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TAVOITE JA TAUSTA
POLKU #3 : KAUKOLÄMMÖN KYSYNTÄJOUSTO

SMART ENERGY
TRANSITION

Kaukolämmön kysyntäjoustossa pyritään vähentämään 
lämmöntarvetta huippukulutustilanteissa jaksottamalla kulutusta, 
ja varastoimalla lämpöä niin rakennustasolla (vesikiertoinen 
ja lämpömassaan perustuva lämmitys) kuin keskitetysti (mm. 
kaupunginosien lämpövarastot). Kaukolämmön kysyntäjousto 
voidaankin määritellä seuraavasti: Kaukolämmön kulutuksen ja sitä 
kautta lämpötehon tarpeen ajoituksen muuttaminen tavanomaiseen 
lämmitystarpeeseen verrattuna heikentämättä asiakkaiden kokemaa 
palvelun laatua. (Energiateollisuus, 2015: Kaukolämmön kysyntäjousto)
 
Kaukolämmön tuotantoteho oli Suomessa vuonna 2015 noin 8 
GW, ja siihen liitettyä sähkön yhteistuotantoa vastaavasti 5,5 GW 
(Kaukolämpötilasto, 2015). Kaukolämpöä tuotetaan pääasiassa sähkön 
kanssa yhteistuotantolaitoksissa (CHP) ja erillisissä lämpölaitoksissa 
pakkasjaksojen aikana. Tulevaisuudessa yhä suurempi osa lämmöstä 
tuotetaan sähköllä (mm. isot lämpöpumput), ja kulutushuippujen 
aikana tämä muutos haastaa aiempaa yhteistuotantomallin toimintaa. 
Kaukolämmön kysyntäjouston kehittyminen onkin olennaista 
polttamisen vähentämiseksi ja esim. kivihiilestä luopumisen 
mahdollistamiseksi, mutta myös koko energiajärjestelmän 
tehotasapainon hallitsemiseksi.

Asumisen energiankulutuksesta (sis. lämmitys ja laitteisto) 
kaukolämpö vastaa melkein yhtä suurta osaa kuin sähkönkulutus. 
Kaukolämmön kysyntäjouston realistinen hyötyoletus voisi olla 
järjestelmästä riippuen pitkällä tähtäimellä teoriassa jopa 5-25 % 
käyttökustannuksista (Energiateollisuus, 2015). Hukkalämmön 
talteenoton ja rakennusten energiatehokkuuden parantaminen 
vähentää huipputuotantotarvetta edelleen. 

2000 MW kulutuksesta kysyntäjouston piirissä vastaa arviolta 
noin neljännestä koko kaukolämpöjärjestelmän tuotantotehosta, 
kun sähköverkossa sama teho vastaa alle 15 prosentin osuutta 
huippukulutuksesta. Toisin sanoen, kaukolämmön kulutuksesta 
jo pienempikin osuus helpottaisi lämmöntuotannon sovittamista 
tulevaisuuden dynaamisempaan sähköntuotantoon ilman 
lisäpolttolaitosten käynnistystä.

Polun muutostavoite: 

Kysyntäjouston piirissä on 2000 MW kaukolämmön kulutuksesta 2030, Suomessa on maailman 
dynaamisimmat älyteknologiaan perustuvat energiamarkkinat.
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Kaukolämmön kysyntäjousto perustuu lämmön kulutuksen 
parempaan hallintaan, hukkalämmön hyödyntämiseen ja 
lämmön varastointiin
Kaukolämmön kulutuksessa suunniteltu 2000 MW 
kysyntäjoustopotentiaali (vrt. sähkö) muodostuu suurin osin 1) 
suurkuluttajien, teollisuuden ja julkisten tilojen (≈ 500 MW), 
sekä 2) kerros- ja omakotitalojen ynnä muiden asuintilojen 
(≈ 1000 MW) lämmönkulutuksen paremmasta hallinnasta ja 
hukkalämmön hyödyntämisestä.  Lisäksi kaukolämpöverkon 
ja –tuotannon dynaamisuutta voidaan tukea 3) KL-verkkoon 
liitettävillä liitettävillä kaupunkitason suurilla ja keskitetyillä 
lämpövarastoilla, jotka toimivat lämpöpumpuilla (≈ 500 MW).

Matalalämpöverkot mahdollistavat kuluttajien välisen 
lämmön jakamisen ja tasaamisen
Lämmönkäytössä ja hukkalämmön hyödyntämisessä on 
edelleen paljon potentiaalia. Uudet matalampilämpöiset 
paikalliset KL-verkot mahdollistavat helpommin kuluttajien 
välisen lämmön jakamisen. Paikallisten lämpöverkkojen 
avulla pientuotantoa voidaan myös linkittää pääverkkoon 
laajemmin ja joustavammin.

Kaukolämpömarkkinat tulee avata kilpailulle ja saada 
tuntihinnoittelun piiriin
Siinä missä sähkön kysyntäjoustoa voidaan toteuttaa 
helpommin jo olemassa olevilla sähkömarkkinoilla, 
lämmön kysyntäjousto on vaikeampaa. Lämmön uudet 
tuotanto-, varastointi- ja joustoratkaisut vaativat uusia 
investointeja, kaukolämpömarkkinoiden kehittämistä ja 
matalalämpöverkkoja. Jotta uusia toimijoita saadaan mukaan 
luomaan parempia kaukolämmön joustopalveluja ja –järjestelmiä, 
kaukolämpömarkkinat tulee avata ulkopuolisille toimijoille 
regulaatiotoimin. Kaukolämmössä tulisi siirtyä tuntipohjaiseen 
hinnoittelumalliin, jotta lämmön joustosta voisi syntyä paremmin 
taloudellista hyötyä niin käyttäjälle kuin kysyntäjouston 
palveluoperaattorillekin. Lisäksi osa KL-verkon tuotantotehosta 
voidaan avata laajemmalle kilpailulle.

KESKEISET VIESTIT
POLKU #3 : KAUKOLÄMMÖN KYSYNTÄJOUSTO

SMART ENERGY
TRANSITION

* *

*

Lämmön ja sähköntuotannon yhteispeliä on katsottava uusin 
silmin
Lämmön tuotantoa ja kaukolämpöverkkoja tulee tarkastella 
kokonaisuutena yhdessä sähköntuotannon ja –kulutuksen 
kehityksen kanssa. Sähköntuotannossa joustamattoman 
tuotannon, kuten tuuli-, aurinko- ja ydinvoiman määrä kasvaa. 
Hitaasti säädettävän sähkön ja lämmön yhteistuotannon (CHP) 
tarve tulevaisuudessa on epävarmaa. Parhaiten lämmön ja sähkön 
tuotannot toimivat yhdessä siten, että lämmön ja jäähdytyksen 
tuotantoa voidaan ohjata ketterästi sähkön kulutuksen, 
saatavuuden ja markkinahintojen pohjalta.

Lämmön kausivarastointi mahdolliseksi?
Lisäksi tulee panostaa tutkimukseen lämmön kausivarastoinnin 
mahdollisuuksista. 

*

*
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Hukkalämmön hyödyntämisessä on edelleen paljon parantamisen 
varaa. Tehostamalla hukkalämmön hyödyntämistä esimerkiksi 
julkisissa tiloissa ja teollisuudessa saavutetaan taloudellisia 
säästöjä ja päästövähennyksiä helposti.Tätä tulee painottaa myös 
rakentamismääräysten kehittämisessä ja e-luokkaa arvioidessa.

Matalalämpöverkot, hukkalämmön parempi hyödyntäminen 
ja uudet etäohjauksen mahdollisuudet rakennuksissa ja 
lämpöverkoissa luovat uusia mahdollisuuksia lämmön säästöön. 
Lämpöverkkoa on välttämätöntä tarkastella kokonaisuutena sekä 
yhdessä sähköntuotannon ja -kulutuksen kehityksen kanssa. Näin 
voidaan tunnistaa kaukolämpöverkkojen ja lämpövarastojen 
mahdollisuudet esimerkiksi tuulivoiman tasapainottajana.

Jotta uudet, joustavammat lämpö- ja jäähdytysteknologiat saadaan 
laajasti käyttöön, tulee kaukolämpö- ja -kylmämarkkinat avata 
sääntelytoimin uusille toimijoille. Uudet teknologiaratkaisut 
tulee huomioida myös LVIS-järjestelmien suunnittelussa ja 
rakentamisessa sekä niiden sääntelyssä.

Uusien liiketoimintamallien ja palvelujen synty edellyttää sekä 
markkinoiden avaamista, että tukea yritysten tuotteiden ja 
palveluiden kehitykseen tutkimus- ja kehityspanostuksilla sekä 
pilotoinnilla. Uudet ratkaisut voivat toimia myös vientituotteena.

TYÖSKENTELYN OIVALLUKSET
POLKU #3 : KAUKOLÄMMÖN KYSYNTÄJOUSTO

SMART ENERGY
TRANSITION

*

*

*

*

Oivallukset – 5 nostoa: 

Lisäksi tulee panostaa tutkimukseen lämmön kausivarastoinnin 
mahdollisuuksista.

Kaukolämpömarkkinoiden avaaminen uusille toimijoille 
yhteisin pelisäännöin ja vaiheittain hinnoittelumallien (mm. 
tuntihinnoittelu) ja sääntelyn muutoksin.

Vahva julkinen sitoutuminen ja palkitsemistavat? Mukaan 
myös taloyhtiöiden ja pienkuluttajien palkitsemismallit. 

Tutkimus-, kehitys- ja pilotointipanostuksia tulee lisätä 
lämmön kausivarastoinnin sekä lämmön uusien markkina-, 
liiketoiminta- ja palvelumallien edistämiseen.

Lämmön kysyntäjousto tulee huomioida myös 
suunnittelussa, kaavoituksessa ja rakentamisessa.

*

*

*

*

*

Implikaatiot energiapolitiikalle – 4 nostoa:
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TYÖSKENTELYN LÄHTÖPISTE
POLKU #3 : KAUKOLÄMMÖN KYSYNTÄJOUSTO

SMART ENERGY
TRANSITION

Kysyntäjoustoa tarkasteltaessa voidaan 
erottaa sähkönkulutuksen ja kaukolämmön 
kysyntäjoustomahdollisuudet. Kaukolämmön kysyntäjousto 
edellyttää kaukolämpöverkkoa, jossa kaukolämpöä voidaan 
jakaa, ja johon voidaan liittää myös lämmön varastointia 
ja mahdollisesti myös hajautettua lämmöntuotantoa (esim. 
aurinkosähkö, maalämpöpumput).

Yleisellä tasolla kaukolämmön kysyntäjoustojärjestelmässä 
edellytetään paitsi uusia teknologisia ratkaisuja, myös uutta 
vuorovaikutusta tuottajien ja kuluttajien välillä roolien 
kehittyessä edelleen. Toimiva kysyntäjoustojärjestelmä 
edistääkin uusien teknologiset ratkaisujen käyttöönottoa 
erilaisin kannustimin.

Asumisen energiankulutuksesta (sis. lämmitys ja laitteisto) 
kaukolämpö vastaa melkein yhtä suurta osaa kuin 
sähkönkulutus. Kaukolämmön kysyntäjouston realistinen 
hyötyoletus voisi olla järjestelmästä riippuen pitkällä 
tähtäimellä teoriassa jopa 5-25 % käyttökustannuksista. 

Kaukolämmön tuotantotehoa lasketaan Suomessa (2015) 
olevan noin 8 GW, ja siihen liitettyä sähkön yhteistuotantoa 
vastaavasti 5,5 GW. (Kaukolämpötilasto, 2015). 2000 MW 
kulutuksesta kysyntäjouston piirissä voidaan arvioida 
vastaavan noin neljännestä koko kaukolämpöjärjestelmästä.

Työskentelyn lähtöpiste: 
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MUUTOSPOLUN 
MÄÄRÄLLISTÄMINEN

POLKU #3: KAUKOLÄMMÖN KYSYNTÄJOUSTO

SMART ENERGY
TRANSITION

Kaukolämmön kulutuksesta tarvittava 2000 MW 
kysyntäjoustojärjestelmään (vrt. sähkö) muodostuu suurin osin 
1) suurkuluttajien, teollisuuden ja julkisten tilojen (≈500 MW) 
ja pienomistajien asuintilojen (mm. kerros- ja omakotitalot; 
1000 MW) lämmön kulutuksen paremmalla hallinnalla ja 
hukkalämmön hyödyntämisellä. Lisäksi kaukolämmön joustoa 
voidaan tukea KL-verkkoon liitettävin suurin, keskitetyin 
lämpövarastoin (vrt. kaupunkitason lämpöpumppujärjestelmät; 
≈ 500 MW). 

Kaukolämmön tuotantoteho oli Suomessa vuonna 2015 noin 
8 GW (Kaukolämpötilasto, 2015). 2000 MW kulutuksesta 
kysyntäjouston piirissä vastaa täten arviolta noin neljännestä 
koko kaukolämpöjärjestelmän tuotantotehosta. Hyötyoletus 
voisi olla järjestelmästä riippuen pitkällä tähtäimellä teoriassa 
jopa 5-25 % käyttökustannuksista (Energiateollisuus, 2015). 

Verkon varastot (≈ 500MW)

- Verkon ja varastoinnin kehitys
- Kaupunkien suuret lämpövarastot
- Verkko itsessään varastona
- KL-yhtiöiden ohjaaminen

Määrällinen tavoite: 2000MW kaukolämmönkulutuksesta kysyntäjouston piiriin 2030 mennessä.

Suurkuluttajat, teollisuus (≈ 500MW)

- Suurin potentiaali myös lämmön kysyntäjoustossa 
teollisuuden suurkuluttajilla
- Julkiset tilat, esim. Espoo, hukkalämmön hyödyntämisellä 
10% säästö 
- Mitoitettuna koko verkkoon voisi olla > 500MW
- Esimerkin voima?

Asuintilat (≈ 1000MW)

- Pienomistajien kerrostalo- ja omakotitaloasunnot, 
mukaanlukien oma pientuotanto
- On kuitenkin epävarmaa, miten ns. ‘prosumer’ toiminta 
(pienkuluttajat tuottajina, varastoijina ja joustajina) kehittyy

*

*

*

*
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MUUTOSPOLUN YLEISKUVA
POLKU #3 : KAUKOLÄMMÖN KYSYNTÄJOUSTO

SMART ENERGY
TRANSITION8

CHP-tuotannon epävarma kehitys...

CHP-tuotannon epävarma kehitys...

PROSUMER & MUU

VERKKO & VARASTOINTI

ASUINTILOISTA...

ASUINTALOT & -TILAT

TEOLLISUUS & SUURKULUTTAJAT (ml. julkiset tilat)

SUURKULUTTAJIEN KULUTUKSESTA...

VERKON VARASTOISSA...

Kaukolämmön tarve vähenee erityisesti  huippukulutustilanteissa

muu t osaske l

A10

Kaukolämmön huippu-
kulutustarve laskee,

myös varsinainen kulutus 
vähenee

2020-2030

Useita toimijoita

muu t osaske l

A04

Teollisuuden vapaa-
ehtoisen energiatehokkuus-
sopimuksen laajentaminen

KL-kysyntäjoustoon

2018-2020?

