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LÄMPÖMARKKINAT 

KAUPUNKIENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ

Global District Energy Days 25-27.9.2018, Helsinki

Marko Kivimaa, Helen Oy



TEEMOJA

• Helenin kaupunkienergiajärjestelmä

• Käsitteitä ja lämpökaupan muotoja

• Helenin markkinamalli

• Lämpökaupan käytännön kysymyksiä
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HELEN LYHYESTI 

• Suomen toiseksi suurin energiayhtiö

• Yli 400 000 asiakasta eri puolilla Suomea.

• Palveluita kodeille ja yrityksille: kaukolämpö, 

kaukojäähdytys, sähkö, palveluita energian 

pientuotantoon, sähköiseen liikenteeseen ja 

energiankäytön tehostamiseen.

• Helen-konsernin liikevaihto 805 milj. euroa 

(2017), henkilöstömäärä 1 144. 

• Helen Oy on Helsingin kaupungin omistama 

energiayritys.

3



4

MAAILMAN TEHOKKAIMPANA PALKITTU 
KAUPUNKIENERGIAJÄRJESTELMÄ



• Hukkalämpö on matalalämpötilaista lämpöä, jolla ei ole 

useinkaan arvoa, hyödyntäminen vaatii jalostamista.

– jäteveden lämpö ja ilmanvaihtojen hukkalämmöt

• Ylijäämälämpö on käyttökelpoista kaukolämpöverkkoon. 

Sillä on usein arvoa riippuen mm. lämpötilasta sekä  

saatavuudesta.

– teollisuusprosessista luontaisesti syntyvä lämpö tai 

datakeskuksen jalostama lämpö

• Kaukolämpö on sellaisenaan valmis lämpötuote, jota 

kolmas osapuoli tuottaa kaukolämpöverkkoon tarpeen 

mukaan jatkuvasti

– teollisuuslaitos tai Deep Heat / Geoterminen lämpö

LÄMMÖN KÄSITTEITÄ
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LÄMPÖJEN KIERRÄTYS 
HELSINGISSÄ

• Kierrätämme huikean määrän lämpöä 

hyötykäyttöön ja määrä kasvaa vuosi 

vuodelta. 

• Helsingissä vuonna 2017 kulutetusta 

kaukolämmöstä lähes 10 % oli alkuperältään 

ns. hukkalämpöä. 

– vastaa 68 000 asukkaan 

Hämeenlinnan kaupungin vuotuista 

kaukolämmön kulutusta.

• Kierrätyslämmön määrä kasvaa mm. koska 

hukkalämmön hyötykäyttö on keskeinen osa 

laajentuvan kaukojäähdytyksen toiminta-

ajatusta.

– kaukojäähdytys on asiakkaalle 

tarjottava palvelu.
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LÄMPÖKAUPAN MUOTOJA
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KOHDERYHMÄ



HELENIN 
MARKKINAMALLI 
- MISTÄ ON KYSE ?

• Kohderyhmänä kaukolämpöä käyttävä kiinteistö

• Helen ostaa lämpöä kohteita, joiden tuottama 

lämpö soveltuu suoraan kaukolämpöverkossa 

hyödynnettäväksi

• Lähtökohtana markkinaehtoisuus ja 

tasapuolisuus

• Hyötyjä mm. energiatehokkuus, päästövaikutus 

ja kustannustehokkuus

• Kaupankäyntimahdollisuudet selvitetään 

tapauskohtaisesti myös muunlaisissa 

tapauksissa
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• Tekniset asiat

– riittävän korkea lämpötila

– lämpöliittymä

• Kaupalliset asiat

– taloudelliset perusteet kunnossa sekä 

asiakkaan että energiayhtiön puolella

– ei saa heikentää muiden asiakkaiden 

asemaa

• Lämmölle tulee olla kysyntää 

kaukolämpöverkossa

HELENIN 
MARKKINAMALLI 
- AVAINTEKIJÄT KAUPANKÄYNNILLE

9



• Helen apuna suunnittelussa 

• Liittymät ovat aina tapauskohtaisia, mutta periaate on 

kaikille yhteinen

– tilanteesta riippuen voidaan tarvita toinen liittymä

– huomioitava verkon siirtokapasiteetti

– energian mittaus ja laskutus/hyvitys Helenin 

toimesta

• Lämmön hyödyntäminen edellyttää muutoksia asiakkaan 

kaukolämpöliittymään ja asiakaslaitteisiin. 

– lämmönsiirtimet ja mahdolliset tuotantolaitteet

– putkisto mittauskeskukselle

– pumppu

– automatiikka

HELENIN 
MARKKINAMALLI 
- LIITTYMÄ JA LAITTEET
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• Ostohinnassa on sidonnaisuus kaukolämmön 

kausittaisiin energiahintoihin, millä haetaan mm. 

vakautta ja ymmärrettävyyttä 

• Ostohinnat julkaistaan kaukolämmön 

kausihinnan ilmoittamisen yhteydessä

• Markkinamallin piiriin kuuluvat samankaltaiset 

asiakastuottajat saavat tasa-arvoisen aseman 

samaan lämmön ostohintaan ja samoin 

kustannustenjako- ja vastuuperustein

HELENIN 
MARKKINAMALLI 
- LÄMMÖN HINNOITTELU
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POTENTIAALI 
HELSINGISSÄ

• Hukkalämpöjen hyötykäyttö ratkaistaan 

yhdessä asiakkaiden kanssa

• Helsingissä on jo hyötykäytössä merkittävä 

määrä hukkalämpöjä, vielä hyödyntämättömiä 

mahdollisuuksia käydään jatkuvasti läpi

• Lämmön laatu ja sijainti avainasemassa

– helpointa jos saatavilla suoraan 

kaukolämpöverkkoon sopivaa lämpöä

– investoinnin ja lämmöntuotannon 

kustannukset suhteessa hyötyyn 

ratkaisevassa roolissa
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Marko Kivimaa

marko.kivimaa@helen.fi

KIITOS!

mailto:marko.kivimaa@helen.fi

