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Hepokorvenkallio – asemakaavaehdotuksen arviointi 
ilmastovaikutuksista 

[Visualisointikuva etelästä, Kehä III:n suunnasta VE2., Ramboll] 
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TIIVISTELMÄ 

Yhteenveto ilmastonmuutoksen torjunnan mukaisesta toteutuksesta on esitetty 
taulukossa 1. 

Osa-alue Arvio ilmastonmuutoksen 
torjunnan mukaisesta 
toteutuksesta 

Asemakaavaehdotuksen sijoittuminen 
nykyiseen 
aluerakenteeseen 

erittäin hyvä 

Rakentaminen tyydyttävä (rakennus- ja 
käyttöönottovaihe) / hyvä (käyttö-
ja purkuvaihe) 

Hiilinielut hyvä 
Liikenne hyvä 
Energiaratkaisu erittäin hyvä 
Taulukko 1. Yhteenveto ilmastonmuutoksen torjunnan mukaisesta toteutuksesta 

Datakeskuksen ilmastovaikutusten arvio keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä on esitetty 
taulukossa 2. 

Vaihtoehto 1. 
ilman 
datakeskusta 

Vaihtoehto 2. 
datakeskuksen 
toteutuessa 

Rakennusvaihe (2 vuotta) 0 0,1 MtCO2 

Datakeskuksen käyttövaihe, 
liikenne (50 vuotta) 0 0,005 MtCO2 

Datakeskuksen käyttövaihe, 
energia (50 vuotta) 0 0 MtCO2 

Hiilivaraston koko (Espoo) 10,1 10,1 MtCO2 

Hiilinielun muutos (Espoo) 0 -0,00003 MtCO2/a 

Yhteistuotannon CO2 
päästöt (Kaukolämpö & 
sähkö Espoossa)* 0,76 0,37 MtCO2/a 

Espoon kaupungin 
kokonaispäästöt** (2019) 1,09 0,7 MtCO2/a 
* Vuonna 2019 Suomenojan voimalaitoksen yhteistuotannon CO2 päästöt olivat 0,84 
MtCO2, josta noin 91 % on Espoon osuus. (Energiavirasto, Laitoskohtaiset todennetut 
päästöt vuosilta 2013-2019) 
**Vaikuttaa myös Kirkkonummen ja Kauniaisten päästövähenemään 
Mt=Megatonnia (miljoonaa tonnia) 

Taulukko 2. Datakeskuksen ilmastovaikutusten yhteenvetotaulukko keskipitkällä ja 
pitkällä aikavälillä 
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JOHDANTO 

Fortum on sitoutunut yhdessä Espoon kaupungin kanssa muokkaamaan Espoon 
kaukolämmön tuotannon hiilineutraaliksi 2020-luvun aikana. Espoon (mukaan lukien 
myös Kirkkonummi ja Kauniainen) kaukolämpöverkon alueella on etsittävä 
fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi vaihtoehtoisia hiilineutraaleja tapoja 
lämmöntuotantoon, erityisesti polttovapaista teknologioista. Kaupunkialueella 
tapahtuvan ison datakeskuksen hukkalämmön hyödyntäminen on yksi 
ekologisimmista ja tehokkaimmista tavoista tuottaa lämpöä kaukolämpöverkkoon -
tämän vuoksi Fortum on lähtenyt luomaan edellytyksiä merkittävälle 
datakeskusinvestoinnille Hepokorvenkallion alueella. 

Datakeskukset tarvitsevat paljon sähköä ja konesaleissa sijaitsevissa tietokoneissa 
muodostuva hukkalämpö on mahdollista kierrättää edelleen hiilineutraaliksi 
kaukolämmöksi. Konesaleissa ilmaan johdettu hukkalämpö siirretään 
lämmönvaihtimien avulla veteen, jota voidaan hyödyntää kaukolämpöverkossa 
lämpöpumppuja apuna käyttäen. 