Teollisuusalat

muu t osaske l

A07

CHP:n roolin ja 
tulevaisuuden 
selventyminen

2020->

muu t osaske l

A09

Energian varastointi 
kesä->talvi mahdolliseksi

Vanhat ja uudet teknologiat; 
Kustannustehokkuus

2025->

E-yhtiöt, uudet 
toimijat?

muu t osaske l

A03

Helpot kaukolämmön 
kysyntäjoustopalvelut 

yleistyvät
Isoille ja pienille toimijoille

2018->

Useita eri toimijoita

muu t osaske l

A06

Taloyhtiön vastikkeesta 
erotettu kaukolämpölasku
Taloyhtiöissä erillinen asunto-
kohtainen KL-lasku (tai jollain 

tavoin suhteutettuna)

2020->

Uudet liiketoimijat? 
Taloyhtiöt

muu t osaske l

A05

E-tehokkuus, myös KL-
kysyntäjousto rakennus- 

määräyksiin
Rakennusmääräysten kehittäminen

2020->

Hallitus

muu t osaske l

A08

Lämmön varastoinnin ja 
kysyntäjouston ohjauksen 

kehittyminen
rakennus- ja kaupunkitasolla

2020->

muu t osaske l

A01

Kannustus hukkalämmön 
parempaan hyödyntämiseen
Tilojen (ja teollisen tuotannon) 
hukkalämmön hyödyntäminen

Heti!

Julkinen taho, suuret 
ja pienetkin toimijat

säänte l y

Regulaatio optimia 
ajatellen

Sääntely joka johtaa yhteiskunnan 
kannalta optimaalisiin ratkaisuihin 

(esim. tuulivoima+CHP parina)

Hallitus, ministeriöt, 
virastot

säänte l y

Lämmön varastoinnin ja 
kysyntäjouston sääntelyn

kehittyminen

2020->

Hallitus & muut

säänte l y

Kaukolämmön 
verotuksen kehitys

Kannustamaan investointeja 
KL-joustoratkaisuihin

Hallitus, �
TEM & VM

Tekno l ogi a

Mittaus- ja arviointi-
teknologiat, algoritmit

Pilottien kautta

Uudet liiketoimijat?

Tekno l ogi a

Lämmön kausi-
varastointiteknologiat 

(kesä->talvi) 
Uudet ja vanhat teknologiat, myös 

vesivoima, tehostus & linkitys

Tutkijat, e-yhtiöt

Tekno l ogi a

Monipuoliset rakennus-
tason KL-kysyntäjousto ja 

-varastointiteknologiat 
käytössä

2025->

Tekno l ogi a

KL-verkon kehitys joustoa 
ja omaa tuotantoa tukevaksi
Mm. matalatehoisten verkkojen ja 

oman tuotannon yhteensovitus

KL-tarjoajat

l oppu k ä yt t ö

Kaukolämmön 
tuntihinnoittelu

Esim. Ruotsissa jo käytössä; 
Fortumilla Suomessa tuntihinta

2018->
Hallitus, e-yhtiöt & 
kunnat

l oppu k ä yt t ö

Taloyhtiöiden/pien-
kuluttajien KL-jousto

Lämmön kulutuksen laskeminen 
huippukulutuksen aikana ja siitä 

palkitseminen

2018->
KL-yhtiöt? Uusia 
toimijoita

l oppu k ä yt t ö

Joustava loppukulutus
huippukulutustilanteessa 

hintaohjauksella, automatii-
kalla ja uusin palveluin

2025->

Isot ja pienet 
toimijat

Pi lo tti

Kaukolämmön kausi-
varastoinnin pilotteja

(kesä->talvi)
Uudet ja vanhat teknologiat

2020-2025

E-yhtiöt, uudet 
toimijat

Pi lo tti

Ison skaalan KL-kysyntä-
joustojärjestelmien pilotteja

Teollisella tai kaupungin-
osatasolla

2020-2025
Julkinen taho, teollisuus, 
e-yhtiöt, uudet toimijat

Pi lo tti

Erilaisten KL-jousto-
palvelujen pilotointia
Jo pientä liiketoimintaa 

olemassa...

2017->
Mm. Fourdeg, 
Leanheat

inve s t ointi

Teollisuuden ja 
suurkuluttajien investoinnit 

KL-kysyntäjoustoon

2020 20252017 2030

2000 M
W

 kaukoläm
m

ön kulutuksesta kysyntäjouston piirissä 2030

Tutkimusta lämmön 
kausivarastoinnista

KL-kysyntäjoustopalvelu-
jen yleistyminen

Markkinoiden 
kehittyminen?

CHP:n tulevaisuus?

f a k t a

Pienkuluttajien 
kulutuksesta kysyntä-

joustossa < 1 MW

Alle 1 MW pienkuluttajien 
lämmönkulutuksesta 
kysyntäjouston piirissä

energian
tu o t an t o

Julkisten rakennusten 
hukkalämpö käyttöön
Esim. sairaalat (Jorvi)

Kunta, e-yhtiöt

energian
tu o t an t o

Datakeskusten 
hukkalämpö käyttöön
Esim. Yandex Espoossa

Rakennuttajat

energian
tu o t an t o

KL-tuotannon jousto 
sähköntuotannon jouston 

kanssa
(esim. tuulivoima+CHP)

E-yhtiöt

energian
tu o t an t o

Oman pientuotannon 
linkitys KL-verkkoon

ja varastoihin joustoa varten 
(esim. maalämpö, aurinkolämpö, 

lämpöpumput)

2020-2030

Isot ja pienet 
toimijat

energian
tu o t an t o

Oman lämmöntuotannon 
linkitys KL-verkkoon

ja varastoihin joustoa varten 
(esim. maalämpö, aurinkolämpö, 

lämpöpumput)

2020-2030

Isot toimijat

Liike t oimin t a

Uusia hukkalämmön 
hyödyntämisen palveluja ja 

palveluntarjoajia
Uudet palvelut myös vientiin

2018->

Uusia toimijoita?

Liike t oimin t a

Uusia KL-kysyntä-
jouston palveluja ja 

tarjoajia
Myös vientiin

Pieniä ja suuria 
toimijoita

Liike t oimin t a

Kaukolämmön 
kulutuksen jyvitys 

taloyhtiöissä
Palvelu jossa hyötyjä jaetaan 

(myös vientiin)

muu

Huomioidaan rakennusten 
hukkalämmön hyödyntäminen

KL-verkostoa korjattaessa/
kehittäessa

KL-yhtiöt

muu

Teollisuuden 
yhteishankinnat

KL-kysyntäjoustoon

muu

CHP tuulivoiman 
säätövoimana - 

tunnistettu rooli

muu

KL-verkon optimointi
joustotoimintaa tukevaksi
ja toimiva markkinamalli

Useita eri toimijoita

muu

Pienkuluttajien
palkitseminen?

Miten markkinamalli ohjaa 
pienkuluttajien toimintaa 

systeemistä optimia kohden?

Hukkalämmön parempi 
hyödyntäminen

CHP osana 
energiajärjestelmää

Lämmön 
kausivarastointi

f a k t a

Uusien polttokattiloiden 
hankinnan välttäminen

Jo vältetty uusi kattilahankin-
ta sopimalla lämmön 
kysyntäjoustosta teollisuuden 
kanssa (Järvenpäässä)

f a k t a

Kaupunkien isot 
lämpövarastot

Kaupungeissa jo isoja 
lämpövarastoja (esim. 
Helsinki); Lämpöä myös 
varastoituna itse 
kaukolämpöverkossa

f a k t a

500 MW 
suurkuluttajien 

(teollisuus, julkiset tilat) 
kaukolämmöstä 
kysyntäjouston 

piirissä

f a k t a

500 MW 
kaukolämpöä verkon

 varastoissa
kysyntäjouston 

piirissä.

f a k t a

1000 MW 
pienomistajien 

asuintilojen
kaukolämmöstä 
kysyntäjouston 

piirissä.

Erityishuomio:
- Kaukolämpöyhteys 
houkuttimeksi 
investointeihin

Erityishuomio:
- KL-kysyntäjousto 
laajemmin, sis. myös 
verkko ja varastointi

Erityishuomio:
- Tarvitaan palkintamalleja!
- Ketkä kehittämään?
- Taloudelliset kannustimet

Erityishuomio:
- Vanhat energia- ja KL-yhtiöt 
VS. uudet toimijat?
- Etsittävä uutta yhteistyötä

Erityishuomio:
- Mitä vaatisi? Isot 
vuokranantajat 
eturintamassa? Valtio- 
ja kuntaomistajien 
ohjaus?

Erityishuomio:
Tässä suurin 
potentiaali, mutta 
isot toimijat 
tarvitaan 
vetureiksi!

Erityishuomio:
- Hintaohjausta 
säätelyllä tuettuna!

Erityishuomio:
- Realiteettina sähkön 
tuotannon kasvava 
vaihtelu...

Erityishuomio:
- Lämpöä kannattaa tuottaa sähkön alhaisen hinnan aikana sähköllä
- Poltto kuitenkin tulee jatkumaan jollain tasolla (mm. jotkin jätevirrat)
- CHP tehokkain tapa tuottaa energiaa polttamalla
- CHP tärkeä osa tulevaakin energiasysteemiä; myös osa huoltovarmuutta

Erityishuomio:
- Tämä muutosaskel löytyy 
useammalta polulta!

Erityishuomio:
Kuka vastaa?

Pi lo tti

Kaupunginosien kysyntä-
joustopilotit

Kaupunginosatason 
kysyntäjoustopilotit, esim. 
Smart Kalasatama, Fortumin 
virtuaalivoimala

2013->

Mm. Smart Kalasatama; 
Fortum

Pi lo tti

Rakennustason kysyntä-
joustopilotit

Rakennustason sähkön ja 
lämmön kysynnänjoustopalve-
lun pilotointia; Kodin sähkön- 
kulutuksen älykäs ohjaus.

2014->

muu t osaske l

A02

Kaukolämpö-
markkinoiden avaaminen
KL-markkinoiden avaaminen 

sääntelyllä ja hinnoittelun ohjauksella

2018->

Hallitus, e-yhtiöt, 
kunnat & muut

säänte l y

KL-markkinoiden 
avaaminen sääntelytoimin 

kilpailulle isoissa kaupungeis-
sa tai laajemmin

2018-2020

Hallitus, kunnat

Tutkimusta KL-kysyntä- 
joustopalvelujen uusista 
liiketoimintamalleista

Liike t oimin t a

Uusia KL-kysyntäjousto-
palveluja ja uusia palvelun-

tarjoajia

2018->

Uusia toimijoita

muu

Tutkimus KL-kysyntä-
jouston liiketoiminta-

malleista

Heti
Motiva? Tekes? 
Yliopistot

KL-markkinoiden 
avaaminen

muu

Hajautetun 
kaukolämpöpotentiaalin 

hyödyntäminen?

2017->

Useita eri toimijoita

Tekno l ogi a

Kaukolämmön 
kulutuksen 

etäohjausteknologiat

Uudet liiketoimijat?

Erityishuomio:
- KL-verkon ja tuotannot erottaminen 
hankalampaa (vrt. sähkö)
- Palvelut ei ongelma vaan lämmön 
syöttö ja varastointi
- Tarvitaan sääntelyn kehitystä 
(esim. liiketoimintamallit/tuntihinnat)

Erityishuomio:
- Kuntien omistajaohjaus VS. 
Markkinaperusteinen toiminta
- Esim. edellytetään KL-yrityksiltä 
tuntihinnoiteltu palvelu



TÄRKEIMMÄT MUUTOKSET
POLKU #3 : KAUKOLÄMMÖN KYSYNTÄJOUSTO

SMART ENERGY
TRANSITION

Hukkalämmön hyödyntäminen (A1)

Julkisten ja teollisuuden rakennusten hukkalämpö tulee 
saada paremmin käyttöön. Ratkaisut myös vientiin!

Esimerkkejä:
- Jo vältetty uusi kattilahankinta sopimalla lämmön 
kysyntäjoustosta teollisuuden kanssa (Järvenpää)
- Datakeskusten hukkalämpö käyttöön (esim. Espoon 
Pitäjämäki, myös esim. Yandex, Mäntsälä)
- Jorvin sairaala, Espoo

Kaukolämpömarkkinoiden avaaminen (A2)

Pääsy kaukolämpömarkkinoille tulee avata uusille 
toimijoille sääntelytoimin, kuitenkin markkinaehtoisesti. 
Tämä on tärkeää jotta voidaan pitää myös uudet 
pientuottajat (esim. maalämpöasiakkaat) mukana 
kaukolämpöjärjestelmässä. Tarvitaankin tutkimusta myös 
uusista liiketoimintamalleista. 

Ratkaisuna esim. kaukolämmön tuntihinnoittelu, 
joka Ruotsissa jo käytössä (Suomessa esim. Fortumilla 
päivähinta). Haasteena ratkaisujen paikallisuus.

KL-verkon lämmöntuotannosta voidaan myös avata 
kiintiö kilpailulle (esim. 10%) paikallisesti ja sääntelyllä ja 
omistajaohjauksella.

Helpot kaukolämmön kysyntäjoustopalvelut yleistyvät 
(A3)

Kun markkinat avataan, helpot kaukolämmön 
kysyntäjouston palvelut yleistyvät isoille ja pienille 
toimijoille. Pienkuluttajat ja taloyhtiöt tulee saada 
mukaan sopivilla palkitsemismalleilla (lämmön lasku 
huippukulutuksen aikaan -> palkitseminen).

Kysyntäjoustoa voidaan toteuttaa tavallisessakin 
järjestelmässä jaksottamalla lämmönsyöttöä sovitusti. 
Paikalliset, matalatehoisemmat lämpöverkot (vrt. pilotit) 
mahdollistavat myös kaksisuuntaisen lämmönsyötön.

Selvitettävää: Miten markkinamalli ohjaa pienkuluttajia 
systeemiseen optimiin?

Pilotit: Kaukolämmön kysyntäjoustopalvelut (Pientä 
liiketoimintaa) -> Uusia lämmön kysyntäjoustopalveluiden 
tarjoajia (myös vientiin)

*

*

*
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TÄRKEIMMÄT MUUTOKSET
POLKU #3 : KAUKOLÄMMÖN KYSYNTÄJOUSTO

SMART ENERGY
TRANSITION

Energiatehokkuus rakennusmääräyksiin (A4)

Energiatehokkuus rakennusmääräyksiin, myös 
kysyntäjousto. Miten palkitaan edelläkävijät (vrt. 
kiinteistövero)? 

Uusia ratkaisuja erottaa kaukolämmön asuntokohtainen 
kulutus taloyhtiön vastikkeesta, tai muuten palkita säästöstä 
As. Oy:ssä.

Sääntely: Kaukolämmön verotus, esim. kannustamassa 
investointiratkaisuja. Muut verovälineet?

Liiketoimintamallien selvitystä: Kaukolämmön jyvitys 
taloyhtiöissä, palvelu jossa jaetut hyödyt (ratkaisut myös 
vientiin).

Sähkön- ja lämmöntuotannon yhteinen säätö (A7)

Kaukolämmön jousto sähkötuotannon jouston hyväksi 
(esim. tuulivoiman tuotannon vaihtelu). Lämpövarastojen 
hyödyntäminen huippukulutuksen aikaan (verkon varastot, 
myös asuintilat).

