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Urbanisation

Active customers
Climate change and 

resource efficiency

Kaukolämpö on 60 vuodessa

saavuttanut vahvan aseman

kilpaillulla lämmitysmarkkinalla

Kaukolämpö ja 

CHP osa

suomalaista

menestystarinaa

Merkittävä parannus kaupunkien

ilmanlaatuun ja energiatehokkuuteen

Edullinen, luotettava ja vaivaton

lämmitysmuoto asiakkaille

Suomenojan voimalaitos, Espoo, täyttää 40 vuotta 28.11.2017. 

Kattava kaukolämpöverkko, esimerkkinä Espoo



Toimialaamme 

vaikuttavat 

maailmanlaajuiset 

megatrendit

Kaupungistuminen Digitalisaatio, 

uudet teknologiat

Aktiiviset asiakkaat
Ilmastonmuutos ja 

resurssitehokkuus



Muuttuvat vaatimukset, tavoitteet ja mahdollisuudet Suomessa

Yhteiskunta ja kaupungit Asiakkaat ja loppukäyttäjät

• Hiilineutraalius

• Innovatiivisuus

• Kestävä kehitys

• Kaupungin

vetovoimatekijät

• Asuinmukavuus

• Kustannukset, 

kustannusvarmuus

• Kiinteistön arvon

säilyminen

• Energiansäästö, 

tehokuus

• Hiilijalanjälki

• Helppous



Kestävä, energiatehokas ja älykästä
energiajärjestelmä

Kohti hiilineutraaliutta
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Digitaaliset ratkaisut tarjoavat uusia mahdollisuuksia
asumismukavuuden lisäämiseen ja energiatehokkuuteen
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Lämmityksen ohjaus

SmartHeat-järjestelmällä

 Huomioitu todelliset

lämpötilat, sääennusteet

sekä kaukolämmöntuotanto

 Vakaat sisälämpötilat

 Vähemmän hukattua

energiaa

 Pienempi hiilijalanjälki

Lisääntynyt asumismukavuus

Pienempi energiankulutus ja kustannukset

Kulutusjousto

Mahdollisuus myydä lämpöä verkkoon
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We have several development options for Espoo heat supply in 
the long-term
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“Centralized bio/multi-fuel”

“Intensive Geothermal”

“Decentralized bio and 

excess heat”

• New large-scale bio/multi-fuel unit(s) invested

• Existing coal-fired units decommissioned by 2025-

2030

• Existing heat pump at Suomenoja and Kivenlahti 

pellet boiler continue in operation

• Complete success of Otaniemi Geothermal plant –

continuation of geothermal plants to replace

baseload production

• Existing coal-fired units decommissioned by 2025-

2030

• Existing heat pump at Suomenoja and Kivenlahti 

pellet boiler continue in operation

• Decentralized system with several smaller heat

production units running with biofuels and recovered

waste fuels

• Existing coal-fired units decommissioned by 2025-

2030

• Excess heat from datacentres and other waste heat

source ~50 MW by 2030 (additional 25 MW vs.

other scenarios)

• Existing heat pump at Suomenoja and Kivenlahti 

pellet boiler continue in operation

“End of coal” 2025 – 2030 

Transition period 

“before the end of coal”

2017 2025-2030

Coal/

gas

HP

Bio

Pell

et

“Existing capacity” • No major investments in new capacity, shift from 

coal to gas by 2025-2030

• SO3 coal HOB converted to biofuel or other 

bio/multi-fuel-HOB investment by year 2020

• Existing heat pump at Suomenoja and Kivenlahti 

pellet boiler continue in operation

Transition period 

“towards the end of coal”



One possible development path for Espoo DHC
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2030

Suomenoja heat 

pump 45 MWth

Kivenlahti pellet 

conversion 80 MWth

Kivenlahti bio-HOB 

52 MWth

Possible 

Decommissioning of 

SO3 coal-HOB 65 MWth
Possible 

Decommissioning of SO1 

coal-CHP 

70 MWel / 160 MWth

1st Ämmässuo plant MF-

HOB 80-100 MWth
2nd Ämmässuo plant MF-

HOB/CHP 100-120 MWth

Emission reduction 

investments for 

SO1 coal-CHP

Geothermal plant in 

Otaniemi

Possible 

Decommissioning of 

SO6 gas-CHP 100 MWth



Espoo hiilineutraali kaukolämpö 2030  
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Coal
62 %

Gas + others
10 %

Recovered 
heat + 

electricity
16 %

Bio fuels
12 %

2017 

Coal
72 %

Gas + 
others
27 %

Recovered heat 
+ electricity

1 %

2014

Heat supply by energy source

Bio/waste/geothermal
75 %

Others
5 %

Recovered 
heat + 

electricity
20 %

By 2030 

CHP
55 %Heat Pumps

13 %

Heat only 
boilers
32 %

Heat supply by technology (2017)



Kaukolämpö ja -jäähdytys ovat keskeinen osa
kestävää, energiatehokasta ja älykästä
energiajärjestelmää

Asiakaslähtöisyys, kestävä energianhankinta, 
avoin kaukolämpöverkko ja vahva liityntä
sähköjärjestelmään ovat menestyksen avaimia
siirryttäessä kohti hiilineutraaliutta



KIITOS


