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Significant CO2 emission growth potential
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Growth in Renewable Energy needs to be >10 times
higher than today
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• To stay within the Carbon Budget of 580 Gt the

use fossil energy needs to halved every decade
The annual growth of RE in primary energy consumption would have

to be ~760 Mtoe between 2020 and 2030. In 2017 it was only 69 Mtoe. 

?

1) IEA WEO 2018
2) Calculation: The growing energy need and halving the use of fossil energy use every decade would be covered by 

incremental renewable energy
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The UM6P experimental 
farm site (2ha)

TO IDENTIFY TREE SPECIES PLANTED TOGETHER WITH SOIL 
IMPROVEMENT AND IRRIGATION FOR OPTIMAL 
CO2 SEQUESTRATION IN SEMI-ARID REGIONS

Small Scale Pilot Project in Morocco



1. Paulownia elongata

2. Moringa

3. Carob

4. Pistachia atlantica

5. Acacia gummifera

6. Eucalyptus

Camaldulensis

7. Pinus halepensis

8. Prosopis juliflora



Renewable Diesel (HVO) 200kt investment at St1 
Refinery
• St1 is probably to the most biomandated company in world

• Own production of the HVO is strategic investment to meet the upwards price pressure of HVO

• Two stage investment

• New hydrogen production unit, start-up in summer 2019

• HVO production unit, decision to execute done, ÅF Pöyry as engineering partner

• Production start in 2022

• Flexible feedstock base
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✓OTN-3: 6,4 km, completed

• Water stimulation in 2018 (18,1 m3 / 
49 days)

✓OTN-2: drilling ongoing, currently in 4,2 km 
(status 7.11.2019)

✓ Commissioning in October 2020

Significant new 
knowledge 
gained on 

drilling 
technology and 

seismic 
controlling

Project status



Windpower
“Wind is a free, unlimited  
resource. Renewable 
domestic wind power 
strengthens Finland’s energy 
self-suffiency and at the 
same time, displaces fossil 
energy production –
decreasing significantly both 
carbon dioxide and particle 
emissions.”

TuuliWatti Oy is a joint venture by St1 and S-Voima –
the leading operator in industrial wind power in 
Finland

• 23% of Finland’s wind power production in 2017

Several new projects in development phase

TuuliWatti invests in strong know-how and the latest 
wind power technology

First project w/o subsidies commissioned Oct 2019
(5x Vestas V150, 4,2 MW units, turbine height 175 mtr, peak height 250 mtr)

Projects are developed together with wind power 
positive municipalities
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Arctic Wind
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~100 TWh

• The Arctic parts of the Nordic Region could secure clean 
power production for the whole Baltic Sea region

• In addition to GHG emission reductions, new production 
would reduce dependence on imports

• Would support the targets of the EU Energy Union

• Excellent wind conditions mean wind farms can be 
built without subsidies

• Balancing power available
• Wind power construction is currently impossible due 

to bottlenecks in transmission capacity
• A new transmission line could complement the list of 

Projects of Common Interest in the Nordics



District heating - Finland

- Finland 51 % of DH production fossil based, 90 % combustion based
- EU abt. 50 % of all energy consumed is in Heating & Cooling 
- EU H&C production (6352 TWh) 66 % fossil based
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Produced heat
37,1 TWh



Elinkaarimallit energiantuotannossa

Toteuttajalla laaja vastuu
- Suunnittelu ja rakentaminen
- Pitkäkestoinen palvelujakso 15-20 vuotta
Riskit ja vastuu samalla osapuolella
- Suunnittelu, rakentaminen, käyttö ja ylläpito
Ei vaadi tilaajalta alkuinvestointeja