Sääntelyn painopiste: Regulaatio, joka johtaa yhteiskunnan 
kannalta optimaalisiin ratkaisuihin.

Esim. CHP ja tuulivoima toimivana parina (CHP 
tuulivoiman säätövoimana).

Energian varastointi kesä -> talvi mahdolliseksi 
(vesivoima, kaasu, muuta?) (A9)

Energian varastointi kesä -> talvi mahdolliseksi (vesivoima, 
kaasu, muuta?); Lisää tutkimusta, pilotteja?

Teknologiat: (Kauko)lämmön kausivarastot (kesä -> talvi) 
Uudet ja vanhat tekniikat, myös vesivoima -> tehostus, 
linkitys

* *

*

10



CHP-tuotannon epävarma kehitys...

CHP-tuotannon epävarma kehitys...

PROSUMER & MUU

VERKKO & VARASTOINTI

ASUINTILOISTA...

ASUINTALOT & -TILAT

TEOLLISUUS & SUURKULUTTAJAT (ml. julkiset tilat)

SUURKULUTTAJIEN KULUTUKSESTA...

VERKON VARASTOISSA...

Kaukolämmön tarve vähenee erityisesti  huippukulutustilanteissa

muu t osaske l

A10

Kaukolämmön huippu-
kulutustarve laskee,

myös varsinainen kulutus 
vähenee

2020-2030

Useita toimijoita

muu t osaske l

A04

Teollisuuden vapaa-
ehtoisen energiatehokkuus-
sopimuksen laajentaminen

KL-kysyntäjoustoon

2018-2020?

Teollisuusalat

muu t osaske l

A07

CHP:n roolin ja 
tulevaisuuden 
selventyminen

2020->

muu t osaske l

A09

Energian varastointi 
kesä->talvi mahdolliseksi

Vanhat ja uudet teknologiat; 
Kustannustehokkuus

2025->

E-yhtiöt, uudet 
toimijat?

muu t osaske l

A03

Helpot kaukolämmön 
kysyntäjoustopalvelut 

yleistyvät
Isoille ja pienille toimijoille

2018->

Useita eri toimijoita

muu t osaske l

A06

Taloyhtiön vastikkeesta 
erotettu kaukolämpölasku
Taloyhtiöissä erillinen asunto-
kohtainen KL-lasku (tai jollain 

tavoin suhteutettuna)

2020->

Uudet liiketoimijat? 
Taloyhtiöt

muu t osaske l

A05

E-tehokkuus, myös KL-
kysyntäjousto rakennus- 

määräyksiin
Rakennusmääräysten kehittäminen

2020->

Hallitus

muu t osaske l

A08

Lämmön varastoinnin ja 
kysyntäjouston ohjauksen 

kehittyminen
rakennus- ja kaupunkitasolla

2020->

muu t osaske l

A01

Kannustus hukkalämmön 
parempaan hyödyntämiseen
Tilojen (ja teollisen tuotannon) 
hukkalämmön hyödyntäminen

Heti!

Julkinen taho, suuret 
ja pienetkin toimijat

säänte l y

Regulaatio optimia 
ajatellen

Sääntely joka johtaa yhteiskunnan 
kannalta optimaalisiin ratkaisuihin 

(esim. tuulivoima+CHP parina)

Hallitus, ministeriöt, 
virastot

säänte l y

Lämmön varastoinnin ja 
kysyntäjouston sääntelyn

kehittyminen

2020->

Hallitus & muut

säänte l y

Kaukolämmön 
verotuksen kehitys

Kannustamaan investointeja 
KL-joustoratkaisuihin

Hallitus, �
TEM & VM

Tekno l ogi a

Mittaus- ja arviointi-
teknologiat, algoritmit

Pilottien kautta

Uudet liiketoimijat?

Tekno l ogi a

Lämmön kausi-
varastointiteknologiat 

(kesä->talvi) 
Uudet ja vanhat teknologiat, myös 

vesivoima, tehostus & linkitys

Tutkijat, e-yhtiöt

Tekno l ogi a

Monipuoliset rakennus-
tason KL-kysyntäjousto ja 

-varastointiteknologiat 
käytössä

2025->

Tekno l ogi a

KL-verkon kehitys joustoa 
ja omaa tuotantoa tukevaksi
Mm. matalatehoisten verkkojen ja 

oman tuotannon yhteensovitus

KL-tarjoajat

l oppu k ä yt t ö

Kaukolämmön 
tuntihinnoittelu

Esim. Ruotsissa jo käytössä; 
Fortumilla Suomessa tuntihinta

2018->
Hallitus, e-yhtiöt & 
kunnat

l oppu k ä yt t ö

Taloyhtiöiden/pien-
kuluttajien KL-jousto

Lämmön kulutuksen laskeminen 
huippukulutuksen aikana ja siitä 

palkitseminen

2018->
KL-yhtiöt? Uusia 
toimijoita

l oppu k ä yt t ö

Joustava loppukulutus
huippukulutustilanteessa 

hintaohjauksella, automatii-
kalla ja uusin palveluin

2025->

Isot ja pienet 
toimijat

Pi lo tti

Kaukolämmön kausi-
varastoinnin pilotteja

(kesä->talvi)
Uudet ja vanhat teknologiat

2020-2025

E-yhtiöt, uudet 
toimijat

Pi lo tti

Ison skaalan KL-kysyntä-
joustojärjestelmien pilotteja

Teollisella tai kaupungin-
osatasolla

2020-2025
Julkinen taho, teollisuus, 
e-yhtiöt, uudet toimijat

Pi lo tti

Erilaisten KL-jousto-
palvelujen pilotointia
Jo pientä liiketoimintaa 

olemassa...

2017->
Mm. Fourdeg, 
Leanheat

inve s t ointi

Teollisuuden ja 
suurkuluttajien investoinnit 

KL-kysyntäjoustoon

2020 20252017 2030

2000 M
W

 kaukoläm
m

ön kulutuksesta kysyntäjouston piirissä 2030

Tutkimusta lämmön 
kausivarastoinnista

KL-kysyntäjoustopalvelu-
jen yleistyminen

Markkinoiden 
kehittyminen?

CHP:n tulevaisuus?

f a k t a

Pienkuluttajien 
kulutuksesta kysyntä-

joustossa < 1 MW

Alle 1 MW pienkuluttajien 
lämmönkulutuksesta 
kysyntäjouston piirissä

energian
tu o t an t o

Julkisten rakennusten 
hukkalämpö käyttöön
Esim. sairaalat (Jorvi)

Kunta, e-yhtiöt

energian
tu o t an t o

Datakeskusten 
hukkalämpö käyttöön
Esim. Yandex Espoossa

Rakennuttajat

energian
tu o t an t o

KL-tuotannon jousto 
sähköntuotannon jouston 

kanssa
(esim. tuulivoima+CHP)

E-yhtiöt

energian
tu o t an t o

Oman pientuotannon 
linkitys KL-verkkoon

ja varastoihin joustoa varten 
(esim. maalämpö, aurinkolämpö, 

lämpöpumput)

2020-2030

Isot ja pienet 
toimijat

energian
tu o t an t o

Oman lämmöntuotannon 
linkitys KL-verkkoon

ja varastoihin joustoa varten 
(esim. maalämpö, aurinkolämpö, 

lämpöpumput)

2020-2030

Isot toimijat

Liike t oimin t a

Uusia hukkalämmön 
hyödyntämisen palveluja ja 

palveluntarjoajia
Uudet palvelut myös vientiin

2018->

Uusia toimijoita?

Liike t oimin t a

Uusia KL-kysyntä-
jouston palveluja ja 

tarjoajia
Myös vientiin

Pieniä ja suuria 
toimijoita

Liike t oimin t a

Kaukolämmön 
kulutuksen jyvitys 

taloyhtiöissä
Palvelu jossa hyötyjä jaetaan 

(myös vientiin)

muu

Huomioidaan rakennusten 
hukkalämmön hyödyntäminen

KL-verkostoa korjattaessa/
kehittäessa

KL-yhtiöt

muu

Teollisuuden 
yhteishankinnat

KL-kysyntäjoustoon

muu

CHP tuulivoiman 
säätövoimana - 

tunnistettu rooli

muu

KL-verkon optimointi
joustotoimintaa tukevaksi
ja toimiva markkinamalli

Useita eri toimijoita

muu

Pienkuluttajien
palkitseminen?

Miten markkinamalli ohjaa 
pienkuluttajien toimintaa 

systeemistä optimia kohden?

Hukkalämmön parempi 
hyödyntäminen

CHP osana 
energiajärjestelmää

Lämmön 
kausivarastointi

f a k t a

Uusien polttokattiloiden 
hankinnan välttäminen

Jo vältetty uusi kattilahankin-
ta sopimalla lämmön 
kysyntäjoustosta teollisuuden 
kanssa (Järvenpäässä)

f a k t a

Kaupunkien isot 
lämpövarastot

Kaupungeissa jo isoja 
lämpövarastoja (esim. 
Helsinki); Lämpöä myös 
varastoituna itse 
kaukolämpöverkossa

f a k t a

500 MW 
suurkuluttajien 

(teollisuus, julkiset tilat) 
kaukolämmöstä 
kysyntäjouston 

piirissä

f a k t a

500 MW 
kaukolämpöä verkon

 varastoissa
kysyntäjouston 

piirissä.

f a k t a

1000 MW 
pienomistajien 

asuintilojen
kaukolämmöstä 
kysyntäjouston 

piirissä.

Erityishuomio:
- Kaukolämpöyhteys 
houkuttimeksi 
investointeihin

Erityishuomio:
- KL-kysyntäjousto 
laajemmin, sis. myös 
verkko ja varastointi

Erityishuomio:
- Tarvitaan palkintamalleja!
- Ketkä kehittämään?
- Taloudelliset kannustimet

Erityishuomio:
- Vanhat energia- ja KL-yhtiöt 
VS. uudet toimijat?
- Etsittävä uutta yhteistyötä

Erityishuomio:
- Mitä vaatisi? Isot 
vuokranantajat 
eturintamassa? Valtio- 
ja kuntaomistajien 
ohjaus?

Erityishuomio:
Tässä suurin 
potentiaali, mutta 
isot toimijat 
tarvitaan 
vetureiksi!

Erityishuomio:
- Hintaohjausta 
säätelyllä tuettuna!

Erityishuomio:
- Realiteettina sähkön 
tuotannon kasvava 
vaihtelu...

Erityishuomio:
- Lämpöä kannattaa tuottaa sähkön alhaisen hinnan aikana sähköllä
- Poltto kuitenkin tulee jatkumaan jollain tasolla (mm. jotkin jätevirrat)
- CHP tehokkain tapa tuottaa energiaa polttamalla
- CHP tärkeä osa tulevaakin energiasysteemiä; myös osa huoltovarmuutta

Erityishuomio:
- Tämä muutosaskel löytyy 
useammalta polulta!

Erityishuomio:
Kuka vastaa?

Pi lo tti

Kaupunginosien kysyntä-
joustopilotit

Kaupunginosatason 
kysyntäjoustopilotit, esim. 
Smart Kalasatama, Fortumin 
virtuaalivoimala

2013->

Mm. Smart Kalasatama; 
Fortum

Pi lo tti

Rakennustason kysyntä-
joustopilotit

Rakennustason sähkön ja 
lämmön kysynnänjoustopalve-
lun pilotointia; Kodin sähkön- 
kulutuksen älykäs ohjaus.

2014->

muu t osaske l

A02

Kaukolämpö-
markkinoiden avaaminen
KL-markkinoiden avaaminen 

sääntelyllä ja hinnoittelun ohjauksella

2018->

Hallitus, e-yhtiöt, 
kunnat & muut

säänte l y

KL-markkinoiden 
avaaminen sääntelytoimin 

kilpailulle isoissa kaupungeis-
sa tai laajemmin

2018-2020

Hallitus, kunnat

Tutkimusta KL-kysyntä- 
joustopalvelujen uusista 
liiketoimintamalleista

Liike t oimin t a

Uusia KL-kysyntäjousto-
palveluja ja uusia palvelun-

tarjoajia

2018->

Uusia toimijoita

muu

Tutkimus KL-kysyntä-
jouston liiketoiminta-

malleista

Heti
Motiva? Tekes? 
Yliopistot

KL-markkinoiden 
avaaminen

muu

Hajautetun 
kaukolämpöpotentiaalin 

hyödyntäminen?

2017->

Useita eri toimijoita

Tekno l ogi a

Kaukolämmön 
kulutuksen 

etäohjausteknologiat

Uudet liiketoimijat?

Erityishuomio:
- KL-verkon ja tuotannot erottaminen 
hankalampaa (vrt. sähkö)
- Palvelut ei ongelma vaan lämmön 
syöttö ja varastointi
- Tarvitaan sääntelyn kehitystä 
(esim. liiketoimintamallit/tuntihinnat)

Erityishuomio:
- Kuntien omistajaohjaus VS. 
Markkinaperusteinen toiminta
- Esim. edellytetään KL-yrityksiltä 
tuntihinnoiteltu palvelu

PRIORISOIDUT ASKELEET
POLKU #3 : KAUKOLÄMMÖN KYSYNTÄJOUSTO

SMART ENERGY
TRANSITION11

CHP-tuotannon epävarma kehitys...

CHP-tuotannon epävarma kehitys...

PROSUMER & MUU

VERKKO & VARASTOINTI

ASUINTILOISTA...

ASUINTALOT & -TILAT

TEOLLISUUS & SUURKULUTTAJAT (ml. julkiset tilat)

SUURKULUTTAJIEN KULUTUKSESTA...

VERKON VARASTOISSA...

Kaukolämmön tarve vähenee erityisesti  huippukulutustilanteissa

muu t osaske l

A10

Kaukolämmön huippu-
kulutustarve laskee,

myös varsinainen kulutus 
vähenee

2020-2030

Useita toimijoita

muu t osaske l

A04

Teollisuuden vapaa-
ehtoisen energiatehokkuus-
sopimuksen laajentaminen

KL-kysyntäjoustoon

2018-2020?

Teollisuusalat

muu t osaske l

A07

CHP:n roolin ja 
tulevaisuuden 
selventyminen

2020->

muu t osaske l

A09

Energian varastointi 
kesä->talvi mahdolliseksi

Vanhat ja uudet teknologiat; 
Kustannustehokkuus

2025->

E-yhtiöt, uudet 
toimijat?

muu t osaske l

A03

Helpot kaukolämmön 
kysyntäjoustopalvelut 

yleistyvät
Isoille ja pienille toimijoille

2018->

Useita eri toimijoita

muu t osaske l

A06

Taloyhtiön vastikkeesta 
erotettu kaukolämpölasku
Taloyhtiöissä erillinen asunto-
kohtainen KL-lasku (tai jollain 

tavoin suhteutettuna)

2020->

Uudet liiketoimijat? 
Taloyhtiöt

muu t osaske l

A05

E-tehokkuus, myös KL-
kysyntäjousto rakennus- 

määräyksiin
Rakennusmääräysten kehittäminen

2020->

Hallitus

muu t osaske l

A08

Lämmön varastoinnin ja 
kysyntäjouston ohjauksen 

kehittyminen
rakennus- ja kaupunkitasolla

2020->

muu t osaske l

A01

Kannustus hukkalämmön 
parempaan hyödyntämiseen
Tilojen (ja teollisen tuotannon) 
hukkalämmön hyödyntäminen

Heti!

