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Fortum ja Espoon kaupunki ovat sitoutuneet hiilineutraaliin kaukolämmön tuotantoon Espoon, 
Kauniaisten ja Kirkkonummen alueella toimivassa kaukolämpöverkossa 2020-luvun aikana. Nyt 
kehitystyötä kiihdytetään asettamalla uudeksi välitavoitteeksi kivihiilestä luopuminen vuoden 
2025 aikana. 

Kiihdytettyä 2020-luvun hiilineutraalisuusprojektia kutsutaan nimellä Espoo Clean Heat. Se on 
Espoon tärkein ilmastoteko.

Uuden sukupolven kaukolämpö perustuu fossiilisten energianlähteiden korvaamiseen älykkäillä ja 
joustavilla ratkaisuilla, mm. hukkalämpöjä, uusiutuvaa sähköä, geotermistä energiaa ja bioenergiaa 
hyödyntäen. Tekoäly optimoi kaukolämpöjärjestelmän toimintaa. 

#jointhechange
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Hiilineutraalin tuotannon osuus 
Espoon kaukolämmöntuotannossa

*Huoltovarmuuden vuoksi tietty osuus maakaasua jää kapasiteettiin. Tämä osuus kompensoidaan.
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Kulutusjouston avulla kaukolämmön huipputehotarve saadaan 
tasoitettua, asiakas hyötyy pienempänä perusmaksuna

6

PERINTEINEN LÄMMÖNSÄÄTÖ

Lämmitys

Lämmin käyttövesi

OPPIVA LÄMMÖNSÄÄTÖ

Lämmitys

Lämmin käyttövesi



Kulutusjouston tavoitteena on optimoida kaukolämmön tuotantoa ja kiinteistöjen lämmitystä eri tahdissa niin, 
että lämpöä ohjataan sinne missä sitä kulloinkin eniten tarvitaan. 

• Kulutusjouston periaatteet

– Kulutusjousto ohjaa lämmitystä asiakkaan oman lämmöntarpeen ehdoin niin, etteivät kiinteistön käyttäjät edes huomaa ohjausta

– Kulutusjousto ei vaikuta lämpimän käyttöveden saatavuuteen

– Kulutusjousto vähentää fossiilisia polttoaineita käyttävien varalämpölaitosten käyttöä

– Älykkäällä ohjauksella mahdollistamme yhdessä ekologisemman kaukolämmön ja torjumme ilmastonmuutosta

• Kulutusjousto optimoi sekä järjestelmä- että kiinteistötason kulutusta

1. Järjestelmätaso

– Kulutusjousto optimoi kaukolämpöverkon tuotantoa ohjaamalla kulutusta joustamaan siellä missä se on mahdollista. Näin vältetään kulutuspiikkejä 
ja vähennetään huippulaitosten sekä päästöjä vähentämällä fossiilisten energialähteiden käyttöä. 

2. Kiinteistö

– Kulutusjousto mahdollistaa kiinteistöjen tehohuippujen leikkauksen hyödyntämällä kaksisuuntaista tiedonsiirtoa

– Ei vaikutuksia olosuhteisiin

3. Asuntotaso

– Lämpötila- ja kosteussensorit valvovat huoneistojen olosuhteita varmistaen tasaiset sisäolosuhteet
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Kulutusjousto



Kulutusjoustopilotti 5 kohdetta

Pilotissa:

• Fortum asennutti Espoon kaupungin kiinteistöihin 

etäluettavia lämpötila-kosteusantureita ja 

etäohjauksen mahdollistavia laitteita kiinteistön 

lämmönjakokeskukseen

• Fortum ohjasi valittujen kiinteistöjen 

lämmitysjärjestelmiä kulutusjouston vaikutuksien 

arvioimiseksi. Ohjaukset tehtiin niin, ettei kiinteistön 

käyttäjille koitunut haittaa ohjauksista. Ohjaukset 

olivat maltillisia ja samaan aikaan (klo 8-16) 