Tehtyjen laskelmien mukaan suuren (100 MW sähköteho) datakeskuksen 
hukkalämpömäärällä voidaan kattaa jopa kolmasosa Espoon, Kirkkonummen ja 
Kauniaisten alueen kaukolämpöverkon lämmöntarpeesta. Hukkalämmön kierrätys 
yhdestä 100 MW:n sähkötehon kokoisesta datakeskuksesta vähentäisi yhteistuotannon 
(sähkön ja kaukolämmön) CO2-päästöjä tällä alueella 0,43 MtCO2 vuodessa. Espoon 
osuus tästä vähenemästä olisi noin 0,39 MtCO2. 

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2019 koko Suomen kasvihuonepäästöt olivat noin 
50 MtCO2e, josta Espoon kaupungin osuus oli noin 2,2 % (1,09 MtCO2) (Espoon 
kaupunki, 2020). Toteutuessaan noin 100 MW:n sähkötehon datakeskuksessa saatava 
hukkalämpö vähentäisi Espoon kaupungin kasvihuonepäästöjä noin 36 % vuoden 
2019 päästötasosta. 

Iso datakeskusinvestointi on aina myös yhteiskunnallisesti ja kansantaloudellisesti 
erittäin merkittävä. Suurinvestoinnit synnyttävät paljon uusia työpaikkoja ja 
koulutusmahdollisuuksia. Yksittäinen datakeskusinvestointi voi olla jopa 
miljardiluokkaa, ja sen työllisyysvaikutukset ovat merkittävät. Tyypillisesti suuri, 
noin 100 MW:n sähkötehon datakeskus työllistää suoraan 100-300 eri 
koulutustaustaista henkilöä. Näiden lisäksi myös alihankkijaverkoston epäsuorat 
työpaikat sekä rakennus- ja korvausinvestointien aikana tarvittavat työntekijät 
huomioiden uusien työpaikkojen määrä on moninkertainen. 

Hepokorvenkallion lisäksi Fortum kehittää vastaavanlaista hanketta Kirkkonummen 
Sundsbergiin ja nämä kaksi hanketta tulevat todennäköisesti olemaan osana yhden 
toimijan alueellista, vähintään kolmen eri datakeskuksen muodostamaa keskittymää. 
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HEPOKORVENKALLIO 

Selvityksessä tarkastellaan Hepokorvenkallion–asemakaavaehdotusta, alue sijaitsee 
Kehä III:n ja Bodominjärven välillä osittain Oittaan ulkoilualueella. Tarkasteltavan 
asemakaavaehdotuksen rajaus on esitetty kuvassa 1. Alueelle ollaan suunnittelemassa 
datakeskusta, josta muodostuva hukkalämpö on mahdollista kierrättää edelleen 
hiilineutraaliksi kaukolämmöksi. 

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti Kehä III:n pohjoispuolella Bodominjärven 
eteläpuolella. 
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ARVIOINNIN TARKASTELUTAPA JA MENETELMÄT 

Selvityksessä tarkastellaan Hepokorvenkallion asemakaavaehdotusta 
ilmastonmuutoksen torjunnan näkökulmasta. Kaavahankkeen rakentamisen ja käytön 
aikaisia ilmastovaikutuksia todennetaan laadullisilla ja laskentoihin perustuvilla 
arvioinneilla. Arvioinnin tavoitteena ei ole tuottaa tarkkoja lukuja, vaan lähinnä 
arvioida vaikutusten suuruusluokkaa. 

Ilmastovaikutusselvityksessä on arvioitu hukkalämmön energiantuotannon vaikutus 
CO2 päästöihin sekä toteutettu datakeskuksen käyttämän sähkön herkkyystarkastelu. 
Ilmastovaikutusselvityksessä on otettu huomioon kuvan 2 mukaiset pääkohdat 
rakentamisen sekä käyttövaiheen ajalta. 