Julkinen taho, suuret 
ja pienetkin toimijat

säänte l y

Regulaatio optimia 
ajatellen

Sääntely joka johtaa yhteiskunnan 
kannalta optimaalisiin ratkaisuihin 

(esim. tuulivoima+CHP parina)

Hallitus, ministeriöt, 
virastot

säänte l y

Lämmön varastoinnin ja 
kysyntäjouston sääntelyn

kehittyminen

2020->

Hallitus & muut

säänte l y

Kaukolämmön 
verotuksen kehitys

Kannustamaan investointeja 
KL-joustoratkaisuihin

Hallitus, �
TEM & VM

Tekno l ogi a

Mittaus- ja arviointi-
teknologiat, algoritmit

Pilottien kautta

Uudet liiketoimijat?

Tekno l ogi a

Lämmön kausi-
varastointiteknologiat 

(kesä->talvi) 
Uudet ja vanhat teknologiat, myös 

vesivoima, tehostus & linkitys

Tutkijat, e-yhtiöt

Tekno l ogi a

Monipuoliset rakennus-
tason KL-kysyntäjousto ja 

-varastointiteknologiat 
käytössä

2025->

Tekno l ogi a

KL-verkon kehitys joustoa 
ja omaa tuotantoa tukevaksi
Mm. matalatehoisten verkkojen ja 

oman tuotannon yhteensovitus

KL-tarjoajat

l oppu k ä yt t ö

Kaukolämmön 
tuntihinnoittelu

Esim. Ruotsissa jo käytössä; 
Fortumilla Suomessa tuntihinta

2018->
Hallitus, e-yhtiöt & 
kunnat

l oppu k ä yt t ö

Taloyhtiöiden/pien-
kuluttajien KL-jousto

Lämmön kulutuksen laskeminen 
huippukulutuksen aikana ja siitä 

palkitseminen

2018->
KL-yhtiöt? Uusia 
toimijoita

l oppu k ä yt t ö

Joustava loppukulutus
huippukulutustilanteessa 

hintaohjauksella, automatii-
kalla ja uusin palveluin

2025->

Isot ja pienet 
toimijat

Pi lo tti

Kaukolämmön kausi-
varastoinnin pilotteja

(kesä->talvi)
Uudet ja vanhat teknologiat

2020-2025

E-yhtiöt, uudet 
toimijat

Pi lo tti

Ison skaalan KL-kysyntä-
joustojärjestelmien pilotteja

Teollisella tai kaupungin-
osatasolla

2020-2025
Julkinen taho, teollisuus, 
e-yhtiöt, uudet toimijat

Pi lo tti

Erilaisten KL-jousto-
palvelujen pilotointia
Jo pientä liiketoimintaa 

olemassa...

2017->
Mm. Fourdeg, 
Leanheat

inve s t ointi

Teollisuuden ja 
suurkuluttajien investoinnit 

KL-kysyntäjoustoon

2020 20252017 2030

2000 M
W

 kaukoläm
m

ön kulutuksesta kysyntäjouston piirissä 2030

Tutkimusta lämmön 
kausivarastoinnista

KL-kysyntäjoustopalvelu-
jen yleistyminen

Markkinoiden 
kehittyminen?

CHP:n tulevaisuus?

f a k t a

Pienkuluttajien 
kulutuksesta kysyntä-

joustossa < 1 MW

Alle 1 MW pienkuluttajien 
lämmönkulutuksesta 
kysyntäjouston piirissä

energian
tu o t an t o

Julkisten rakennusten 
hukkalämpö käyttöön
Esim. sairaalat (Jorvi)

Kunta, e-yhtiöt

energian
tu o t an t o

Datakeskusten 
hukkalämpö käyttöön
Esim. Yandex Espoossa

Rakennuttajat

energian
tu o t an t o

KL-tuotannon jousto 
sähköntuotannon jouston 

kanssa
(esim. tuulivoima+CHP)

E-yhtiöt

energian
tu o t an t o

Oman pientuotannon 
linkitys KL-verkkoon

ja varastoihin joustoa varten 
(esim. maalämpö, aurinkolämpö, 

lämpöpumput)

2020-2030

Isot ja pienet 
toimijat

energian
tu o t an t o

Oman lämmöntuotannon 
linkitys KL-verkkoon

ja varastoihin joustoa varten 
(esim. maalämpö, aurinkolämpö, 

lämpöpumput)

2020-2030

Isot toimijat

Liike t oimin t a

Uusia hukkalämmön 
hyödyntämisen palveluja ja 

palveluntarjoajia
Uudet palvelut myös vientiin

2018->

Uusia toimijoita?

Liike t oimin t a

Uusia KL-kysyntä-
jouston palveluja ja 

tarjoajia
Myös vientiin

Pieniä ja suuria 
toimijoita

Liike t oimin t a

Kaukolämmön 
kulutuksen jyvitys 

taloyhtiöissä
Palvelu jossa hyötyjä jaetaan 

(myös vientiin)

muu

Huomioidaan rakennusten 
hukkalämmön hyödyntäminen

KL-verkostoa korjattaessa/
kehittäessa

KL-yhtiöt

muu

Teollisuuden 
yhteishankinnat

KL-kysyntäjoustoon

muu

CHP tuulivoiman 
säätövoimana - 

tunnistettu rooli

muu

KL-verkon optimointi
joustotoimintaa tukevaksi
ja toimiva markkinamalli

Useita eri toimijoita

muu

Pienkuluttajien
palkitseminen?

Miten markkinamalli ohjaa 
pienkuluttajien toimintaa 

systeemistä optimia kohden?

Hukkalämmön parempi 
hyödyntäminen

CHP osana 
energiajärjestelmää

Lämmön 
kausivarastointi

f a k t a

Uusien polttokattiloiden 
hankinnan välttäminen

Jo vältetty uusi kattilahankin-
ta sopimalla lämmön 
kysyntäjoustosta teollisuuden 
kanssa (Järvenpäässä)

f a k t a

Kaupunkien isot 
lämpövarastot

Kaupungeissa jo isoja 
lämpövarastoja (esim. 
Helsinki); Lämpöä myös 
varastoituna itse 
kaukolämpöverkossa

f a k t a

500 MW 
suurkuluttajien 

(teollisuus, julkiset tilat) 
kaukolämmöstä 
kysyntäjouston 

piirissä

f a k t a

500 MW 
kaukolämpöä verkon

 varastoissa
kysyntäjouston 

piirissä.

f a k t a

1000 MW 
pienomistajien 

asuintilojen
kaukolämmöstä 
kysyntäjouston 

piirissä.

Erityishuomio:
- Kaukolämpöyhteys 
houkuttimeksi 
investointeihin

Erityishuomio:
- KL-kysyntäjousto 
laajemmin, sis. myös 
verkko ja varastointi

Erityishuomio:
- Tarvitaan palkintamalleja!
- Ketkä kehittämään?
- Taloudelliset kannustimet

Erityishuomio:
- Vanhat energia- ja KL-yhtiöt 
VS. uudet toimijat?
- Etsittävä uutta yhteistyötä

Erityishuomio:
- Mitä vaatisi? Isot 
vuokranantajat 
eturintamassa? Valtio- 
ja kuntaomistajien 
ohjaus?

Erityishuomio:
Tässä suurin 
potentiaali, mutta 
isot toimijat 
tarvitaan 
vetureiksi!

Erityishuomio:
- Hintaohjausta 
säätelyllä tuettuna!

Erityishuomio:
- Realiteettina sähkön 
tuotannon kasvava 
vaihtelu...

Erityishuomio:
- Lämpöä kannattaa tuottaa sähkön alhaisen hinnan aikana sähköllä
- Poltto kuitenkin tulee jatkumaan jollain tasolla (mm. jotkin jätevirrat)
- CHP tehokkain tapa tuottaa energiaa polttamalla
- CHP tärkeä osa tulevaakin energiasysteemiä; myös osa huoltovarmuutta

Erityishuomio:
- Tämä muutosaskel löytyy 
useammalta polulta!

Erityishuomio:
Kuka vastaa?

Pi lo tti

Kaupunginosien kysyntä-
joustopilotit

Kaupunginosatason 
kysyntäjoustopilotit, esim. 
Smart Kalasatama, Fortumin 
virtuaalivoimala

2013->

Mm. Smart Kalasatama; 
Fortum

Pi lo tti

Rakennustason kysyntä-
joustopilotit

Rakennustason sähkön ja 
lämmön kysynnänjoustopalve-
lun pilotointia; Kodin sähkön- 
kulutuksen älykäs ohjaus.

2014->

muu t osaske l

A02

Kaukolämpö-
markkinoiden avaaminen
KL-markkinoiden avaaminen 

sääntelyllä ja hinnoittelun ohjauksella

2018->

Hallitus, e-yhtiöt, 
kunnat & muut

säänte l y

KL-markkinoiden 
avaaminen sääntelytoimin 

kilpailulle isoissa kaupungeis-
sa tai laajemmin

2018-2020

Hallitus, kunnat

Tutkimusta KL-kysyntä- 
joustopalvelujen uusista 
liiketoimintamalleista

Liike t oimin t a

Uusia KL-kysyntäjousto-
palveluja ja uusia palvelun-

tarjoajia

2018->

Uusia toimijoita

muu

Tutkimus KL-kysyntä-
jouston liiketoiminta-

malleista

Heti
Motiva? Tekes? 
Yliopistot

KL-markkinoiden 
avaaminen

muu

Hajautetun 
kaukolämpöpotentiaalin 

hyödyntäminen?

2017->

Useita eri toimijoita

Tekno l ogi a

Kaukolämmön 
kulutuksen 

etäohjausteknologiat

Uudet liiketoimijat?

Erityishuomio:
- KL-verkon ja tuotannot erottaminen 
hankalampaa (vrt. sähkö)
- Palvelut ei ongelma vaan lämmön 
syöttö ja varastointi
- Tarvitaan sääntelyn kehitystä 
(esim. liiketoimintamallit/tuntihinnat)

Erityishuomio:
- Kuntien omistajaohjaus VS. 
Markkinaperusteinen toiminta
- Esim. edellytetään KL-yrityksiltä 
tuntihinnoiteltu palvelu

CHP-tuotannon epävarma kehitys...

CHP-tuotannon epävarma kehitys...

PROSUMER & MUU

VERKKO & VARASTOINTI

ASUINTILOISTA...

ASUINTALOT & -TILAT

TEOLLISUUS & SUURKULUTTAJAT (ml. julkiset tilat)

SUURKULUTTAJIEN KULUTUKSESTA...

VERKON VARASTOISSA...

Kaukolämmön tarve vähenee erityisesti  huippukulutustilanteissa

muu t osaske l

A10

Kaukolämmön huippu-
kulutustarve laskee,

myös varsinainen kulutus 
vähenee

2020-2030

Useita toimijoita

muu t osaske l

A04

Teollisuuden vapaa-
ehtoisen energiatehokkuus-
sopimuksen laajentaminen

KL-kysyntäjoustoon

2018-2020?

Teollisuusalat

muu t osaske l

A07

CHP:n roolin ja 
tulevaisuuden 
selventyminen

2020->

muu t osaske l

A09

Energian varastointi 
kesä->talvi mahdolliseksi

Vanhat ja uudet teknologiat; 
Kustannustehokkuus

2025->

E-yhtiöt, uudet 
toimijat?

muu t osaske l

A03

Helpot kaukolämmön 
kysyntäjoustopalvelut 

yleistyvät
Isoille ja pienille toimijoille

2018->

Useita eri toimijoita

muu t osaske l

A06

Taloyhtiön vastikkeesta 
erotettu kaukolämpölasku
Taloyhtiöissä erillinen asunto-
kohtainen KL-lasku (tai jollain 

tavoin suhteutettuna)

2020->

Uudet liiketoimijat? 
Taloyhtiöt

muu t osaske l

A05

E-tehokkuus, myös KL-
kysyntäjousto rakennus- 

määräyksiin
Rakennusmääräysten kehittäminen

2020->

Hallitus

muu t osaske l

A08

Lämmön varastoinnin ja 
kysyntäjouston ohjauksen 

kehittyminen
rakennus- ja kaupunkitasolla

2020->

muu t osaske l

A01

Kannustus hukkalämmön 
parempaan hyödyntämiseen
Tilojen (ja teollisen tuotannon) 
hukkalämmön hyödyntäminen

Heti!

Julkinen taho, suuret 
ja pienetkin toimijat

säänte l y

Regulaatio optimia 
ajatellen

Sääntely joka johtaa yhteiskunnan 
kannalta optimaalisiin ratkaisuihin 

(esim. tuulivoima+CHP parina)

Hallitus, ministeriöt, 
virastot

säänte l y

Lämmön varastoinnin ja 
kysyntäjouston sääntelyn

kehittyminen

2020->

Hallitus & muut

säänte l y

Kaukolämmön 
verotuksen kehitys

Kannustamaan investointeja 
KL-joustoratkaisuihin

Hallitus, �
TEM & VM

Tekno l ogi a

Mittaus- ja arviointi-
teknologiat, algoritmit

Pilottien kautta

Uudet liiketoimijat?

Tekno l ogi a

Lämmön kausi-
varastointiteknologiat 

(kesä->talvi) 
Uudet ja vanhat teknologiat, myös 

vesivoima, tehostus & linkitys

Tutkijat, e-yhtiöt

Tekno l ogi a

Monipuoliset rakennus-
tason KL-kysyntäjousto ja 

-varastointiteknologiat 
käytössä

2025->

Tekno l ogi a

KL-verkon kehitys joustoa 
ja omaa tuotantoa tukevaksi
Mm. matalatehoisten verkkojen ja 

oman tuotannon yhteensovitus

KL-tarjoajat

l oppu k ä yt t ö

Kaukolämmön 
tuntihinnoittelu

Esim. Ruotsissa jo käytössä; 
Fortumilla Suomessa tuntihinta

2018->
Hallitus, e-yhtiöt & 
kunnat

l oppu k ä yt t ö

Taloyhtiöiden/pien-
kuluttajien KL-jousto

Lämmön kulutuksen laskeminen 
huippukulutuksen aikana ja siitä 

palkitseminen

2018->
KL-yhtiöt? Uusia 
toimijoita

l oppu k ä yt t ö

Joustava loppukulutus
huippukulutustilanteessa 

hintaohjauksella, automatii-
kalla ja uusin palveluin

2025->

Isot ja pienet 
toimijat

Pi lo tti

Kaukolämmön kausi-
varastoinnin pilotteja

(kesä->talvi)
Uudet ja vanhat teknologiat

2020-2025

E-yhtiöt, uudet 
toimijat

Pi lo tti

Ison skaalan KL-kysyntä-
joustojärjestelmien pilotteja

Teollisella tai kaupungin-
osatasolla

2020-2025
Julkinen taho, teollisuus, 
e-yhtiöt, uudet toimijat

Pi lo tti

Erilaisten KL-jousto-
palvelujen pilotointia
Jo pientä liiketoimintaa 

olemassa...

