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Fortumin tavoitteena on että Hepokorven datakeskus syrjäyttää hiiltä 
kaukolämmöntuotannossa jo 2024-2025 

• Espoon kaupungin ja Fortumin yhteiskuntasitoumuksen mukaisesti tavoitteenamme on luopua Espoossa 
kivihiilen käytöstä viimeistään vuonna 2025 – päästöttömät hukkalämpölähteet ovat avainasemassa 
korvaavaksi tuotantokapasiteetiksi. 

• Hepokorven datakeskushanke on osa isompaa kokonaisuutta, johon kuuluu myös Fortumin kehittämä 
datakeskushanke Kirkonummen Kolabackenissa. Myös Kolabackenin datakeskuksessa syntyvä 
hukkalämpö kierrätetään kaukolämmitykseen. Hepokorven ja Kolabackenin datakeskukset tullaan 
toteutuessaan ottamaan käyttöön samanaikaisesti.

• Tavoitteena on mahdollistaa datakeskustoiminnan aloittaminen vuoden 2023 alussa (esim. 
mobiiliratkaisulla) ja varsinaisten datakeskusten ensimmäisten vaiheiden käyttöönotto vaiheittain 
vuosina 2024-2025. 

• 100 MW datakeskuksen hukkalämmöllä voitaisiin kattaa noin kolmannes Kirkkonummi-Espoo-Kauniainen 
alueen kaukolämmön tarpeesta ja samalla vähentää kaukolämmön hiilidioksidipäästöjä 0,43 Mt/vuosi.
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Toteutuessaan datakeskushanke synnyttäisi hiilineutraalin lämmön ohella 
satoja uusia työpaikkoja sekä taloudellista hyvinvointia seutukunnalle

• Hankekehitettävän kokoluokan datakeskukset ovat mittavia investointeja, joilla on sekä suoria 
että epäsuoria positiivisia talousvaikutuksia kaupungille, seutukunnalle ja Suomelle. 
– Jopa miljardiluokan suora investointi, epäsuorat hyödyt 2-3-kertaiset. 
– Datakeskus työllistäisi suoraan käytön aikana parhaimmillaan satoja henkilöitä ja epäsuoraan hankkeen 

eri vaiheissa tuhansia henkilöitä.
– Merkittävä uusi kiinteistöverolähde Espoon kaupungille.
– Hanke edistäisi tarvittavaa energiamäärää vastaavan uuden tuulivoiman rakentamista Suomeen. 
– Hukkalämpöjen kierrätys vähentäisi riippuvuutta kaukolämmitykseen käytetyistä tuontipolttoaineista 

parantaen näin Suomen huoltovarmuutta. 
– Uusi datakeskus parantaisi digipalveluiden huoltovarmuutta ja tukisi Suomen digitalisaatiokehitystä. 

• Suuri datakeskushanke nopeuttaisi uuden toimialaklusterin kasvua seutukunnalle sekä lisäisi 
koulutustarpeiden kautta toimijoiden yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa. 

• Toteutuessaan hanke myös toisi Espoolle merkittävästi uutta globaalia näkyvyyttä.
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Hankekehityksen etenemisestä 

• Fortum on käynyt keskusteluja datakeskushankkeesta datakeskustoimijoiden kanssa vuodesta 
2019 lähtien. Luottamukselliset keskustelut etenevät hyvin ja tavoitteena on saattaa keskustelut 
ja tarvittavat selvitykset investointipäätöksen tueksi valmiiksi 2021 aikana. 

• Tulemme tiedottamaan investointipäätöksistä heti kun se on mahdollista. Luonnollisesti 
kaavoituksen etenemisen varmistaminen tavoiteaikataulussa on asia, josta täytyy olla hyvä 
näkyvyys ennen investointipäätöksiä. 

• Kaavoituksen ohella keskeistä on varmennetun sähkönsyöttöratkaisun varmistaminen sekä 
tekniset ratkaisut, joita tarvitaan hukkalämpöjen kierrättämiseen kaukolämpöverkkoon. Tältä 
osin suunnittelu etenee hyvin. 
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Kiitos!

Antti Kaikkonen
Projektipäällikkö, Fortum

Keilalahdentie 2-4, 02150 ESPOO
PL 100, 00048 FORTUM
p. +358 50 453 6308
antti.kaikkonen@fortum.com
www.fortum.com
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