Kuva 2. Ilmastovaikutusselvityksessä huomioidut pääkohdat 

Moni vaikutuksista näkyy vasta pidemmän ajan kuluttua, joten vaikutukset on 
huomioitu keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. 
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4 ASEMAKAAVAEHDOTUS KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDELLÄKÄVIJÄNÄ 

4.1 Asemakaavaehdotuksen sijoittuminen nykyiseen aluerakenteeseen 

Kaava-alue sijaitsee Kehä III:n sekä Bodominjärven välisellä metsä- ja peltoalueella. 
Alue on hyvin saavutettavissa Kehä III:lta. Espoon pohjois- ja keskiosien 
yleiskaavaehdotuksessa alue on varattu elinkeinoelämän ja teollisuuden alueeksi 
kehätien melu- ja ilmanlaatuvaikutusten vuoksi (Espoon kaupunki). 

Alueen läpi kulkee kantaverkkoyhtiö Fingridin 400 kV:n sekä sähkönsiirtoyhtiö 
Carunan 2x110 kV:n voimajohdot. Espoon kaukolämpöverkon potentiaaliset 
liityntäpisteet sijaitsevat välittömästi Kehä III:n eteläpuolella. Alueen olemassa olevan 
verkkoinfrastruktuurin hyödyntäminen vähentää rakentamisen ympäristövaikutuksia 
ja kustannuksia merkittävästi. 

Kaukolämpöinfrastruktuurin vahvistaminen Hepokorven datakeskusalueelta Espoon 
koko kaukolämmönjakelujärjestelmään tulee edellyttämään lähialueella ajoväylien 
avaamista ja uudelleen asfaltointia. 

Edelleen Hepokorven datakeskusalue tullaan liittämään HSY:n 
vedenjakeluverkostoon. Lopullinen liittymiseen tarvittava asennusreitti on tätä 
selvitystä tehtäessä suunnittelun alla. 

Fortum yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa on päätynyt työn alla olevaan 
alueeseen seuraavien avainkriteerien perusteella: 

- Hukkalämmön hyödyntäminen mahdollista (hydraulinen kaukolämpöverkko 
lähellä) 

- Sähkön korkeajänniteverkko suunnittelualueella 

- Helppo saavutettavuus (tieverkosto ja julkinen liikenne) 

- Alue yleiskaavassa varattu teollisen tuotannon alueeksi 

- Toiminta sopii hyvin Espoon kaupungin edistykselliseen imagoon ja tuo 
kaupungin kaipaamia teollisia työpaikkoja 

- Korkeakoulujen ja yliopistojen läheisyys 

- Kansainvälisen lentokentän läheisyys 

- Osaavan työvoiman ja alihankkijaverkoston saatavuus 
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Rakentaminen 

Alueelle on tarkoitus rakentaa datakeskusrakennuksia, toimistotiloja, sähköasema, 
lämpöpumppuasema, vesisäiliöitä sekä varavoimageneraattorit/akut datan 
varastoimista sekä hukkalämmön hyödyntämistä varten (kuva 3). Yhteensä 
rakennettavaa alaa on suunniteltu maksimissaan olevan noin 205 000 k-m2. 
Kaavamääräyksissä tullaan rajoittamaan rakennusten harjakorkeus puuston 
latvuskerrosta matalammaksi (max 22 metriä maanpinnasta). Tällä varmennetaan, että 
rakennukset eivät tule häiritsemään Oittaan ulkoilualueen näkymiä. Eivätkä aiheuta 
merkittävää haittaa Bodominjärven kulttuurimaisemaan. 

Kuva 3. Hepokorvenkallion alueen pääsuunnittelukohteet 

Asemakaavaehdotuksessa esitetty ratkaisu on tiivis, datakeskuksen rakentamisessa 
pyritään hyödyntämään rakennusmaa tehokkaasti siten, että tarve muuttaa maata 
rakennusmaaksi pienenee, mutta kuitenkin mahdollistetaan isoimpien 
datakeskusoperaattoreiden tarvitsema laajamittainen toiminta. Kaava mahdollistaa 
myös rakentamisen kahteen kerrokseen, mikä osaltaan pienentää rakennusmaiksi 
suunniteltua alaa. 