2017->
Mm. Fourdeg, 
Leanheat

inve s t ointi

Teollisuuden ja 
suurkuluttajien investoinnit 

KL-kysyntäjoustoon

2020 20252017 2030

2000 M
W

 kaukoläm
m

ön kulutuksesta kysyntäjouston piirissä 2030

Tutkimusta lämmön 
kausivarastoinnista

KL-kysyntäjoustopalvelu-
jen yleistyminen

Markkinoiden 
kehittyminen?

CHP:n tulevaisuus?

f a k t a

Pienkuluttajien 
kulutuksesta kysyntä-

joustossa < 1 MW

Alle 1 MW pienkuluttajien 
lämmönkulutuksesta 
kysyntäjouston piirissä

energian
tu o t an t o

Julkisten rakennusten 
hukkalämpö käyttöön
Esim. sairaalat (Jorvi)

Kunta, e-yhtiöt

energian
tu o t an t o

Datakeskusten 
hukkalämpö käyttöön
Esim. Yandex Espoossa

Rakennuttajat

energian
tu o t an t o

KL-tuotannon jousto 
sähköntuotannon jouston 

kanssa
(esim. tuulivoima+CHP)

E-yhtiöt

energian
tu o t an t o

Oman pientuotannon 
linkitys KL-verkkoon

ja varastoihin joustoa varten 
(esim. maalämpö, aurinkolämpö, 

lämpöpumput)

2020-2030

Isot ja pienet 
toimijat

energian
tu o t an t o

Oman lämmöntuotannon 
linkitys KL-verkkoon

ja varastoihin joustoa varten 
(esim. maalämpö, aurinkolämpö, 

lämpöpumput)

2020-2030

Isot toimijat

Liike t oimin t a

Uusia hukkalämmön 
hyödyntämisen palveluja ja 

palveluntarjoajia
Uudet palvelut myös vientiin

2018->

Uusia toimijoita?

Liike t oimin t a

Uusia KL-kysyntä-
jouston palveluja ja 

tarjoajia
Myös vientiin

Pieniä ja suuria 
toimijoita

Liike t oimin t a

Kaukolämmön 
kulutuksen jyvitys 

taloyhtiöissä
Palvelu jossa hyötyjä jaetaan 

(myös vientiin)

muu

Huomioidaan rakennusten 
hukkalämmön hyödyntäminen

KL-verkostoa korjattaessa/
kehittäessa

KL-yhtiöt

muu

Teollisuuden 
yhteishankinnat

KL-kysyntäjoustoon

muu

CHP tuulivoiman 
säätövoimana - 

tunnistettu rooli

muu

KL-verkon optimointi
joustotoimintaa tukevaksi
ja toimiva markkinamalli

Useita eri toimijoita

muu

Pienkuluttajien
palkitseminen?

Miten markkinamalli ohjaa 
pienkuluttajien toimintaa 

systeemistä optimia kohden?

Hukkalämmön parempi 
hyödyntäminen

CHP osana 
energiajärjestelmää

Lämmön 
kausivarastointi

f a k t a

Uusien polttokattiloiden 
hankinnan välttäminen

Jo vältetty uusi kattilahankin-
ta sopimalla lämmön 
kysyntäjoustosta teollisuuden 
kanssa (Järvenpäässä)

f a k t a

Kaupunkien isot 
lämpövarastot

Kaupungeissa jo isoja 
lämpövarastoja (esim. 
Helsinki); Lämpöä myös 
varastoituna itse 
kaukolämpöverkossa

f a k t a

500 MW 
suurkuluttajien 

(teollisuus, julkiset tilat) 
kaukolämmöstä 
kysyntäjouston 

piirissä

f a k t a

500 MW 
kaukolämpöä verkon

 varastoissa
kysyntäjouston 

piirissä.

f a k t a

1000 MW 
pienomistajien 

asuintilojen
kaukolämmöstä 
kysyntäjouston 

piirissä.

Erityishuomio:
- Kaukolämpöyhteys 
houkuttimeksi 
investointeihin

Erityishuomio:
- KL-kysyntäjousto 
laajemmin, sis. myös 
verkko ja varastointi

Erityishuomio:
- Tarvitaan palkintamalleja!
- Ketkä kehittämään?
- Taloudelliset kannustimet

Erityishuomio:
- Vanhat energia- ja KL-yhtiöt 
VS. uudet toimijat?
- Etsittävä uutta yhteistyötä

Erityishuomio:
- Mitä vaatisi? Isot 
vuokranantajat 
eturintamassa? Valtio- 
ja kuntaomistajien 
ohjaus?

Erityishuomio:
Tässä suurin 
potentiaali, mutta 
isot toimijat 
tarvitaan 
vetureiksi!

Erityishuomio:
- Hintaohjausta 
säätelyllä tuettuna!

Erityishuomio:
- Realiteettina sähkön 
tuotannon kasvava 
vaihtelu...

Erityishuomio:
- Lämpöä kannattaa tuottaa sähkön alhaisen hinnan aikana sähköllä
- Poltto kuitenkin tulee jatkumaan jollain tasolla (mm. jotkin jätevirrat)
- CHP tehokkain tapa tuottaa energiaa polttamalla
- CHP tärkeä osa tulevaakin energiasysteemiä; myös osa huoltovarmuutta

Erityishuomio:
- Tämä muutosaskel löytyy 
useammalta polulta!

Erityishuomio:
Kuka vastaa?

Pi lo tti

Kaupunginosien kysyntä-
joustopilotit

Kaupunginosatason 
kysyntäjoustopilotit, esim. 
Smart Kalasatama, Fortumin 
virtuaalivoimala

2013->

Mm. Smart Kalasatama; 
Fortum

Pi lo tti

Rakennustason kysyntä-
joustopilotit

Rakennustason sähkön ja 
lämmön kysynnänjoustopalve-
lun pilotointia; Kodin sähkön- 
kulutuksen älykäs ohjaus.

2014->

muu t osaske l

A02

Kaukolämpö-
markkinoiden avaaminen
KL-markkinoiden avaaminen 

sääntelyllä ja hinnoittelun ohjauksella

2018->

Hallitus, e-yhtiöt, 
kunnat & muut

säänte l y

KL-markkinoiden 
avaaminen sääntelytoimin 

kilpailulle isoissa kaupungeis-
sa tai laajemmin

2018-2020

Hallitus, kunnat

Tutkimusta KL-kysyntä- 
joustopalvelujen uusista 
liiketoimintamalleista

Liike t oimin t a

Uusia KL-kysyntäjousto-
palveluja ja uusia palvelun-

tarjoajia

2018->

Uusia toimijoita

muu

Tutkimus KL-kysyntä-
jouston liiketoiminta-

malleista

Heti
Motiva? Tekes? 
Yliopistot

KL-markkinoiden 
avaaminen

muu

Hajautetun 
kaukolämpöpotentiaalin 

hyödyntäminen?

2017->

Useita eri toimijoita

Tekno l ogi a

Kaukolämmön 
kulutuksen 

etäohjausteknologiat

Uudet liiketoimijat?

Erityishuomio:
- KL-verkon ja tuotannot erottaminen 
hankalampaa (vrt. sähkö)
- Palvelut ei ongelma vaan lämmön 
syöttö ja varastointi
- Tarvitaan sääntelyn kehitystä 
(esim. liiketoimintamallit/tuntihinnat)

Erityishuomio:
- Kuntien omistajaohjaus VS. 
Markkinaperusteinen toiminta
- Esim. edellytetään KL-yrityksiltä 
tuntihinnoiteltu palvelu

CHP-tuotannon epävarma kehitys...

CHP-tuotannon epävarma kehitys...

PROSUMER & MUU

VERKKO & VARASTOINTI

ASUINTILOISTA...

ASUINTALOT & -TILAT

TEOLLISUUS & SUURKULUTTAJAT (ml. julkiset tilat)

SUURKULUTTAJIEN KULUTUKSESTA...

VERKON VARASTOISSA...

Kaukolämmön tarve vähenee erityisesti  huippukulutustilanteissa

muu t osaske l

A10

Kaukolämmön huippu-
kulutustarve laskee,

myös varsinainen kulutus 
vähenee

2020-2030

Useita toimijoita

muu t osaske l

A04

Teollisuuden vapaa-
ehtoisen energiatehokkuus-
sopimuksen laajentaminen

KL-kysyntäjoustoon

2018-2020?

Teollisuusalat

muu t osaske l

A07

CHP:n roolin ja 
tulevaisuuden 
selventyminen

2020->

muu t osaske l

A09

Energian varastointi 
kesä->talvi mahdolliseksi

Vanhat ja uudet teknologiat; 
Kustannustehokkuus

2025->

E-yhtiöt, uudet 
toimijat?

muu t osaske l

A03

Helpot kaukolämmön 
kysyntäjoustopalvelut 

yleistyvät
Isoille ja pienille toimijoille

2018->

Useita eri toimijoita

muu t osaske l

A06

Taloyhtiön vastikkeesta 
erotettu kaukolämpölasku
Taloyhtiöissä erillinen asunto-
kohtainen KL-lasku (tai jollain 

tavoin suhteutettuna)

2020->

Uudet liiketoimijat? 
Taloyhtiöt

muu t osaske l

A05

E-tehokkuus, myös KL-
kysyntäjousto rakennus- 

määräyksiin
Rakennusmääräysten kehittäminen

2020->

Hallitus

muu t osaske l

A08

Lämmön varastoinnin ja 
kysyntäjouston ohjauksen 

kehittyminen
rakennus- ja kaupunkitasolla

2020->

muu t osaske l

A01

Kannustus hukkalämmön 
parempaan hyödyntämiseen
Tilojen (ja teollisen tuotannon) 
hukkalämmön hyödyntäminen

Heti!

Julkinen taho, suuret 
ja pienetkin toimijat

säänte l y

Regulaatio optimia 
ajatellen

Sääntely joka johtaa yhteiskunnan 
kannalta optimaalisiin ratkaisuihin 

(esim. tuulivoima+CHP parina)

Hallitus, ministeriöt, 
virastot

säänte l y

Lämmön varastoinnin ja 
kysyntäjouston sääntelyn

kehittyminen

2020->

Hallitus & muut

säänte l y

Kaukolämmön 
verotuksen kehitys

Kannustamaan investointeja 
KL-joustoratkaisuihin

Hallitus, �
TEM & VM

Tekno l ogi a

Mittaus- ja arviointi-
teknologiat, algoritmit

Pilottien kautta

Uudet liiketoimijat?

Tekno l ogi a

Lämmön kausi-
varastointiteknologiat 

(kesä->talvi) 
Uudet ja vanhat teknologiat, myös 

vesivoima, tehostus & linkitys

Tutkijat, e-yhtiöt

Tekno l ogi a

Monipuoliset rakennus-
tason KL-kysyntäjousto ja 

-varastointiteknologiat 
käytössä

2025->

Tekno l ogi a

KL-verkon kehitys joustoa 
ja omaa tuotantoa tukevaksi
Mm. matalatehoisten verkkojen ja 

oman tuotannon yhteensovitus

KL-tarjoajat

l oppu k ä yt t ö

Kaukolämmön 
tuntihinnoittelu

Esim. Ruotsissa jo käytössä; 
Fortumilla Suomessa tuntihinta

2018->
Hallitus, e-yhtiöt & 
kunnat

l oppu k ä yt t ö

Taloyhtiöiden/pien-
kuluttajien KL-jousto

Lämmön kulutuksen laskeminen 
huippukulutuksen aikana ja siitä 

palkitseminen

2018->
KL-yhtiöt? Uusia 
toimijoita

l oppu k ä yt t ö

Joustava loppukulutus
huippukulutustilanteessa 

hintaohjauksella, automatii-
kalla ja uusin palveluin

2025->

Isot ja pienet 
toimijat

Pi lo tti

Kaukolämmön kausi-
varastoinnin pilotteja

(kesä->talvi)
Uudet ja vanhat teknologiat

2020-2025

E-yhtiöt, uudet 
toimijat

Pi lo tti

Ison skaalan KL-kysyntä-
joustojärjestelmien pilotteja

Teollisella tai kaupungin-
osatasolla

2020-2025
Julkinen taho, teollisuus, 
e-yhtiöt, uudet toimijat

Pi lo tti

Erilaisten KL-jousto-
palvelujen pilotointia
Jo pientä liiketoimintaa 

olemassa...

2017->
Mm. Fourdeg, 
Leanheat

inve s t ointi

Teollisuuden ja 
suurkuluttajien investoinnit 

KL-kysyntäjoustoon

2020 20252017 2030

2000 M
W

 kaukoläm
m

ön kulutuksesta kysyntäjouston piirissä 2030

Tutkimusta lämmön 
kausivarastoinnista

KL-kysyntäjoustopalvelu-
jen yleistyminen

Markkinoiden 
kehittyminen?

CHP:n tulevaisuus?

f a k t a

Pienkuluttajien 
kulutuksesta kysyntä-

joustossa < 1 MW

Alle 1 MW pienkuluttajien 
lämmönkulutuksesta 
kysyntäjouston piirissä

energian
tu o t an t o

Julkisten rakennusten 
hukkalämpö käyttöön
Esim. sairaalat (Jorvi)

Kunta, e-yhtiöt

energian
tu o t an t o

Datakeskusten 
hukkalämpö käyttöön
Esim. Yandex Espoossa

Rakennuttajat

energian
tu o t an t o

KL-tuotannon jousto 
sähköntuotannon jouston 

kanssa
(esim. tuulivoima+CHP)

E-yhtiöt

energian
tu o t an t o

Oman pientuotannon 
linkitys KL-verkkoon

ja varastoihin joustoa varten 
(esim. maalämpö, aurinkolämpö, 

lämpöpumput)

2020-2030

Isot ja pienet 
toimijat

energian
tu o t an t o

Oman lämmöntuotannon 
linkitys KL-verkkoon

ja varastoihin joustoa varten 
(esim. maalämpö, aurinkolämpö, 

lämpöpumput)

2020-2030

Isot toimijat

Liike t oimin t a

Uusia hukkalämmön 
hyödyntämisen palveluja ja 

palveluntarjoajia
Uudet palvelut myös vientiin

2018->

Uusia toimijoita?

Liike t oimin t a

Uusia KL-kysyntä-
jouston palveluja ja 

tarjoajia
Myös vientiin

Pieniä ja suuria 
toimijoita

Liike t oimin t a

Kaukolämmön 
kulutuksen jyvitys 

taloyhtiöissä
Palvelu jossa hyötyjä jaetaan 

(myös vientiin)

muu

Huomioidaan rakennusten 
hukkalämmön hyödyntäminen

KL-verkostoa korjattaessa/
kehittäessa

KL-yhtiöt

muu

Teollisuuden 
yhteishankinnat

KL-kysyntäjoustoon

muu

CHP tuulivoiman 
säätövoimana - 

tunnistettu rooli

muu

KL-verkon optimointi
joustotoimintaa tukevaksi
ja toimiva markkinamalli

Useita eri toimijoita

muu

Pienkuluttajien
palkitseminen?

Miten markkinamalli ohjaa 
pienkuluttajien toimintaa 

systeemistä optimia kohden?

