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Miksi tarvitsemme ison 
datakeskuksen Espooseen?



Espoo Clean Heat: Datakeskushanke rakentaa tehokkaasti 
hiilineutraalia tulevaisuutta 

• Hukkalämmöt ja muut ei-polttavat ratkaisut 
vapauttavat lämpösektoria hiilestä

• Poikkeuksellinen mahdollisuus toteuttaa suuri 
hiilinegatiivinen projekti Espoossa ja Kirkkonummella

– korvataan kaukolämmön tuotannon fossiilisia polttoaineita 
hukkalämmöillä  

– hukkalämpö syntyy CO2-vapaan sähkön avulla 
datakeskuksen tietokoneissa

• Tukee vahvasti Espoon ja koko Suomen 
hiilineutraalisuustavoitteita

– 100 MW:n datakeskus vähentäisi Espoo-Kirkkonummi-
Kauniainen -alueen kaukolämmön CO2-päästöjä 0,3 milj. 
tonnia vuodessa 

– tämä vastaa jopa 1,7 % Suomen vähennystavoitteesta
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Tehokas rakentaminen ja innovatiiviset sähkö- ja 
lämpöverkkoratkaisut tekevät projektista kilpailukykyisen  

• Suuret pilvipalvelinkeskukset tarvitsevat 
paljon tilaa tulevaan laajentumiseen

– tyypillisesti 100-200 ha 

• Korkea tonttitehokkuus ja 
hukkalämpökaupan tuoma 
kustannuskilpailukyky > Hepokorven 
projektista kilpailukykyinen Pohjois-
Euroopan mittakaavassa

• Suunnitellulla sähkönsyöttöratkaisulla 
merkittävä rooli aikataulun 
toteutumisessa 
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Investoinnilla hyvinvointia ja globaalia näkyvyyttä
Esimerkkejä 

Hamina (Google)

• v. 2009 lähtien investoinnit 2 miljardia euroa, m.l. investointipäätökset vuonna  2019 

• Investoinneilla 4 300 työpaikkaa/vuosi. Jo ennen laajennusinvestointeja arviolta 1 600 
pysyvää työpaikkaa.

• Päätös myös merkittävästä investoinnista suomalaiseen tuulivoimaan 

Luleå (Facebook)

• 1. vaihe 2011-2013, 2. vaihe 2014, 3. vaihe 2021

• Investoinnit 2011-2018: 1 200 miljoonaa euroa

• Työpaikkoja keskimäärin vuodessa: 1 461

Mäntsälä (Yandex)

• Mäntsälän hiilidioksidipäästöt -40%

• Kaukolämmön loppuasiakashinta -11 %, Yandexin sähkölasku -20 %

• Syyskuussa 2019 kuntakehityslautakunta hyväksyi rakennusluvan datakeskuksen 
kaksinkertaistamiseksi
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Kilpailu on kovaa – onnistuminen vaatii avointa keskustelua

• Fortum käy luottamuksellisia neuvotteluita potentiaalisten 
datakeskustoimijoiden kanssa

• Tavoite: sähkö- ja lämpöratkaisujen suunnittelu ja luvitus valmiiksi v. 2021 
loppuun mennessä

• Tavoiteaikataulu:

– Potentiaalisimman toimijan sitouttaminen 2020-2021

– Investointipäätös 2021-2022, ensimmäisen vaiheen rakentaminen 2022-2024

– Ensimmäisen vaiheen käyttöönotto 2024-2025
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Avoin keskustelu hankkeesta yksi tärkeimmistä onnistumisen edellytyksistä



Fortum –Driving the change 
for a cleaner world

Antti Kaikkonen
VP, Industrial Electrification
Fortum, Generation
tel: +358 50 453 6308
email: antti.kaikkonen@fortum.com
www.fortum.com

mailto:antti.kaikkonen@fortum.com
http://www.fortum.com/