sisäolosuhteita valvottiin antureiden avulla

• Fortum teki asiakas- ja käyttäjätutkimuksia (kyselyitä 

ja haastatteluita) liittyen pilotin vaikutuksien 

kokemisiin kiinteistössä
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Kulutuksen ohjaus, päiväkoti
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• Kulutuksenohjaus 

päiväaikaan pienillä 

muutoksilla

• Ohjauksilla ei ollut 

merkittävää vaikutusta 

sisälämpötilaan, ohjaukset 

ainoastaan hidastivat tai 

nopeuttivat normaalia 

lämpötilan muutosta

• Ohjauksilla ei näyttäisi 

olleen merkittävää 

vaikutusta kiinteistöjen 

energiankulutukseen

– Ulkolämpötilan ja auringon 

vaikutus on merkittävämpi 

tekijä



Kiinteistötaso

Kiinteistö Kaukolämmön 

kulutus 2018, 

MWh/a

CO2-päästö, t/a

Kohde 1. 129 39

Kohde 2. 946 284

Kohde 3. 144 43

Kohde 4. 101 30

Kohde 5. 222 67

Espoo

• Fortumin vuoden 2019 tavoitteena on saada 100 MW:n 

edestä kaukolämpöasiakaita mukaan älykkään 

ohjauksen piiriin

• Tätä vastaava arvioitu CO2-päästövähenemä 

järjestelmätasolla olisi noin 417 tonnia
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Kulutuksenohjauksen ympäristövaikutukset

CO2-päästökerroin 2018: 0,3 gCO2/MWh

Kulutuksenohjauksessa pilottikohteiden käyttämän 

kaukolämmön CO2-päästövähenemä olisi noin 3 

tonnia vuodessa



Pilotista laajentaen ja kokemuksia keräten vauhdilla eteenpäin

Espoon Kaupunki

•1 koulu

•4 päiväkotia

LeanHeat kohteet

•mm. Espoon Asunnot 15 000 huoneistoa, 
11% Espoolaisista, Asokodit 157 kohdetta 
Espoo, Kirkkonummi, Järvenpää ja Tuusula

•Kulutusjousto yhdessä Leanheatin ohjauksen 
kanssa

Kauppakeskukset:

•Sello

•Iso Omena

•Kulutusjousto toteutetaan kytkeytymällä 
kiinteistön automaatiojärjestelmään
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100 MW jouston piirissä Suomessa



Yksi maailman isoimmista kulutusjoustohankkeista?   

• Suomessa100 MW älykkään ohjauksen 

piirissä

• Laajennetaan kokemusten kertyessä ja 

kun kulutusjoustosopimuksia saadaan 

allekirjoitettua

– Myös Tukholma, Oslo, Puola, Latvia

• Hyödyt? 

– Yhteiskunnalle: puhtaampi tuotanto, 

parempi ohjattavuus jatkuvasti 

monimutkaistuvaan järjestelmään

– Asiakkaalle: Ekolämpö ilman lisämaksua, 

tehonleikkaus, sisäolosuhteet ja parempi 

data, vastuullisuus
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Yhteenveto

• Viiden kohteen pilotista laajennus 100 MW 

kattavuuteen liittymistehossa 2019 ja 2020 lisää 

kohteita tulossa mukaan joustoon

• Opittua

– Ohjauksella ei ollut merkittävää vaikutusta 

sisälämpötilaan, ohjaus ainoastaan hidasti tai 

nopeutti normaalia lämpötilan muutosta

– Kohteesta riippuen kustannussäästöt vaihtelee

• Asiakkaalle: Ekolämpö, vastuullisuus, 

huoneistokohtaista dataa / SmartLiving -palvelut

• Järjestelmätason ohjaamisen  ja vaikutusten 

tutkiminen jatkuu (FRED / Fortum Spring)

• Myös maakohtaisia haasteita, niin teknisiä kuin 

regulaatiosta johtuvia
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Kiitos! 

Risto Larmio
risto.larmio@fortum.com
040 673 4721

Video kulutusjoustosta: 

https://www.youtube.com/watch?v=mBr1ixl1NDA

https://www.youtube.com/watch?v=mBr1ixl1NDA
https://www.youtube.com/watch?v=mBr1ixl1NDA