Hukkalämmön parempi 
hyödyntäminen

CHP osana 
energiajärjestelmää

Lämmön 
kausivarastointi

f a k t a

Uusien polttokattiloiden 
hankinnan välttäminen

Jo vältetty uusi kattilahankin-
ta sopimalla lämmön 
kysyntäjoustosta teollisuuden 
kanssa (Järvenpäässä)

f a k t a

Kaupunkien isot 
lämpövarastot

Kaupungeissa jo isoja 
lämpövarastoja (esim. 
Helsinki); Lämpöä myös 
varastoituna itse 
kaukolämpöverkossa

f a k t a

500 MW 
suurkuluttajien 

(teollisuus, julkiset tilat) 
kaukolämmöstä 
kysyntäjouston 

piirissä

f a k t a

500 MW 
kaukolämpöä verkon

 varastoissa
kysyntäjouston 

piirissä.

f a k t a

1000 MW 
pienomistajien 

asuintilojen
kaukolämmöstä 
kysyntäjouston 

piirissä.

Erityishuomio:
- Kaukolämpöyhteys 
houkuttimeksi 
investointeihin

Erityishuomio:
- KL-kysyntäjousto 
laajemmin, sis. myös 
verkko ja varastointi

Erityishuomio:
- Tarvitaan palkintamalleja!
- Ketkä kehittämään?
- Taloudelliset kannustimet

Erityishuomio:
- Vanhat energia- ja KL-yhtiöt 
VS. uudet toimijat?
- Etsittävä uutta yhteistyötä

Erityishuomio:
- Mitä vaatisi? Isot 
vuokranantajat 
eturintamassa? Valtio- 
ja kuntaomistajien 
ohjaus?

Erityishuomio:
Tässä suurin 
potentiaali, mutta 
isot toimijat 
tarvitaan 
vetureiksi!

Erityishuomio:
- Hintaohjausta 
säätelyllä tuettuna!

Erityishuomio:
- Realiteettina sähkön 
tuotannon kasvava 
vaihtelu...

Erityishuomio:
- Lämpöä kannattaa tuottaa sähkön alhaisen hinnan aikana sähköllä
- Poltto kuitenkin tulee jatkumaan jollain tasolla (mm. jotkin jätevirrat)
- CHP tehokkain tapa tuottaa energiaa polttamalla
- CHP tärkeä osa tulevaakin energiasysteemiä; myös osa huoltovarmuutta

Erityishuomio:
- Tämä muutosaskel löytyy 
useammalta polulta!

Erityishuomio:
Kuka vastaa?

Pi lo tti

Kaupunginosien kysyntä-
joustopilotit

Kaupunginosatason 
kysyntäjoustopilotit, esim. 
Smart Kalasatama, Fortumin 
virtuaalivoimala

2013->

Mm. Smart Kalasatama; 
Fortum

Pi lo tti

Rakennustason kysyntä-
joustopilotit

Rakennustason sähkön ja 
lämmön kysynnänjoustopalve-
lun pilotointia; Kodin sähkön- 
kulutuksen älykäs ohjaus.

2014->

muu t osaske l

A02

Kaukolämpö-
markkinoiden avaaminen
KL-markkinoiden avaaminen 

sääntelyllä ja hinnoittelun ohjauksella

2018->

Hallitus, e-yhtiöt, 
kunnat & muut

säänte l y

KL-markkinoiden 
avaaminen sääntelytoimin 

kilpailulle isoissa kaupungeis-
sa tai laajemmin

2018-2020

Hallitus, kunnat

Tutkimusta KL-kysyntä- 
joustopalvelujen uusista 
liiketoimintamalleista

Liike t oimin t a

Uusia KL-kysyntäjousto-
palveluja ja uusia palvelun-

tarjoajia

2018->

Uusia toimijoita

muu

Tutkimus KL-kysyntä-
jouston liiketoiminta-

malleista

Heti
Motiva? Tekes? 
Yliopistot

KL-markkinoiden 
avaaminen

muu

Hajautetun 
kaukolämpöpotentiaalin 

hyödyntäminen?

2017->

Useita eri toimijoita

Tekno l ogi a

Kaukolämmön 
kulutuksen 

etäohjausteknologiat

Uudet liiketoimijat?

Erityishuomio:
- KL-verkon ja tuotannot erottaminen 
hankalampaa (vrt. sähkö)
- Palvelut ei ongelma vaan lämmön 
syöttö ja varastointi
- Tarvitaan sääntelyn kehitystä 
(esim. liiketoimintamallit/tuntihinnat)

Erityishuomio:
- Kuntien omistajaohjaus VS. 
Markkinaperusteinen toiminta
- Esim. edellytetään KL-yrityksiltä 
tuntihinnoiteltu palvelu

CHP-tuotannon epävarma kehitys...

CHP-tuotannon epävarma kehitys...

PROSUMER & MUU

VERKKO & VARASTOINTI

ASUINTILOISTA...

ASUINTALOT & -TILAT

TEOLLISUUS & SUURKULUTTAJAT (ml. julkiset tilat)

SUURKULUTTAJIEN KULUTUKSESTA...

VERKON VARASTOISSA...

Kaukolämmön tarve vähenee erityisesti  huippukulutustilanteissa

muu t osaske l

A10

Kaukolämmön huippu-
kulutustarve laskee,

myös varsinainen kulutus 
vähenee

2020-2030

Useita toimijoita

muu t osaske l

A04

Teollisuuden vapaa-
ehtoisen energiatehokkuus-
sopimuksen laajentaminen

KL-kysyntäjoustoon

2018-2020?

Teollisuusalat

muu t osaske l

A07

CHP:n roolin ja 
tulevaisuuden 
selventyminen

2020->

muu t osaske l

A09

Energian varastointi 
kesä->talvi mahdolliseksi

Vanhat ja uudet teknologiat; 
Kustannustehokkuus

2025->

E-yhtiöt, uudet 
toimijat?

muu t osaske l

A03

Helpot kaukolämmön 
kysyntäjoustopalvelut 

yleistyvät
Isoille ja pienille toimijoille

2018->

Useita eri toimijoita

muu t osaske l

A06

Taloyhtiön vastikkeesta 
erotettu kaukolämpölasku
Taloyhtiöissä erillinen asunto-
kohtainen KL-lasku (tai jollain 

tavoin suhteutettuna)

2020->

Uudet liiketoimijat? 
Taloyhtiöt

muu t osaske l

A05

E-tehokkuus, myös KL-
kysyntäjousto rakennus- 

määräyksiin
Rakennusmääräysten kehittäminen

2020->

Hallitus

muu t osaske l

A08

Lämmön varastoinnin ja 
kysyntäjouston ohjauksen 

kehittyminen
rakennus- ja kaupunkitasolla

2020->

muu t osaske l

A01

Kannustus hukkalämmön 
parempaan hyödyntämiseen
Tilojen (ja teollisen tuotannon) 
hukkalämmön hyödyntäminen

Heti!

Julkinen taho, suuret 
ja pienetkin toimijat

säänte l y

Regulaatio optimia 
ajatellen

Sääntely joka johtaa yhteiskunnan 
kannalta optimaalisiin ratkaisuihin 

(esim. tuulivoima+CHP parina)

Hallitus, ministeriöt, 
virastot

säänte l y

Lämmön varastoinnin ja 
kysyntäjouston sääntelyn

kehittyminen

2020->

Hallitus & muut

säänte l y

Kaukolämmön 
verotuksen kehitys

Kannustamaan investointeja 
KL-joustoratkaisuihin

Hallitus, �
TEM & VM

Tekno l ogi a

Mittaus- ja arviointi-
teknologiat, algoritmit

Pilottien kautta

Uudet liiketoimijat?

Tekno l ogi a

Lämmön kausi-
varastointiteknologiat 

(kesä->talvi) 
Uudet ja vanhat teknologiat, myös 

vesivoima, tehostus & linkitys

Tutkijat, e-yhtiöt

Tekno l ogi a

Monipuoliset rakennus-
tason KL-kysyntäjousto ja 

-varastointiteknologiat 
käytössä

2025->

Tekno l ogi a

KL-verkon kehitys joustoa 
ja omaa tuotantoa tukevaksi
Mm. matalatehoisten verkkojen ja 

oman tuotannon yhteensovitus

KL-tarjoajat

l oppu k ä yt t ö

Kaukolämmön 
tuntihinnoittelu

Esim. Ruotsissa jo käytössä; 
Fortumilla Suomessa tuntihinta

2018->
Hallitus, e-yhtiöt & 
kunnat

l oppu k ä yt t ö

Taloyhtiöiden/pien-
kuluttajien KL-jousto

Lämmön kulutuksen laskeminen 
huippukulutuksen aikana ja siitä 

palkitseminen

2018->
KL-yhtiöt? Uusia 
toimijoita

l oppu k ä yt t ö

Joustava loppukulutus
huippukulutustilanteessa 

hintaohjauksella, automatii-
kalla ja uusin palveluin

2025->

Isot ja pienet 
toimijat

Pi lo tti

Kaukolämmön kausi-
varastoinnin pilotteja

(kesä->talvi)
Uudet ja vanhat teknologiat

2020-2025

E-yhtiöt, uudet 
toimijat

Pi lo tti

Ison skaalan KL-kysyntä-
joustojärjestelmien pilotteja

Teollisella tai kaupungin-
osatasolla

2020-2025
Julkinen taho, teollisuus, 
e-yhtiöt, uudet toimijat

Pi lo tti

Erilaisten KL-jousto-
palvelujen pilotointia
Jo pientä liiketoimintaa 

olemassa...

2017->
Mm. Fourdeg, 
Leanheat

inve s t ointi

Teollisuuden ja 
suurkuluttajien investoinnit 

KL-kysyntäjoustoon

2020 20252017 2030

2000 M
W

 kaukoläm
m

ön kulutuksesta kysyntäjouston piirissä 2030

Tutkimusta lämmön 
kausivarastoinnista

KL-kysyntäjoustopalvelu-
jen yleistyminen

Markkinoiden 
kehittyminen?

CHP:n tulevaisuus?

f a k t a

Pienkuluttajien 
kulutuksesta kysyntä-

joustossa < 1 MW

Alle 1 MW pienkuluttajien 
lämmönkulutuksesta 
kysyntäjouston piirissä

energian
tu o t an t o

Julkisten rakennusten 
hukkalämpö käyttöön
Esim. sairaalat (Jorvi)

Kunta, e-yhtiöt

energian
tu o t an t o

Datakeskusten 
hukkalämpö käyttöön
Esim. Yandex Espoossa

Rakennuttajat

energian
tu o t an t o

KL-tuotannon jousto 
sähköntuotannon jouston 

kanssa
(esim. tuulivoima+CHP)

E-yhtiöt

energian
tu o t an t o

Oman pientuotannon 
linkitys KL-verkkoon

ja varastoihin joustoa varten 
(esim. maalämpö, aurinkolämpö, 

lämpöpumput)

2020-2030

Isot ja pienet 
toimijat

energian
tu o t an t o

Oman lämmöntuotannon 
linkitys KL-verkkoon

ja varastoihin joustoa varten 
(esim. maalämpö, aurinkolämpö, 

lämpöpumput)

2020-2030

Isot toimijat

Liike t oimin t a

Uusia hukkalämmön 
hyödyntämisen palveluja ja 

palveluntarjoajia
Uudet palvelut myös vientiin

2018->

Uusia toimijoita?

Liike t oimin t a

Uusia KL-kysyntä-
jouston palveluja ja 

tarjoajia
Myös vientiin

Pieniä ja suuria 
toimijoita

Liike t oimin t a

Kaukolämmön 
kulutuksen jyvitys 

taloyhtiöissä
Palvelu jossa hyötyjä jaetaan 

(myös vientiin)

muu

Huomioidaan rakennusten 
hukkalämmön hyödyntäminen

KL-verkostoa korjattaessa/
kehittäessa

KL-yhtiöt

muu

Teollisuuden 
yhteishankinnat

KL-kysyntäjoustoon

muu

CHP tuulivoiman 
säätövoimana - 

tunnistettu rooli

muu

KL-verkon optimointi
joustotoimintaa tukevaksi
ja toimiva markkinamalli

Useita eri toimijoita

muu

Pienkuluttajien
palkitseminen?

Miten markkinamalli ohjaa 
pienkuluttajien toimintaa 

systeemistä optimia kohden?

Hukkalämmön parempi 
hyödyntäminen

CHP osana 
energiajärjestelmää

Lämmön 
kausivarastointi

f a k t a

Uusien polttokattiloiden 
hankinnan välttäminen

Jo vältetty uusi kattilahankin-
ta sopimalla lämmön 
kysyntäjoustosta teollisuuden 
kanssa (Järvenpäässä)

f a k t a

Kaupunkien isot 
lämpövarastot

Kaupungeissa jo isoja 
lämpövarastoja (esim. 
Helsinki); Lämpöä myös 
varastoituna itse 
kaukolämpöverkossa

f a k t a

500 MW 
suurkuluttajien 

(teollisuus, julkiset tilat) 
kaukolämmöstä 
kysyntäjouston 

piirissä

f a k t a

500 MW 
kaukolämpöä verkon

 varastoissa
kysyntäjouston 

piirissä.

f a k t a

1000 MW 
pienomistajien 

asuintilojen
kaukolämmöstä 
kysyntäjouston 

piirissä.

Erityishuomio:
- Kaukolämpöyhteys 
houkuttimeksi 
investointeihin

Erityishuomio:
- KL-kysyntäjousto 
laajemmin, sis. myös 
verkko ja varastointi

Erityishuomio:
- Tarvitaan palkintamalleja!
- Ketkä kehittämään?
- Taloudelliset kannustimet

Erityishuomio:
- Vanhat energia- ja KL-yhtiöt 
VS. uudet toimijat?
- Etsittävä uutta yhteistyötä

Erityishuomio:
- Mitä vaatisi? Isot 
vuokranantajat 
eturintamassa? Valtio- 
ja kuntaomistajien 
ohjaus?

Erityishuomio:
Tässä suurin 
potentiaali, mutta 
isot toimijat 
tarvitaan 
vetureiksi!

Erityishuomio:
- Hintaohjausta 
säätelyllä tuettuna!

Erityishuomio:
- Realiteettina sähkön 
tuotannon kasvava 
vaihtelu...

Erityishuomio:
- Lämpöä kannattaa tuottaa sähkön alhaisen hinnan aikana sähköllä
- Poltto kuitenkin tulee jatkumaan jollain tasolla (mm. jotkin jätevirrat)
- CHP tehokkain tapa tuottaa energiaa polttamalla
- CHP tärkeä osa tulevaakin energiasysteemiä; myös osa huoltovarmuutta

Erityishuomio:
- Tämä muutosaskel löytyy 
useammalta polulta!

Erityishuomio:
Kuka vastaa?

Pi lo tti

Kaupunginosien kysyntä-
joustopilotit

Kaupunginosatason 
kysyntäjoustopilotit, esim. 
Smart Kalasatama, Fortumin 
virtuaalivoimala

2013->

Mm. Smart Kalasatama; 
Fortum

Pi lo tti

Rakennustason kysyntä-
joustopilotit

Rakennustason sähkön ja 
lämmön kysynnänjoustopalve-
lun pilotointia; Kodin sähkön- 
kulutuksen älykäs ohjaus.

