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Visio

Rakennamme huomista tavalla,

josta tulevat sukupolvet voivat olla ylpeitä

Missio

Vahvistamme Pohjoista elinvoimaa 

kierrättämällä hyvää energiaa

Arvot

Teemme yhdessä, vastuullisesti ja innolla



Oululaisten omistama koko kaupungin energiayhteisö



Energiamurroksen aallon harjalla

• Lämpöverkot luovat vankan perustan 
uusien energiaratkaisujen yleistymiselle

• Asiakkaiden tavoitteet ohjaavat 
energiayhtiötä muutokseen

• Yhteistyötä on tiivistettävä edelleen 
energiayhtiöiden ja asiakkaiden välillä, 
jotta mahdollistetaan puhtaampi ja 
kestävämpi tulevaisuus meille kaikille

• Sähköistyminen etenee myös 
kaukolämmössä, mutta miten, sillä on 
suuri merkitys

• Toimimme tiiviissä yhteistyössä alan 
tutkimuslaitosten kanssa

• Kaukolämmön avulla voidaan suojata 
asiakkaita sähköenergiamarkkinoiden 
hintavolatiliteetiltä



Smart district energy ecosystem

Oulu – Green ICT capital of the world
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Energiakriisi ja markkinat





Energiakriisin syy-seuraus yhteys

• Euroopan riippuvuus kaasusta on energiantuotannossa merkittävä

• Kaasun markkinahinta on merkittävä ajuri hintakriisissä, koska kaasun saatavuuden rajoitteet ovat 
ajaneet kohti korvaavia polttoaineita ja nostanut mm. lämmitys- ja dieselpolttoaineen hintaa

• Yhteiseurooppalaiset sähkömarkkinat, hintavaikutukset näkyy läpi koko ketjun

• Venäjän tuontisähkön päättyminen ja Euroopan ydinvoiman tilanne

• Euroopassa ennätyksellinen kuivuus heikentänyt joidenkin laitosten ajomahdollisuuksia

https://www.youtube.com/watch?v=vig6_vhm_PM



Energian markkinakehitys

• Energia on politiikan välineenä ylivertainen

• Kaasun markkinahinta on merkittävä ajuri 
hintakriisissä, koska saatavuuden rajoitteet ovat 
ajaneet kohti korvaavia polttoaineita

• Energiantuotannon polttoaineiden saatavuus ja 
diversiteetti

• Hillintäkeinot tällä hetkellä riittämättömiä lyhyellä 
aikajänteellä

• Investoinnit uusiutuviin tuuli ja aurinkovoima

• Sektori-integraation merkitys nousee

• Mitä tapahtuu ihmisten mielikuville?

• Mikä sitten onkaan ekologista?

• Volatiliteetti pysynee korkealla tasolla pitkään, 
vaikka sähkön keskihinta tulisikin alaspäin

Pitääkö vielä paikkansa?
6kk artikkelin julkaisusta



Sähkömarkkinatilanne

• Sähkön markkinahinta on korkealla tasolla

• Energian hintatason vaihtelut 5snt/kWh -> 50snt/kWh 
ovat olleet ja tulevat olemaan hyvin suuria

• Norjan vesitilanne, Keski-Euroopan tuotantohaasteet 
varmistaa korkeat sähkön hinnat

• Euroopan ydinvoimatilanne yleisesti

• Maakaasun, kivihiilen ja päästöoikeuden hinnat ovat 
niin ikään ennätyskorkeita

• Olkiluoto 3:n valmistuminen vastaa tehon osalta 
tuontisähkön osuutta Venäjältä

Tulevan talven sähkömarkkinat tulevat olemaan todella 
mielenkiintoiset
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Kriisistä selviytyjänä

• Nopean aikavälin toimet

• Verkostojen vaikuttavuuden ymmärtämisen

• Viestintä

• Asiakkaiden osallistaminen ja 
kulutustottumusten muutos

• Sähkön ja lämmön käytön ajoitus

• Kysyntäjousto sähkön ja lämmön osalta

• Teollisuus

• Julkiset rakennukset

• Asuinrakennukset

• Hukkalämpöjen hyödyntäminen

• Keskipitkän ja pitkän aikavälin toimet

• Uudet tuotantomuodot energialle

• Tuuli

• Aurinko

• Vetytalous

• Varastointi

• Lämpö

• Kaasu

• Sähkö

• Sektorikytketyt ratkaisut

• Kaukolämpöverkostoon kytketyt sähköön 
perustuvat tuotantomuodot yleistyvät

• Hukkalämpöjen diversiteetti kasvaa



Lukuvinkki uunituoreeseen AFRYn selvitykseen

• Kaukolämpö kustannustehokkaana energiasiirtymän mahdollistajana

• Kaukolämpö tienä hiilinegatiiviseen lämpöenergiaan

• Kaukolämpö vaihtelevan sähköntuotannon tasaajana

• Riskit huolto- ja toimitusvarmuudelle sekä sähkötehon riittävyydelle ilman nykyisenkaltaista 

kaukolämpöverkkoa

• https://energiakaupungit.fi/lampoverkkoliiketoiminta/kaukolampo2040/

https://energiakaupungit.fi/lampoverkkoliiketoiminta/kaukolampo2040/


Kiitos!
Kimmo Alatulkkila

Lämpöpalvelujohtaja

Lämpö- ja jäähdytys liiketoiminta
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