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Rakennusten rooli Oulun 
Energian hiilineutraaliuspolulla



Oulun Energia -konsernin vankka perusta on 
energiantuotannossa ja siinä, että 

lämmöllä ja sähköllä on turvallinen tie ihmisten luo. 
Rakennamme myös päättäväisesti 

kestävää tulevaisuutta kiertotaloudesta. 

Kannamme vastuuta ihmisistä ja ympäristöstämme 
ja tavoitteenamme on energiantuotantomme 

hiilineutraalius vuonna 2035.

Oulun Energia on perustettu vuonna 1889 ja 
palveluksessamme on tänään 

noin 240 energia-alan ammattilaista. 

Oulun Energia -konserniin kuuluvat emoyhtiö 
Oulun Energia Oy:n lisäksi Oulun Energia Sähköverkko Oy, 

Turveruukki Oy ja Huoltovoima Oy.



Investoinnit

94,8 M€ 

Liikevaihto 

228,4 M€
Liiketulos

16,8 M€
Sähkönsiirtoasiakkaita yli 

111 000
Kaukolämpöliittymäasiakkaita yli

10 000

Henkilöstö keskimäärin

240

Oulun Energia –konserni
Toimitusjohtaja Juha Juntunen

Avainluvut 2020



Strategiset painotukset 2021 – 2025

Lähellä asiakasta
Kuuntelemme, ennakoimme ja 

vastaamme asiakkaamme tarpeisiin.
Asiakkaamme luottavat vastuulliseen 

toimintaamme ja arvostavat panostamme 
paikallisena hyvinvoinnin rakentajana.

Vastuullinen suunnannäyttäjä 
Kannamme vastuuta ihmisistä ja 

ympäristöstämme. Etenemme yhdessä kohti 
hiilineutraaliutta vuonna 2035.

Meille on tärkeää, että tulevat sukupolvet 
voivat olla ylpeitä työmme tuloksista.

Rohkeasti kohti uutta
Haemme kasvua kiertotaloudesta 

ja teollisuuskumppanuuksista. 
Vahvistamme nykyistä toimintaamme 
digitalisaatiolla ja kehitämme yhdessä 

parempia toimintatapoja.

Suomen energisin työpaikka
Meillä voi hyvin työ ja sen tekijä. 

Merkityksellinen työ, selkeät tavoitteet, 
hyvä johtaminen ja innostava ilmapiiri 

motivoivat onnistumiseen. 
Meillä saa luoda rohkeasti 

uutta ja menestyä. 

Liikevoitto 2025
15 %

Parannamme 
kannattavuutta, 

kasvamme hallitusti ja 
tuotamme lisäarvoa 

asiakkaille.



HIILINEUTRAALIUS-
POLKUMME
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Laanilan 
Biovoimalaitos 2020

Laanilan Ekovoimalaitos 2012

Jätteidenlajittelulaitos, 
Rusko 2020

Biokaasulaitos 2025

Geolämpö + 
muut uudet 
energiaratkaisut 
2030

Hukkalämmön 
hyödyntäminen

Tuulivoimaa

Tuhkasta metsälannoitetta

Biojalostamo 2026

Energiavarastot

46%
2016

92%
2030

100%
2035

Tavoite 59% 

63%
Tulos 2020

79%
2025

Hiilineutraaliuspolkumme



Lisää puuta, 
kierrätys-

polttoainetta ja 
tuulta

Parempaa 
energia-

tehokkuutta

Tehokkaampaa 
hiilensidontaa

Hiilineutraali 
2035

Kolmella keinolla hiilineutraaliksi





Rakennusten rooli 
hiilineutraaliuspolulla

Lämpöpalvelut



Kaukolämpö mahdollistaa puhtaan 
kaupunkirakentamisen tulevaisuuden

• Kaukolämpö on keskiössä energiantuotannon ja rakennusten välillä. 
Tämä mahdollistaa rakennuksien hyödyntämisen 
hiilineutraaliuspolulla.

• Rakennuksista tunnistettuja mahdollisuuksia:
• Erilaiset hybridienergiaratkaisut, tarjoavat joustoa tuotannolle | 

Making City & Case Hartela
• Sähkön- ja lämmönkysyntäjousto  | KLEI
• Rakennusten hukka- ja ylijäämälämpöjen hyödyntäminen | 

Making City & Case Arina
• Rakennusten ja kaukolämmön energianhallinnan digitalisointi | 

Hukka 7 –projekti & OE360°
• Energianeuvonta ja katselmukset, parantaa kiinteistöjen 

energiatehokkuutta  

• Hyödyntämällä kaukolämpöverkkoa ja siihen liitettyjä bioenergialla 
toimivia voimalaitoksia, erilähteiden hukka- tai ylijäämälämpöjä, sekä 
erilaisia lämpöpumppuja, että rakennusten tarjoama potentiaali 
luodaan mahdollisuus hiilineutraalisuudelle.

Energianhallintaa 
edelläkävijöille

Vastuullisuusraportoinnin 
ja energianhallinnan

palvelualusta



Hybridienergiratkaisut rakennuksissa

• Kaukolämmön ja lämpöpumpun 
yhdistäminen rakennusten 
lämmittämisessä.

• Hyödynnetty 
kaukolämmönpaluuenergiaa ja 
matalalämpöverkkoja 

• Mahdollistaneet korkeat SCOP-
lukemat lämpöpumpuissa, jopa 
6-7

• Rakennusten viilennyksessä syntyneen 
lämpöenergian hyödyntäminen 
kaukolämpöverkossa.

• Kiinteistöihin asennettujen 
aurinkosähköjärjestelmien 
hyödyntäminen lämpöpumpuissa.

• Kiinteistöjen kysyntäjoustopotentiaali 
tukemaan tuotantoa. 



Kaupan hukkalämpöjen hyödyntäminen

• Kaupan CO2-kylmälaitoksen hukkalämmön ja 
laitokseen yhdistetyn lämpöpumpun energian 
hyödyntäminen kaukolämpöverkossa.

• Kaupan innovatiiviset energiaratkaisut edistävät 
energiantuotantolaitosten tehokkuutta ja tästä 
hyötyvät sekä kauppa että energiayhtiöt. 

• Tavoitteena ratkaisu, jolla alennetaan 
kokonaisenergiankulutusta ja päästöjä.

• Kiertotalouteen perustuvat toimintamallit ovat 
keskeinen keino energiajärjestelmien 
tehostamisessa ja päästöjen vähentämisessä.

• Mahdollistaa vuositasolla jopa 3 GWh
kaukolämmön tehokkaan ja polttamattoman 
tuotannon.

• Yhden kaupan CO2 päästövähenemä noin 500 
tn/a.



Yhteistyö sidosryhmien kanssa 

• Uudenlaista aluesuunnittelua kaavoituksessa

• Yhteistyötä rakennusten omistajien kanssa

• Modernin talotekniikan hyödyntämistä, jotta energiavirrat 
voidaan ohjata tarkoituksenmukaisesti. 

• Uudenlaiset energiaratkaisut tarjoavat uusia mahdollisuuksia 
resurssiviisaiden ratkaisujen toteuttamiseen kaavoittajille, 
sijoittajille, rakennuttajille, energiayhtiöille, talotekniikan 
osaajille ja kiinteistönhuollon ammattilaisille.



Oulun Energian 
toimitusjohtajan terveiset

”Haluamme olla luotettava, vastuullinen, 
toimintavarma ja kustannustehokas 
omassa toiminnassamme ja 
samoja ominaisuuksia haluamme 
myös kumppaneiltamme.”

Juha Juntunen
Oulun Energia Oy



Kiitos!