• Lämmön talteenotto parantaa hyötysuhdetta
• Lämpimän käyttöveden tulistus ja FWS parantaa hyötysuhdetta
• Lämpimän käyttöveden esilämmitys parantaa hyötysuhdetta
• Kaivokentän mitoitus tasolle 100 kWh/m/a parantaa 

hyötysuhdetta ja pidentää laitteiston sekä kaivokentän elinikää
• Tehonpeiton nostaminen pienentää sähkönkulutusta sekä sähkön 

tehomaksujen piikkivaikutusta
• Kaikki kohteet etävalvonnassa, nopeuttaa häiriöiden 

havaitsemista ja niihin reagoimista
• Kiertovesipumppujen vaihto taajuusohjattuihin säästää sähköä
• Isompien kollektoreiden käyttö pienentää kiertovesipumppujen 

sähkönkulutusta
• Jne

St1 kehittää jatkuvasti teknisiä ratkaisuja ja tapoja 
parantaa toteuttamiaan maalämpöratkaisuja



• Kerrostaloyhtiö Espoossa

• 3 erillistä rakennusta

• 24 asuntoa

• Kaukolämmön 
vuosikulutus 550 MWh

• Kaukolämmön hinta 76 €/MWh

• Sähkön hinta 110 €/MWh

• Taloyhtiön lämmityskustannukset 
vuodessa luokkaa 41 800 € sis alv 24%
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Elinkaarimalli

• Laiteinvestointi

• Sisältää täyden ylläpidon

• vuosihuollot ja kylmäainetarkastukset

• säädöt ja laitteiston optimoinnin

• laitekorjaukset sopimusaikana (pitkä takuu)

• Elinkaarisopimus edellyttää myönteistä 
rahoituspäätöstä 



Elinkaarimalli kannattavuus

• Nykyinen öljylämmitys 45 m3 x 1000 € = 45 000 € 

• St1 maalämpöratkaisu

• Laitteiston kuluttama sähkö *) 110-123 MWh x 151 € = 16 600 - 18 500 €

• Laitteiston kuluttama öljy *) 1,3 m3 x 1000 € = 1 000 - 1 300 €

• St1 ylläpitomaksu 5 256 + 580 € 5 836 €

• Leasingmaksu seuraavat 10 +5 v 1 401 € 16 812 €

• YHTEENSÄ 42 448 €

• Säästö per vuosi n. (vuosi 1 hintatasoilla) 2 500 – 4 700 €

• Laitteiston jäännösarvo 10 vuoden jälkeen mikäli ei
tehdä leasingsopimusta seuraavalle 5 vuodelle 90 362 €

• *) Vaihtelee vuoden mukaan
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Kaukolämmitys kustannusnousu (350 MWh)

Vuosi €/MWh % vuosi % Kumul.

2016 69,81 0,0 % 0,0 %

2017 75,44 8,1 % 8,1 %

2018 82,62 9,5 % 18,3 %

2019 86,98 5,3 % 24,6 %

Talvikausi
22 %

Kevätkausi
18 %

Kesäkausi
9 %

Syyskausi
22 %

Perusmaksut
29 %

KAUKOLÄMMÖN HINNOITTELU HELSINGISSÄ
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Alustavat johtopäätökset energia-avustuksesta;

• Alkuperäinen kaukolämpörakennus ei energia-avustusta helposti saa. 90-luvulla 
rakennettujen talojen U-arvot ovat jo niin hyviä, että edes julkisivusaneeraus 
maalämmön kaverina ei tahdo riittää.

• 60- ja 70-luvun kaukolämpötaloihin julkisivuremontti maalämpöjärjestelmän ja 
LTO:n kaverina riittää e-luvun pudottamiseen avustuksen vaatimalle tasolle. Ilman 
rakenteellisia parannuksia tavoitteeseen ei välttämättä päästä. 

• Öljylämmitteiset rakennukset saavat todennäköisemmin energia-avustuksen 
maalämpösaneeraukseen ilman muita energiatehokkuutta parantavia menetelmiä.

• Rakennukset, jotka alun perin ovat olleet öljylämmitteisiä, mutta vaihdettu 
myöhemmin kaukolämmön piiriin, tulisivat kuulua tuen piiriin, koska 
vertailulähtökohtana on alkuperäinen tilanne.

• Lopulliset tukikriteerit jäävät vielä nähtäväksi.



Kiitos!