Rakentaminen suuntautuu olemassa olevien liikenne- ja teknisen huollon verkkojen 
läheisyyteen, jolloin olemassa olevaa infrastruktuuria (sähkö- ja kaukolämpöverkko) 
voidaan hyödyntää maksimaalisesti. Alueen rakennuksien suunnitteluvaiheessa 
otetaan huomioon rakennusten ilmastovaikutukset rakennuksien koko elinkaaren 
ajalta. Rakennusvaiheessa päästöjä syntyy silti, mm. rakennustarvikkeiden ja muiden 
materiaalien hankintaketjuista. 
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Datakeskuksen käytönaikaiset vaikutukset ilmastolle ovat positiivisia. Datakeskus 
tuottaa hukkalämpöä, joka on kierrätettynä hiilidioksidivapaata energiaa. Tämä 
vähentää Espoossa fossiilisella polttoaineella, kuten kivihiilellä sekä maakaasulla 
tuotetun lämmön määrää. Vuoden 2025 jälkeen vähennys kohdistuisi ensisijaisesti 
maakaasun sekä pienemmässä määrin biomassan käyttöön. 

Rakennuksen purkuvaiheessa kierrätetään mahdollisimman suuri osa rakennuksen 
materiaaleista, joka näin ollen vähentää purkuvaiheessa mahdollisesti syntyviä 
ilmastovaikutuksia. Vuonna 2019 puretusta Inkoon hiilivoimalaitoksesta 92 % 
materiaaleista saatiin kierrätettyä (Fortum Oyj lehdistötiedote, 2019). Datakeskuksen 
käyttöiän päättyessä (arviolta 2070-luvulla) materiaalien kierrättämisen voidaan 
olettaa olevan vielä nykyistäkin paremmalla tasolla, joten materiaalien hyötykäyttö 
kiertotalousperiaatteiden mukaisesti lähes 100 %. 
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Hiilinielut (virkistys- ja viheralueet) 

Hiilinielu kerää ja varastoi hiilidioksidia, metsien ollessa tärkeimpiä hiilinielujamme. 
Nykyisellään suunnitellun Hepokorvenkallion alue on pääosin käytössä pelto- ja 
metsäalueena. Asemakaavaehdotuksessa on huomioitu maakunnallisesti arvokkaiden 
luontoalueiden sekä kulttuurimaiseman säilyminen. Datakeskushankkeen 
tarkoituksena on saada hyödynnettyä suunnitteluvarauksen alainen maa-alue 
tehokkaasti siten, että tarve pelto- ja metsämaiden kaavoittamiseksi teolliseen 
käyttöön jää mahdollisimman pieneksi. 

Hepokorvenkallion alueella säilytetään maakunnallinen ekologinen yhteys ja 
paikallinen ekologinen yhteys, joka toimii liito-oravien latvusyhteytenä. 

Asemakaavaehdotuksessa on kokonaisuudessaan huomioitu hiilinielut sekä 
virkistystarve hyvin, säilytettävien luonto- ja virkistysalueiden muodossa. 
Asemakaavalla ei ole vaikutusta alueen hiihtolatuihin. Virkistysalueiden verkosto jopa 
paranee, sillä uusi ulkoilureitti yhdistää jo olemassa olevan Kehä III:n 
alikulkutunnelin hyödyntämisen myötä etelä- ja pohjoispuoleiset virkistysalueet 
samaan latuverkostoon toistensa kanssa. Kuvassa 4 on esitetty asemakaava-alueen 
nykytilanne. 

Kuva 4.Hepokorvenkallio kaavaehdotusalueen – nykytilanne. 
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Kun metsää kaadetaan hiilinielu pienenee. Tämä ei vaikuta suoraan hiilivarastojen 
pienenemiseen, jos hakkuut pysyvät metsien kasvua pienempinä. 
Luonnonvarakeskuksen mukaan hakkuut ovat olleet 2010-luvulla suurimmasta 
kestävästä hakkuumahdollisuudesta keskimäärin 80 prosenttia. Puuston määrän on 
myös todettu edelleen lisääntyneen tuoreimpien mittausten mukaan. 