2014->

muu t osaske l

A02

Kaukolämpö-
markkinoiden avaaminen
KL-markkinoiden avaaminen 

sääntelyllä ja hinnoittelun ohjauksella

2018->

Hallitus, e-yhtiöt, 
kunnat & muut

säänte l y

KL-markkinoiden 
avaaminen sääntelytoimin 

kilpailulle isoissa kaupungeis-
sa tai laajemmin

2018-2020

Hallitus, kunnat

Tutkimusta KL-kysyntä- 
joustopalvelujen uusista 
liiketoimintamalleista

Liike t oimin t a

Uusia KL-kysyntäjousto-
palveluja ja uusia palvelun-

tarjoajia

2018->

Uusia toimijoita

muu

Tutkimus KL-kysyntä-
jouston liiketoiminta-

malleista

Heti
Motiva? Tekes? 
Yliopistot

KL-markkinoiden 
avaaminen

muu

Hajautetun 
kaukolämpöpotentiaalin 

hyödyntäminen?

2017->

Useita eri toimijoita

Tekno l ogi a

Kaukolämmön 
kulutuksen 

etäohjausteknologiat

Uudet liiketoimijat?

Erityishuomio:
- KL-verkon ja tuotannot erottaminen 
hankalampaa (vrt. sähkö)
- Palvelut ei ongelma vaan lämmön 
syöttö ja varastointi
- Tarvitaan sääntelyn kehitystä 
(esim. liiketoimintamallit/tuntihinnat)

Erityishuomio:
- Kuntien omistajaohjaus VS. 
Markkinaperusteinen toiminta
- Esim. edellytetään KL-yrityksiltä 
tuntihinnoiteltu palvelu

CHP-tuotannon epävarma kehitys...

CHP-tuotannon epävarma kehitys...

PROSUMER & MUU

VERKKO & VARASTOINTI

ASUINTILOISTA...

ASUINTALOT & -TILAT

TEOLLISUUS & SUURKULUTTAJAT (ml. julkiset tilat)

SUURKULUTTAJIEN KULUTUKSESTA...

VERKON VARASTOISSA...

Kaukolämmön tarve vähenee erityisesti  huippukulutustilanteissa

muu t osaske l

A10

Kaukolämmön huippu-
kulutustarve laskee,

myös varsinainen kulutus 
vähenee

2020-2030

Useita toimijoita

muu t osaske l

A04

Teollisuuden vapaa-
ehtoisen energiatehokkuus-
sopimuksen laajentaminen

KL-kysyntäjoustoon

2018-2020?

Teollisuusalat

muu t osaske l

A07

CHP:n roolin ja 
tulevaisuuden 
selventyminen

2020->

muu t osaske l

A09

Energian varastointi 
kesä->talvi mahdolliseksi

Vanhat ja uudet teknologiat; 
Kustannustehokkuus

2025->

E-yhtiöt, uudet 
toimijat?

muu t osaske l

A03

Helpot kaukolämmön 
kysyntäjoustopalvelut 

yleistyvät
Isoille ja pienille toimijoille

2018->

Useita eri toimijoita

muu t osaske l

A06

Taloyhtiön vastikkeesta 
erotettu kaukolämpölasku
Taloyhtiöissä erillinen asunto-
kohtainen KL-lasku (tai jollain 

tavoin suhteutettuna)

2020->

Uudet liiketoimijat? 
Taloyhtiöt

muu t osaske l

A05

E-tehokkuus, myös KL-
kysyntäjousto rakennus- 

määräyksiin
Rakennusmääräysten kehittäminen

2020->

Hallitus

muu t osaske l

A08

Lämmön varastoinnin ja 
kysyntäjouston ohjauksen 

kehittyminen
rakennus- ja kaupunkitasolla

2020->

muu t osaske l

A01

Kannustus hukkalämmön 
parempaan hyödyntämiseen
Tilojen (ja teollisen tuotannon) 
hukkalämmön hyödyntäminen

Heti!

Julkinen taho, suuret 
ja pienetkin toimijat

säänte l y

Regulaatio optimia 
ajatellen

Sääntely joka johtaa yhteiskunnan 
kannalta optimaalisiin ratkaisuihin 

(esim. tuulivoima+CHP parina)

Hallitus, ministeriöt, 
virastot

säänte l y

Lämmön varastoinnin ja 
kysyntäjouston sääntelyn

kehittyminen

2020->

Hallitus & muut

säänte l y

Kaukolämmön 
verotuksen kehitys

Kannustamaan investointeja 
KL-joustoratkaisuihin

Hallitus, �
TEM & VM

Tekno l ogi a

Mittaus- ja arviointi-
teknologiat, algoritmit

Pilottien kautta

Uudet liiketoimijat?

Tekno l ogi a

Lämmön kausi-
varastointiteknologiat 

(kesä->talvi) 
Uudet ja vanhat teknologiat, myös 

vesivoima, tehostus & linkitys

Tutkijat, e-yhtiöt

Tekno l ogi a

Monipuoliset rakennus-
tason KL-kysyntäjousto ja 

-varastointiteknologiat 
käytössä

2025->

Tekno l ogi a

KL-verkon kehitys joustoa 
ja omaa tuotantoa tukevaksi
Mm. matalatehoisten verkkojen ja 

oman tuotannon yhteensovitus

KL-tarjoajat

l oppu k ä yt t ö

Kaukolämmön 
tuntihinnoittelu

Esim. Ruotsissa jo käytössä; 
Fortumilla Suomessa tuntihinta

2018->
Hallitus, e-yhtiöt & 
kunnat

l oppu k ä yt t ö

Taloyhtiöiden/pien-
kuluttajien KL-jousto

Lämmön kulutuksen laskeminen 
huippukulutuksen aikana ja siitä 

palkitseminen

2018->
KL-yhtiöt? Uusia 
toimijoita

l oppu k ä yt t ö

Joustava loppukulutus
huippukulutustilanteessa 

hintaohjauksella, automatii-
kalla ja uusin palveluin

2025->

Isot ja pienet 
toimijat

Pi lo tti

Kaukolämmön kausi-
varastoinnin pilotteja

(kesä->talvi)
Uudet ja vanhat teknologiat

2020-2025

E-yhtiöt, uudet 
toimijat

Pi lo tti

Ison skaalan KL-kysyntä-
joustojärjestelmien pilotteja

Teollisella tai kaupungin-
osatasolla

2020-2025
Julkinen taho, teollisuus, 
e-yhtiöt, uudet toimijat

Pi lo tti

Erilaisten KL-jousto-
palvelujen pilotointia
Jo pientä liiketoimintaa 

olemassa...

2017->
Mm. Fourdeg, 
Leanheat

inve s t ointi

Teollisuuden ja 
suurkuluttajien investoinnit 

KL-kysyntäjoustoon

2020 20252017 2030

2000 M
W

 kaukoläm
m

ön kulutuksesta kysyntäjouston piirissä 2030

Tutkimusta lämmön 
kausivarastoinnista

KL-kysyntäjoustopalvelu-
jen yleistyminen

Markkinoiden 
kehittyminen?

CHP:n tulevaisuus?

f a k t a

Pienkuluttajien 
kulutuksesta kysyntä-

joustossa < 1 MW

Alle 1 MW pienkuluttajien 
lämmönkulutuksesta 
kysyntäjouston piirissä

energian
tu o t an t o

Julkisten rakennusten 
hukkalämpö käyttöön
Esim. sairaalat (Jorvi)

Kunta, e-yhtiöt

energian
tu o t an t o

Datakeskusten 
hukkalämpö käyttöön
Esim. Yandex Espoossa

Rakennuttajat

energian
tu o t an t o

KL-tuotannon jousto 
sähköntuotannon jouston 

kanssa
(esim. tuulivoima+CHP)

E-yhtiöt

energian
tu o t an t o

Oman pientuotannon 
linkitys KL-verkkoon

ja varastoihin joustoa varten 
(esim. maalämpö, aurinkolämpö, 

lämpöpumput)

2020-2030

Isot ja pienet 
toimijat

energian
tu o t an t o

Oman lämmöntuotannon 
linkitys KL-verkkoon

ja varastoihin joustoa varten 
(esim. maalämpö, aurinkolämpö, 

lämpöpumput)

2020-2030

Isot toimijat

Liike t oimin t a

Uusia hukkalämmön 
hyödyntämisen palveluja ja 

palveluntarjoajia
Uudet palvelut myös vientiin

2018->

Uusia toimijoita?

Liike t oimin t a

Uusia KL-kysyntä-
jouston palveluja ja 

tarjoajia
Myös vientiin

Pieniä ja suuria 
toimijoita

Liike t oimin t a

Kaukolämmön 
kulutuksen jyvitys 

taloyhtiöissä
Palvelu jossa hyötyjä jaetaan 

(myös vientiin)

muu

Huomioidaan rakennusten 
hukkalämmön hyödyntäminen

KL-verkostoa korjattaessa/
kehittäessa

KL-yhtiöt

muu

Teollisuuden 
yhteishankinnat

KL-kysyntäjoustoon

muu

CHP tuulivoiman 
säätövoimana - 

tunnistettu rooli

muu

KL-verkon optimointi
joustotoimintaa tukevaksi
ja toimiva markkinamalli

Useita eri toimijoita

muu

Pienkuluttajien
palkitseminen?

Miten markkinamalli ohjaa 
pienkuluttajien toimintaa 

systeemistä optimia kohden?

Hukkalämmön parempi 
hyödyntäminen

CHP osana 
energiajärjestelmää

Lämmön 
kausivarastointi

f a k t a

Uusien polttokattiloiden 
hankinnan välttäminen

Jo vältetty uusi kattilahankin-
ta sopimalla lämmön 
kysyntäjoustosta teollisuuden 
kanssa (Järvenpäässä)

f a k t a

Kaupunkien isot 
lämpövarastot

Kaupungeissa jo isoja 
lämpövarastoja (esim. 
Helsinki); Lämpöä myös 
varastoituna itse 
kaukolämpöverkossa

f a k t a

500 MW 
suurkuluttajien 

(teollisuus, julkiset tilat) 
kaukolämmöstä 
kysyntäjouston 

piirissä

f a k t a

500 MW 
kaukolämpöä verkon

 varastoissa
kysyntäjouston 

piirissä.

f a k t a

1000 MW 
pienomistajien 

asuintilojen
kaukolämmöstä 
kysyntäjouston 

piirissä.

Erityishuomio:
- Kaukolämpöyhteys 
houkuttimeksi 
investointeihin

Erityishuomio:
- KL-kysyntäjousto 
laajemmin, sis. myös 
verkko ja varastointi

Erityishuomio:
- Tarvitaan palkintamalleja!
- Ketkä kehittämään?
- Taloudelliset kannustimet

Erityishuomio:
- Vanhat energia- ja KL-yhtiöt 
VS. uudet toimijat?
- Etsittävä uutta yhteistyötä

Erityishuomio:
- Mitä vaatisi? Isot 
vuokranantajat 
eturintamassa? Valtio- 
ja kuntaomistajien 
ohjaus?

Erityishuomio:
Tässä suurin 
potentiaali, mutta 
isot toimijat 
tarvitaan 
vetureiksi!

Erityishuomio:
- Hintaohjausta 
säätelyllä tuettuna!

Erityishuomio:
- Realiteettina sähkön 
tuotannon kasvava 
vaihtelu...

Erityishuomio:
- Lämpöä kannattaa tuottaa sähkön alhaisen hinnan aikana sähköllä
- Poltto kuitenkin tulee jatkumaan jollain tasolla (mm. jotkin jätevirrat)
- CHP tehokkain tapa tuottaa energiaa polttamalla
- CHP tärkeä osa tulevaakin energiasysteemiä; myös osa huoltovarmuutta

Erityishuomio:
- Tämä muutosaskel löytyy 
useammalta polulta!

Erityishuomio:
Kuka vastaa?

Pi lo tti

Kaupunginosien kysyntä-
joustopilotit

Kaupunginosatason 
kysyntäjoustopilotit, esim. 
Smart Kalasatama, Fortumin 
virtuaalivoimala

2013->

Mm. Smart Kalasatama; 
Fortum

Pi lo tti

Rakennustason kysyntä-
joustopilotit

Rakennustason sähkön ja 
lämmön kysynnänjoustopalve-
lun pilotointia; Kodin sähkön- 
kulutuksen älykäs ohjaus.

2014->

muu t osaske l

A02

Kaukolämpö-
markkinoiden avaaminen
KL-markkinoiden avaaminen 

sääntelyllä ja hinnoittelun ohjauksella

2018->

Hallitus, e-yhtiöt, 
kunnat & muut

säänte l y

KL-markkinoiden 
avaaminen sääntelytoimin 

kilpailulle isoissa kaupungeis-
sa tai laajemmin

2018-2020

Hallitus, kunnat

Tutkimusta KL-kysyntä- 
joustopalvelujen uusista 
liiketoimintamalleista

Liike t oimin t a

Uusia KL-kysyntäjousto-
palveluja ja uusia palvelun-

tarjoajia

2018->

Uusia toimijoita

muu

Tutkimus KL-kysyntä-
jouston liiketoiminta-

malleista

Heti
Motiva? Tekes? 
Yliopistot

KL-markkinoiden 
avaaminen

muu

Hajautetun 
kaukolämpöpotentiaalin 

hyödyntäminen?

2017->

Useita eri toimijoita

Tekno l ogi a

Kaukolämmön 
kulutuksen 

etäohjausteknologiat

Uudet liiketoimijat?

Erityishuomio:
- KL-verkon ja tuotannot erottaminen 
hankalampaa (vrt. sähkö)
- Palvelut ei ongelma vaan lämmön 
syöttö ja varastointi
- Tarvitaan sääntelyn kehitystä 
(esim. liiketoimintamallit/tuntihinnat)

Erityishuomio:
- Kuntien omistajaohjaus VS. 
Markkinaperusteinen toiminta
- Esim. edellytetään KL-yrityksiltä 
tuntihinnoiteltu palvelu

CHP-tuotannon epävarma kehitys...

CHP-tuotannon epävarma kehitys...

PROSUMER & MUU

VERKKO & VARASTOINTI

ASUINTILOISTA...

ASUINTALOT & -TILAT

TEOLLISUUS & SUURKULUTTAJAT (ml. julkiset tilat)

SUURKULUTTAJIEN KULUTUKSESTA...

VERKON VARASTOISSA...

Kaukolämmön tarve vähenee erityisesti  huippukulutustilanteissa

muu t osaske l

A10

Kaukolämmön huippu-
kulutustarve laskee,

myös varsinainen kulutus 
vähenee

2020-2030

Useita toimijoita

muu t osaske l

A04

Teollisuuden vapaa-
ehtoisen energiatehokkuus-
sopimuksen laajentaminen

KL-kysyntäjoustoon

2018-2020?

