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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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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



Kulutusjoustokohteet

Leanheat kohteet
• n. 80 MW
• Asuinkerrostaloja mm. Espoon 
Asunnot, Kojamo, TA Asunnot

• Käyttöönotto 10/2019

Espoon Kaupunki
• 120 koulua ja päiväkotia
• Kulutusjousto yhdessä Leanheatin
ohjauksen kanssa

• Arvioitu käyttöönotto: syksy 2020

Sello
• Toteutus Siemensin kanssa
• Kulutusjoustoa testiympäristössä 
tammikuusta 2020 alkaen

• Käyttöönotto: 05/2020

Puola
• Älykkään ohjauksen 

rakentaminen (kulutusjousto, 
kuormien optimointi)

Iso Omena
• Kulutusjousto toteutetaan 
kytkeytymällä kiinteistön 
automaatiojärjestelmään

• Arvioitu käyttöönotto: syksy 2020

As Oy pilotti
• Kulutusjouston testaus n. 100 
kerrostalokohteessa

• Olosuhteita seurataan asuntoon 
asennettavilla lämpötilasensoreilla 

• Käyttöönotto: syksy 2020

Oslo
• Pilotti käynnissä Leanheat-kohteissa
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Älykäs kaukolämpö

Muita kohteita
• Pilotteja suunnitteilla mm. 
toimistokiinteistöissä
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• Kulutusjoustohanke käynnistyi loppuvuodesta 2018
• Ensimmäiset pilotit Espoon kaupungin 5 

päiväkodissa ja koulussa
– Kulutusjousto ja etäohjaus pystytään toteuttamaan 

teknisesti
– Kulutusjousto voidaan toteuttaa niin, ettei kiinteistön 

sisälämpötilat muutu
• Kulutusjouston tavoitteena

– Tukea hiilestä luopumista ja fossiilisista polttoaineista 
irtautumista

– Pienentää kulutushuippuja
– Antaa reaaliaikaista tietoa asiakkaiden ja 

kaukolämpöverkon tilanteesta
• Kulutusjouston piirissä tällä hetkellä yli 500 

kohdetta Espoossa
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Benefits to all
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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
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