Hiilen vapautuminen ilmastoon riippuu kaadettujen puiden käyttötarkoituksesta. Jos 
nämä käytetään rakentamiseen, hiili pysyy sitoutuneena puussa. 
Energiantuotantokäyttöön mennessä puusta vapautuu siihen sitoutunut hiilidioksidi. 
Arvioinnissa on oletettu, että 50 % kaadetusta puusta menee metsäteollisuuden sekä 
energiantuotannon käyttöön ja loput 50 % puurakentamiseen. 

Espoossa on metsäalaa 18 700 hehtaaria (Espoon kaupunki, Metsä- ja suoluonto). 
Datakeskushanketta varten kaadettavan puuston määrä on noin 23 ha, joka vastaa 
0,06% koko Espoon metsäalasta. Kuntien hiilitasekartoituksen mukaista Espoon 
hiilivarastojen hehtaarikohtaista lukuarvoa hyödyntämällä on laskettu kaadettavan 
puustoalan vaikutus hiilivarastoon. 

Arvioinnissa on otettu huomioon myös puustoalan pienentymisen vaikutus 
vuosittaisen hiilidioksidin sitoutumiseen (Lier ym. 2014). Yhdessä vuosittaisen 
hiilidioksidin sitoutumisen sekä hiilivaraston pienenemisen vaikutus koko 
datakeskuksen elinkaaren ajalta jää alle 0,01 MtCO2 (Taulukko 3). 

Hiilivarasto & nielu 
Kaadettava metsäala 23 ha 

Hiilivaraston hehtaarikohtainen koko (maaperä+kasvillisuus) 
Alueen hiilivaraston koko 

0,000539 Mt CO2/ha 

0,012408 Mt CO2 

Hiilivaraston hehtaarikohtainen koko (kasvillisuus) 
50 % puustosta puurakentamiseen 

0,000191 Mt CO2/ha 
0,002195 Mt CO2 

Yhteensä datakeskusalueen hiilivaraston pieneneminen 0,010214 Mt CO2 

Suomen metsämäärä (2019) 22,80 milj. ha 

Suomen hiilinielu (2019) 32,00 MtCO2/a 

Puuston keskimääräinen hiilinielu vuodessa per ha (2019) 

Yhteensä datakeskusalueen hiilinielun pieneneminen (koko 
datakeskuksen elinkaaren ajalta) 

0,000001 MtCO2/ha 

0,001614 MtCO2 

Datakeskuksen kokonaisvaikutus hiilivaraston ja -nielun 
vähenemään 0,011828 MtCO2 
Taulukko 3. Hiilivaraston ja hiilinielun vaikutukset 
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Liikenne ja saavutettavuus 

Kaavaehdotus sijaitsee erittäin hyvien ajoneuvoliikenteen yhteyksien varrella: Kehä 
III sijaitsee suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä. Alue on hyvin 
saavutettavissa myös julkisella liikenteellä. Ajoneuvoyhteys eteläisen korttelin 
pohjoispuolelle Hepokorventieltä toteutetaan lähtökohtaisesti katuna. Kadun 
yhteyteen tulee kevyen liikenteen väylä jalankulkua ja pyöräilyä varten. 

Alueelle rakennettavat datakeskukset työllistävät 100-300 henkilöä. Arvioinnissa on 
työmatkustuksen osalta oletettu, että 90 % työntekijöistä käyttää omaa autoa ja 10 % 
kulkevat työmatkansa julkisilla kulkuvälineillä. Arvioinnin lähtökohtana on käytetty 
LIPASTO-yksikköpäästötietokannan arvoja (katso laskelmat Taulukko 4). 
Tulevaisuudessa hybridi- ja sähköautojen määrä tulee lisääntymään, joka pienentää 
työmatkoista todellisuudessa syntyviä hiilidioksidipäästöjä. 

Epäsuorat työpaikat sekä rakennus- ja korvausinvestoinnit huomioiden uusien 
työpaikkojen määrä on moninkertainen. Rakennusaikana liikenne tulee olemaan 
vilkkainta ja sisältämään myös raskasta liikennettä. 

