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Järjestelmätason ratkaisut
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Katri Valan lämpöpumppulaitos

• Maailman suurin kaukolämpöä ja 
kaukojäähdytystä samassa prosessissa tuottava 
lämpöpumppulaitos

• Hyödyntää puhdistetun jäteveden hukkalämpöä

• Sijaitsee Katri Valan puiston alle louhitussa 
luolastossa Helsingin Sörnäisissä

• Lämpöä 123 MW, jäähdytystä 82 MW           
(2021 kesästä alkaen)

• Käytössä vuodesta 2006 alkaen

Nykyiset laitokset
Järjestelmätason ratkaisut
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Esplanadin lämpö- ja jäähdytyslaitos 

• Lämpöpumppuja sekä kylmävesivarastoa 
hyödyntävä lämpö- ja jäähdytyslaitos

• Laitos sijaitsee Esplanadin puiston alla noin 50 
metrin syvyydessä

• Laitoksen yhteydessä on 25 miljoonan litran 
kylmävesivarasto

• Jäähdytystä 50 MW ja lämpöä 22 MW

• Kylmävesivarasto käytössä vuodesta 2015 ja 
lämpöpumput vuodesta 2018 alkaen

Nykyiset laitokset
Järjestelmätason ratkaisut
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Rakenteilla olevat 
laitokset
Vuosaaren lämpöpumppulaitos

• Lämmön lähteinä ovat meriveteen kesänaikana 
varastoitunut lämpö sekä viereisen 
voimalaitoksen jäähdytysvesikierto

• Lämpöä 13 MW ja jäähdytystä 9,5 MW

• Käyttöönotto vuonna 2022

Katri Valan toinen laajennus

• Katri Valan lämpöpumppulaitoksen 
laajentaminen seitsemännellä lämpöpumpulla

• Lisää lämpöä 32 MW ja jäähdytystä 21,5 MW

• Käyttöönotto vuonna 2023

Järjestelmätason ratkaisut
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Selvityshankkeet

Meriveden lämmön hyödyntäminen

• Hankkeessa tutkitaan meriveden lämmön 
ympärivuotista käyttöä, jolloin lämmönlähteeksi 
tarvitaan vähintään +2-asteista merivettä

• Edellyttää meriveden ottopaikkaa kauempaa 
avomereltä, jolloin tarvittavan tunnelin pituus 
saattaa olla 15-20 kilometriä

Kilpilahden hukkalämmöt

• Neste ja Borealis tuottavat Kilpilahdessa 
teollisuustoiminnan sivuvirtana 600 - 1 000 MW 
hukkalämpöä

Kruunuvuorenrannan energian kausivarasto

• Meriveden pintaveden kausivarastointi ja 
hyödyntäminen lämpöpumppujen avulla 
talvikaudelle

Järjestelmätason ratkaisut
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Aluetason ratkaisut
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Keskisyvä geolämpölaitos

• Pilottilaitoksen tavoitesyvyys 2-3 kilometriä

• Lämmitysenergian tuotanto 1,8 GWh vuosittain

• Tekniikan testaus, tutkiminen ja kehittäminen 

Syvä geoterminen laitos

• 3D-seisminen heijastustutkimus

• Tutkimustulosten analysoinnissa käytetään 
tekoälyä

• Tulosten perusteella tehdään päätös 
suuremmasta tuotantolaitoksesta, jonka 
tavoitesyvyys 4 - 7 kilometriä

Geotermiset hankkeet
Aluetason ratkaisut

26.11.2020



Luottamuksellinen10

Case Paulig

• Pauligin kahvipaahtimon hukkalämpö voidaan 
hyödyntää lämpöpumppujen avulla kerrostalojen 
lämmitykseen

• Talteen otetulla hukkalämmöllä lämmittää noin    
1 000 kerrostalokaksiota

• Ylijäämälämpö kierrätetään kaukolämpöverkon 
kautta

Teollisuuden hukkalämmöt

26.11.2020



Kortteli- ja kiinteistötason 
ratkaisut
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Case Ilmarinen

• Energiaratkaisu hyödyntää useita saatavilla 
olevia lämmönlähteitä 

• Asuintalo tuottaa valtaosin itse tarvitsemansa 
lämmön ja jäähdytyksen 

• Kiinteistön aurinkopaneelit vähentävät tarvittavan 
ostosähkön määrää

• Eri lämmönlähteet täydentävät monipuolisesti 
uusiutuvaa kaukolämmitystä

Energiavirtojen paikallinen 
hyödyntäminen

Kortteli- ja kiinteistötason ratkaisut
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Maan mainiota lämpöä asuinkerrostaloihin

• Helen tuo maalämpöratkaisut asuinkerrostaloille 
vuoden 2021 aikana

• Ratkaisuilla lisätään asiakkaiden mahdollisuuksia 
vaikuttaa kiinteistöjen lämmitys- ja 
jäähdytysenergian alkuperään sekä osallistetaan 
asiakkaat hiilineutraalin yhteiskunnan 
rakentamiseen

• Toteutamme ja etsimme tällä hetkellä 
pilottikohteita

Maalämpö osaksi asuinkerrostalojen 
lämmitysratkaisuja

Kortteli- ja kiinteistötason ratkaisut
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Uudenlainen energiajärjestelmän ohjaus

• Kehitämme parhaillaan uusille rakennusalueille 
konseptia, joka yhdistää alueellisten 
energialähteiden ja kaukolämmön parhaat puolet

• Konseptissa hyödynnetään muun muassa 
maalämpöä, jäteveden lämmöntalteenottoa sekä 
lauhdelämmönlähteitä

• Lämmönlähteiden ajojärjestys määräytyy 
päästöjen mukaisesti; talvella hyödynnetään 
maksimaalisesti maalämpöä ja kesäisin taas 
kaukolämpöä

• Konseptilla saavutetaan pienemmät ostoenergian 
päästöt sekä säästöä energiakustannuksissa

Päästöohjattu energiaratkaisu
Kortteli- ja kiinteistötason ratkaisut
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Yhteenveto

• Lämpöpumput ovat jo nyt merkittävässä 
asemassa osana hiilineutraalia 
energiajärjestelmää

• Tulevaisuudessa lämpöpumppujen 
merkitys kasvaa entisestään, kun aiemmin 
kannattamattomat lämmönlähteet 
muuttuvat hyödynnettävyydeltään 
kannattavaksi tekniikan ja 
toimintaympäristön muutosten johdosta

• Muutokset lisäävät sektori-integraatiota 
lämmitys- ja sähkömarkkinoiden välillä, 
joka edesauttaa uudenlaisten 
energiaratkaisujen kehittämistä

Lämpöpumppujen rooli Helenin nykyisissä ja 
tulevissa energiaratkaisuissa
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