämpö on Suomen suosituin lämmitysmuoto
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Palveluja toimivaan lämmitykseen



Kaukolämmön hinnoittelun vaihtoehtoja

Laske sinulle sopivin hinnoittelu laskurillamme: 
www.loimua.fi/hinnat-ja-ehdot

http://www.loimua.fi/hinnat-ja-ehdot


Tarjous öljylämmittäjille Heinolassa

Vaihtaminen paikalliseen ja huolettomaan kaukolämpöön on nyt erityisen 
kannattavaa
Hyödynnä energia-avustus ja tarjouksemme, säästä kustannuksissa jopa 6500 €!

• Öljylämmityksestä kaukolämpöön siirtyessä saat 
nyt energia-avustusta 4000 euroa

• Tarjoamme nyt uusille kaukolämpöön liittyville 
pari- ja omakotitaloille liittymisedun. Saat 
liittymismaksun puoleen hintaan, kampanjahinta 
alkaen 2500 euroa. (Normaali hinta 5000 euroa) 
Liittymismaksu on veroton ja palautuskelpoinen

• Lisäksi tarjoamme kaukolämmön 
lämmönjakokeskuksen asennettuna 5 vuoden 
maksuajalla kampanjahintaan



Kiitos!
Yhteystiedot:

Lauri Penttinen
lauri.penttinen@loimua.fi

Puh. 0440-277666

mailto:lauri.penttinen@loimua.fi
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