Liikenne 
Työpäiviä vuodessa 228 pv/a 

Rakennusaikainen 

Rakennusaika 2 a 

Automäärä 300 kpl 
Kilometrit 50 km/vrk 

Keskimääräiset CO2 päästöt (Pakettiauto, diesel) 207 g/km 

Herkkyystarkastelukerroin 1 

Rakennusaikainen liikenne CO2 päästöt 0,001416 Mt CO2 

Käytönaikainen 

Automäärä (yksityisautot) 90 kpl/vrk 

Kilometrit (yksityisautot) 30 km/vrk 

Keskimääräiset CO2 päästöt (hlö auto) 159 g/km 

Julkinen liikenne 10 hlö/vrk 

Kilometrit (julkinen) 30 km/vrk 

Keskimääräiset CO2 päästöt (julkinen) 52 g/km 

Herkkyystarkastelukerroin 1 

Työmatkaliikenne CO2 päästöt 0,000101 Mt CO2/a 
Taulukko 4. Datakeskuksen vaikutus liikenteeseen rakennus- sekä käytönaikana 
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5 ENERGIARATKAISUT 

5.1 Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueen kaukolämpöjärjestelmän 
kuvaus 

Keskitetty lämmönjakelu on yhteiskunnallisesti erittäin kustannustehokas tapa 
lämmittää tiiviissä kaupunkiympäristössä olevia kiinteistöjä sekä asukkaiden 
tarvitsemaa lämmintä käyttövettä. Kaukolämmön infrastruktuuri on aikoinaan jo 
investoitu, joten sen pitkäaikainen hyödyntäminen on kokonaisuuden kannalta 
tarkoituksenmukaista. Kaukolämpöverkkoihin ei kohdistu nykyisellään 
sähköverkkojen kaltaista sääntelyä. Kaukolämpötoimintaa ja erityisesti sen 
hinnoittelua valvoo kilpailu- ja kuluttajavirasto yleisen kilpailu- ja 
kuluttajansuojalainsäädännön pohjalta. Fossiilisten polttoaineiden verotus on 
heikentänyt kaukolämmön kilpailukykyä mm. paikallisiin 
maalämpöpumppuratkaisuihin verrattuna. Tämä tosiasia on saanut 
pääkaupunkiseudun kaukolämpöyhtiöt etsimään kilpailukykyisiä, mutta samalla 
ympäristön kannalta kestäviä lämmöntuotantojärjestelmiä. Näistä lisää kappaleessa 
4.3.2. 

Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisten kaukolämpöjärjestelmän vuotuinen 
lämpöenergian jakelu on n. 2,5 TWh. Kaukolämmön tehontarve on suurin 
lämmityskaudella Lokakuu – Maaliskuu välisenä aikana. Muina aikoina tehontarve 
kohdistuu suuremmassa määrin käyttöveden lämmitykseen. Espoossa 
lämmityskaudella tehontarve on välillä 500 MW – 950 MW riippuen 
ulkolämpötilasta. Kesäkaudella tehontarve laskee 100 MW:n tasolle. Espoon ja 
Kirkkonummen kaukolämpöjärjestelmät ovat yhdistetty, vaikkakin kaukolämmön 
hydraulinen toimintaperiaate rajaakin lämmönsiirron nykyisille putkistomitoituksille. 
Vastaavasti Espoon ja Helsingin - sekä epäsuorasti Espoon ja Vantaan- välinen 
lämmönsiirto perustuu nykyisellään Espoon Vermon alueella tapahtuvaan 
lämmönvaihtoon maksimissaan n. 50 MW:n teholla. 