Teollisuusalat

muu t osaske l

A07

CHP:n roolin ja 
tulevaisuuden 
selventyminen

2020->

muu t osaske l

A09

Energian varastointi 
kesä->talvi mahdolliseksi

Vanhat ja uudet teknologiat; 
Kustannustehokkuus

2025->

E-yhtiöt, uudet 
toimijat?

muu t osaske l

A03

Helpot kaukolämmön 
kysyntäjoustopalvelut 

yleistyvät
Isoille ja pienille toimijoille

2018->

Useita eri toimijoita

muu t osaske l

A06

Taloyhtiön vastikkeesta 
erotettu kaukolämpölasku
Taloyhtiöissä erillinen asunto-
kohtainen KL-lasku (tai jollain 

tavoin suhteutettuna)

2020->

Uudet liiketoimijat? 
Taloyhtiöt

muu t osaske l

A05

E-tehokkuus, myös KL-
kysyntäjousto rakennus- 

määräyksiin
Rakennusmääräysten kehittäminen

2020->

Hallitus

muu t osaske l

A08

Lämmön varastoinnin ja 
kysyntäjouston ohjauksen 

kehittyminen
rakennus- ja kaupunkitasolla

2020->

muu t osaske l

A01

Kannustus hukkalämmön 
parempaan hyödyntämiseen
Tilojen (ja teollisen tuotannon) 
hukkalämmön hyödyntäminen

Heti!

Julkinen taho, suuret 
ja pienetkin toimijat

säänte l y

Regulaatio optimia 
ajatellen

Sääntely joka johtaa yhteiskunnan 
kannalta optimaalisiin ratkaisuihin 

(esim. tuulivoima+CHP parina)

Hallitus, ministeriöt, 
virastot

säänte l y

Lämmön varastoinnin ja 
kysyntäjouston sääntelyn

kehittyminen

2020->

Hallitus & muut

säänte l y

Kaukolämmön 
verotuksen kehitys

Kannustamaan investointeja 
KL-joustoratkaisuihin

Hallitus, �
TEM & VM

Tekno l ogi a

Mittaus- ja arviointi-
teknologiat, algoritmit

Pilottien kautta

Uudet liiketoimijat?

Tekno l ogi a

Lämmön kausi-
varastointiteknologiat 

(kesä->talvi) 
Uudet ja vanhat teknologiat, myös 

vesivoima, tehostus & linkitys

Tutkijat, e-yhtiöt

Tekno l ogi a

Monipuoliset rakennus-
tason KL-kysyntäjousto ja 

-varastointiteknologiat 
käytössä

2025->

Tekno l ogi a

KL-verkon kehitys joustoa 
ja omaa tuotantoa tukevaksi
Mm. matalatehoisten verkkojen ja 

oman tuotannon yhteensovitus

KL-tarjoajat

l oppu k ä yt t ö

Kaukolämmön 
tuntihinnoittelu

Esim. Ruotsissa jo käytössä; 
Fortumilla Suomessa tuntihinta

2018->
Hallitus, e-yhtiöt & 
kunnat

l oppu k ä yt t ö

Taloyhtiöiden/pien-
kuluttajien KL-jousto

Lämmön kulutuksen laskeminen 
huippukulutuksen aikana ja siitä 

palkitseminen

2018->
KL-yhtiöt? Uusia 
toimijoita

l oppu k ä yt t ö

Joustava loppukulutus
huippukulutustilanteessa 

hintaohjauksella, automatii-
kalla ja uusin palveluin

2025->

Isot ja pienet 
toimijat

Pi lo tti

Kaukolämmön kausi-
varastoinnin pilotteja

(kesä->talvi)
Uudet ja vanhat teknologiat

2020-2025

E-yhtiöt, uudet 
toimijat

Pi lo tti

Ison skaalan KL-kysyntä-
joustojärjestelmien pilotteja

Teollisella tai kaupungin-
osatasolla

2020-2025
Julkinen taho, teollisuus, 
e-yhtiöt, uudet toimijat

Pi lo tti

Erilaisten KL-jousto-
palvelujen pilotointia
Jo pientä liiketoimintaa 

olemassa...

2017->
Mm. Fourdeg, 
Leanheat

inve s t ointi

Teollisuuden ja 
suurkuluttajien investoinnit 

KL-kysyntäjoustoon

2020 20252017 2030

2000 M
W

 kaukoläm
m

ön kulutuksesta kysyntäjouston piirissä 2030

Tutkimusta lämmön 
kausivarastoinnista

KL-kysyntäjoustopalvelu-
jen yleistyminen

Markkinoiden 
kehittyminen?

CHP:n tulevaisuus?

f a k t a

Pienkuluttajien 
kulutuksesta kysyntä-

joustossa < 1 MW

Alle 1 MW pienkuluttajien 
lämmönkulutuksesta 
kysyntäjouston piirissä

energian
tu o t an t o

Julkisten rakennusten 
hukkalämpö käyttöön
Esim. sairaalat (Jorvi)

Kunta, e-yhtiöt

energian
tu o t an t o

Datakeskusten 
hukkalämpö käyttöön
Esim. Yandex Espoossa

Rakennuttajat

energian
tu o t an t o

KL-tuotannon jousto 
sähköntuotannon jouston 

kanssa
(esim. tuulivoima+CHP)

E-yhtiöt

energian
tu o t an t o

Oman pientuotannon 
linkitys KL-verkkoon

ja varastoihin joustoa varten 
(esim. maalämpö, aurinkolämpö, 

lämpöpumput)

2020-2030

Isot ja pienet 
toimijat

energian
tu o t an t o

Oman lämmöntuotannon 
linkitys KL-verkkoon

ja varastoihin joustoa varten 
(esim. maalämpö, aurinkolämpö, 

lämpöpumput)

2020-2030

Isot toimijat

Liike t oimin t a

Uusia hukkalämmön 
hyödyntämisen palveluja ja 

palveluntarjoajia
Uudet palvelut myös vientiin

2018->

Uusia toimijoita?

Liike t oimin t a

Uusia KL-kysyntä-
jouston palveluja ja 

tarjoajia
Myös vientiin

Pieniä ja suuria 
toimijoita

Liike t oimin t a

Kaukolämmön 
kulutuksen jyvitys 

taloyhtiöissä
Palvelu jossa hyötyjä jaetaan 

(myös vientiin)

muu

Huomioidaan rakennusten 
hukkalämmön hyödyntäminen

KL-verkostoa korjattaessa/
kehittäessa

KL-yhtiöt

muu

Teollisuuden 
yhteishankinnat

KL-kysyntäjoustoon

muu

CHP tuulivoiman 
säätövoimana - 

tunnistettu rooli

muu

KL-verkon optimointi
joustotoimintaa tukevaksi
ja toimiva markkinamalli

Useita eri toimijoita

muu

Pienkuluttajien
palkitseminen?

Miten markkinamalli ohjaa 
pienkuluttajien toimintaa 

systeemistä optimia kohden?

Hukkalämmön parempi 
hyödyntäminen

CHP osana 
energiajärjestelmää

Lämmön 
kausivarastointi

f a k t a

Uusien polttokattiloiden 
hankinnan välttäminen

Jo vältetty uusi kattilahankin-
ta sopimalla lämmön 
kysyntäjoustosta teollisuuden 
kanssa (Järvenpäässä)

f a k t a

Kaupunkien isot 
lämpövarastot

Kaupungeissa jo isoja 
lämpövarastoja (esim. 
Helsinki); Lämpöä myös 
varastoituna itse 
kaukolämpöverkossa

f a k t a

500 MW 
suurkuluttajien 

(teollisuus, julkiset tilat) 
kaukolämmöstä 
kysyntäjouston 

piirissä

f a k t a

500 MW 
kaukolämpöä verkon

 varastoissa
kysyntäjouston 

piirissä.

f a k t a

1000 MW 
pienomistajien 

asuintilojen
kaukolämmöstä 
kysyntäjouston 

piirissä.

Erityishuomio:
- Kaukolämpöyhteys 
houkuttimeksi 
investointeihin

Erityishuomio:
- KL-kysyntäjousto 
laajemmin, sis. myös 
verkko ja varastointi

Erityishuomio:
- Tarvitaan palkintamalleja!
- Ketkä kehittämään?
- Taloudelliset kannustimet

Erityishuomio:
- Vanhat energia- ja KL-yhtiöt 
VS. uudet toimijat?
- Etsittävä uutta yhteistyötä

Erityishuomio:
- Mitä vaatisi? Isot 
vuokranantajat 
eturintamassa? Valtio- 
ja kuntaomistajien 
ohjaus?

Erityishuomio:
Tässä suurin 
potentiaali, mutta 
isot toimijat 
tarvitaan 
vetureiksi!

Erityishuomio:
- Hintaohjausta 
säätelyllä tuettuna!

Erityishuomio:
- Realiteettina sähkön 
tuotannon kasvava 
vaihtelu...

Erityishuomio:
- Lämpöä kannattaa tuottaa sähkön alhaisen hinnan aikana sähköllä
- Poltto kuitenkin tulee jatkumaan jollain tasolla (mm. jotkin jätevirrat)
- CHP tehokkain tapa tuottaa energiaa polttamalla
- CHP tärkeä osa tulevaakin energiasysteemiä; myös osa huoltovarmuutta

Erityishuomio:
- Tämä muutosaskel löytyy 
useammalta polulta!

Erityishuomio:
Kuka vastaa?

Pi lo tti

Kaupunginosien kysyntä-
joustopilotit

Kaupunginosatason 
kysyntäjoustopilotit, esim. 
Smart Kalasatama, Fortumin 
virtuaalivoimala

2013->

Mm. Smart Kalasatama; 
Fortum

Pi lo tti

Rakennustason kysyntä-
joustopilotit

Rakennustason sähkön ja 
lämmön kysynnänjoustopalve-
lun pilotointia; Kodin sähkön- 
kulutuksen älykäs ohjaus.

2014->

muu t osaske l

A02

Kaukolämpö-
markkinoiden avaaminen
KL-markkinoiden avaaminen 

sääntelyllä ja hinnoittelun ohjauksella

2018->

Hallitus, e-yhtiöt, 
kunnat & muut

säänte l y

KL-markkinoiden 
avaaminen sääntelytoimin 

kilpailulle isoissa kaupungeis-
sa tai laajemmin

2018-2020

Hallitus, kunnat

Tutkimusta KL-kysyntä- 
joustopalvelujen uusista 
liiketoimintamalleista

Liike t oimin t a

Uusia KL-kysyntäjousto-
palveluja ja uusia palvelun-

tarjoajia

2018->

Uusia toimijoita

muu

Tutkimus KL-kysyntä-
jouston liiketoiminta-

malleista

Heti
Motiva? Tekes? 
Yliopistot

KL-markkinoiden 
avaaminen

muu

Hajautetun 
kaukolämpöpotentiaalin 

hyödyntäminen?

2017->

Useita eri toimijoita

Tekno l ogi a

Kaukolämmön 
kulutuksen 

etäohjausteknologiat

Uudet liiketoimijat?

Erityishuomio:
- KL-verkon ja tuotannot erottaminen 
hankalampaa (vrt. sähkö)
- Palvelut ei ongelma vaan lämmön 
syöttö ja varastointi
- Tarvitaan sääntelyn kehitystä 
(esim. liiketoimintamallit/tuntihinnat)

Erityishuomio:
- Kuntien omistajaohjaus VS. 
Markkinaperusteinen toiminta
- Esim. edellytetään KL-yrityksiltä 
tuntihinnoiteltu palvelu

Kaukolämpö-
markkinoiden avaaminen

Helpot kaukolämmön 
kysyntäjoustopalvelut

Energiatehokkuus 
rakennusmääräyksiin

Sähköntuotannon 
säätö

Energian (kausi-)
varastoinnin kehittäminen

Hukkalämmön 
hyödyntäminen



A1 Hukkalämmön hyödyntäminen: 
Julkisten ja teollisuuden rakennusten hukkalämpö tulee saada paremmin käyttöön 
(esim. sairaalat, datakeskukset jne.). Ratkaisut myös vientiin!Askel
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A2 Kaukolämpömarkkinoiden avaaminen: 
Pääsy kaukolämpömarkkinoille tulee avata uusille toimijoille sääntelytoimin, kuitenkin 
markkinaehtoisesti. Tämä on tärkeää jotta voidaan pitää myös uudet pientuottajat (esim. 
maalämpöasiakkaat) mukana kaukolämpöjärjestelmässä. Tarvitaankin tutkimusta myös uusista 
liiketoimintamalleista. 

Askel

POLKU#3 PRIORISOITU ASKEL

SMART ENERGY
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Muutostekijään tai askeleeseen  
liittyvät epävarmuudet:
Tunnistettuja haasteita:
- Kaukolämpöyhtiöillä erilaiset 
toimintakulttuurit ja kiinnostus
- Lyhyt historia
- Johdon on uudistuttava!
- MINDSET
- Kun sähkön hinta on alhainen, 
sähkö- ja maalämpö ovat 
kuluttajille edullisempia kuin 
kaukolämpö



A3 Helpot kaukolämmön kysyntäjoustopalvelut yleistyvät: 
Kun markkinat avataan, helpot kaukolämmön kysyntäjouston palvelut yleistyvät isoille ja pienille 
toimijoille. Pienkuluttajat ja taloyhtiöt tulee saada mukaan sopivilla palkitsemismalleilla (lämmön lasku 
huippukulutuksen aikaan --> palkitseminen).

Kysyntäjoustoa voidaan toteuttaa tavallisessakin järjestelmässä jaksottamalla lämmönsyöttöä sovitusti. 
Paikalliset, matalatehoisemmat lämpöverkot mahdollistavat myös kaksisuuntaisen lämmönsyötön.

Selvitettävää: Miten markkinamalli ohjaa pienkuluttajia systeemiseen optimiin?
Pilotit: Kaukolämmön kysyntäjoustopalvelut (Pientä liiketoimintaa) -> Uusia lämmön 
kysyntäjoustopalveluiden tarjoajia (myös vientiin)

Askel
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A5, A6

Energiatehokkuus rakennusmääräyksiin: 

Energiatehokkuus rakennusmääräyksiin, myös 
kysyntäjousto

Taloyhtiön vastikkeesta erotettu kaukolämpö:

Sääntely: Kaukolämmön verovälineet, esim. 
kannustamassa investointiratkaisuja.

Liiketoiminta Kaukolämmön jyvitys taloyhtiöissä, 
palvelu jossa jaetut hyödyt - ratkaisut myös 
vientiin.

AskelEET
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A7 Sähköntuotannon säätö: 
Kaukolämmön jousto sähkötuotannon jouston hyväksi (esim. tuulivoiman tuotannon vaihtelu). 
Lämpövarastojen hyödyntäminen huippukulutuksen aikaan (verkon varastot, myös asuintilat).

Sääntely: Regulaatio, joka johtaa yhteiskunnan kannalta optimaalisiin ratkaisuihin.
Esim. CHP ja tuulivoima toimivana parina (CHP tuulivoiman säätövoimana, tunnistettu rooli)

Askel
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Muutostekijään tai askeleeseen  
liittyvät epävarmuudet:
Mahdollinen este:
- Vähäiset investoinnit CHP:hen

CHP-Investointien epävarmuus Kirjoita tähän aikaväli

Vaikuttava epävarmuusjana:



A9 Energian (kausi-)varastoinnin kehittäminen: 
Energian varastointi kesä -> talvi mahdolliseksi (vesivoima, kaasu, muuta?); Lisää 
tutkimusta, pilotteja?

Teknologiat: (Kauko)lämmön kausivarastot (kesä -> talvi) 
Uudet ja vanhat tekniikat, myös vesivoima -> tehostus, linkitys

Askel
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