Kuvassa 5 on esitettynä pääkaupunkiseudun lämmöntuotannon ajojärjestyksen 
pysyvyyskäyrä. Tässä selvityksessä tarkastelun kohteena oleva Datakeskuksen 
hukkalämpöteho tulisi olemaan ajojärjestyksenä ennen fossiilisten polttoaineiden 
käyttöä. 
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Kuva 5 Pääkaupunkiseudun lämmöntuotannon ajojärjestyksen pysyvyyskäyrä 

Suomi on sitoutunut luopumaan kivihiilenpoltosta vuoteen 2030 mennessä. Fortum on 
omalta osaltaan päättänyt luopua Espoossa kivihiilestä jo vuoden 2025 aikana ja olla 
hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Historiallisesti pääkaupunkiseutua on 
lämmitetty kivihiilellä ja maakaasulla yhteistoimintalaitoksissa (sähkön ja 
lämmöntuotanto) sekä kylminä ajanjaksoina myös vastaavilla maakaasulla toimivilla 
yhteistoimintalaitoksilla. Lisäksi nk. kylmähuippujen aikana järjestelmässä on 
mukana öljyn käyttöön perustuvia erillisiä lämpökeskuksia. Öljykattiloita on viime 
vuosina korvattu biomassalla toimiviksi taikka niiden käyttöä on muilta osin 
rajoitettu. Pääkaupungin lämpöjärjestelmässä on yksi tehokas jätteenpolttolaitos 
Vantaan itäosissa, mutta kyseisen laitoksen teho ei riitä kompensoimaan kivihiilestä 
luopumista koko lämpöjärjestelmän alueella. Tässä yhteydessä on hyvä korostaa, että 
lämpöjärjestelmä on hydraulinen, jossa etäisyydet ja korkeuserot lämmöntuotannon ja 
kulutuspisteiden välillä ovat kokonaisjärjestelmän tehokkaan toiminnan kannalta 
merkittäviä tekijöitä. 

Kivihiilestä luopuminen koskee eritoten Helsingin ja Espoon / Kirkkonummen isoja 
lämpöjärjestelmiä. Vantaan tilannetta helpottaa edellä mainittu tehokas 
jätteenpolttolaitos. Pääkaupunkiseudun lämpöyhtiöt tekevät yhteistyötä tulevan ei-
kivihiileen perustuvan lämpöjärjestelmän suunnittelussa. Esimerkkinä mm. hanke, 
jolla tavoitellaan Kilpilahden alueen teollisuuden hukkalämpöjen hyödyntämistä 
pääkaupunkialueella. 
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Fortumin vaihtoehdot kivihiilen polton korvaamiselle 
lämmöntuotannossa 

Maakaasu 

Fortumin Suomenojan voimalaitos on suurin lämmöntuotantolaitos Espoon ja 
Kirkkonummen lämmöntuotantojärjestelmässä. Suomenojan voimalaitoksella kivihiili 
voidaan suurimmaksi osaksi korvata maakaasulla. Maakaasu on CO2 päästöiltään 
kivihiiltä vähäisempää, mutta itse maakaasun hinta voi vaihdella merkittävästikin. 
Hinta perustuu merkittävästi öljyn maailman markkinahintaan. Lisäksi 
huoltovarmuuden kannalta hankinta nojaa käytännössä Venäjän vientikaasun 
toimituksiin. Suomen ja Baltian välinen kaasuputki on mahdollistanut Suomessa 
jossain määrin Liettuaan tuotavan kansainvälisen nesteytetyn maakaasun (LNG) 
käyttöä. Tulevaisuudessa putkikaasutoimitukset Keski-Euroopasta Suomeen ovat 
mahdollisia, kun Liettuan ja Puolan välinen kaasuputki on otettu käyttöön. 

Merivesilämpöpumput 

Pääkaupunkiseudun rannikko on pääosin matalaa ja tästä syystä meren syvänteiden 
lämpötilaeroon perustuva teollisen mittakaavan lämmönhankinta on potentiaalisesti 
heikkoa. Tukholmassa teollisen kokoluokan merivesilämpöpumppuja käytetään, mutta 
syvänteitä on alueella laajemmin ja lähempänä rantaa. 

Maalämpö 

Fortum pitää teollisen kokoluokan maalämpöteknologiaa lupaavana ja seuraa nyt 
käynnissä olevien koehankkeiden tuloksia. Maalämmön eräs rajoittava tekijä on 
tiiviissä kaupunkiympäristössä usein esiintyvä maanalainen infrastruktuuri esim. 
metro, vesitunnelit jne. Tämä koskee eritoten eräitä Helsingin kantakaupungin osia. 

Ilma-vesilämpöpumput 

Fortum selvittää parhaillaan teollisen kokoluokan ilma-vesilämpöpumppujen 
kannattavuuksia useilla eri alueilla Espoossa ja Kirkkonummella. Teknologia on 
todettu hyväksi ja potentiaali nähdään merkittävänä. Kivihiilestä luopumisen, sekä 
tuulivoiman merkittävän kasvun seurauksena Pohjoismaiden ja eritoten Suomen 
sähköjärjestelmien CO2 jalanjälki tulee pienenemään merkittävästi. Nykyiselläänkin 
CO2-pohjaisen tuotannon osuus Pohjoismaissa on alle 10% ja laskee edelleen (kuva 
6). Pohjoismainen sähkömarkkinoiden voidaan perustellusti todeta olevan maailman 
kustannustehokkain sekä kehittymässä täysin CO2 vapaaksi sähkömarkkinaksi 
ensimmäisenä maailmassa. 
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Kuva 6. Pohjoismaiden ja Baltian tuotanto v. 2018 

Sähkökattiloiden hyödyntäminen kaukolämmöntuotannossa 

Sähkökattilat, joissa vettä lämmitetään suoralla sähköllä kaukolämpöverkon 
vaatimaan lämpötilaan soveltuvat huonosti kaukolämmön ensisijaiseksi 
tuotantomuodoksi. Tämä johtuu sähkökattiloiden kantamasta korkeammasta 
sähköverosta ja huonommasta hyötysuhteesta. Suomessa sähkökattiloiden vero on 
22.5 EUR/MWh, kun lämpöpumpuilla sähkövero lasketaan oletettavasti vuoden 2022 
alussa tasolle 0.5 EUR/MWh. Sähkökattiloiden veroluokka kasvattaa merkittävästi 
käytön kustannuksia. Sähkökattiloiden käyttö merkittävissä määrin 
lämmöntuotannossa nostaisi kaukolämmön hintaa ja heikentäisi sen kilpailukykyä. 

Sähkökattilat eivät myöskään ole energiatehokkain vaihtoehto: sähkökattiloiden 
hyötysuhde on maksimissaan 100%, kun lämpöpumppujen hyötysuhde on lähellä 
400%. Heikomman kannattavuuden lisäksi sähkökattilat tulisivat kuormittamaan jo 
nyt merkittävästi kuormitettua sähköverkkoa Espoon alueella verrattuna 
hukkalämmön ja lämpöpumppujen yhdistelmään. 

Teollisuuden hukkalämpöjen hyödyntäminen 

Teollisuuden hukkalämpöjen hyödyntäminen on konseptuaalisesti kaikkein 
tavoitelluin ratkaisu. Hukkalämpöjen hyödyntäminen on kansantaloudellisesti 
tehokkainta, eritoten, jos energian hukkavirrat saadaan hyödynnettyä kohtuullisilla 
investoinneilla. Valitettavan usein lämpöä tuottavat, jo olemassa olevat valmistavan 
teollisuuden laitokset, ovat sijainniltaan kaukana kaukolämpöverkoista. Uusien, laajan 
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mittakaavan teollisten alueiden kaavoitus ja rakentaminen lähelle asutusta on edelleen 
haastavaa. Datakeskusten osalta nämä rajoitteet kohdistuvat lähinnä sopivien isojen 
maa-alueiden löytämiseen kaukolämpöjärjestelmän sisällä tai sen rajoilla. 
Ympäristövaikutukset konesaliteollisuudessa ovat merkittävästi pienemmät kuin 
perinteisessä, nk. valmistavassa teollisuudessa. Datakeskusten merkittävimmät 
ympäristövaikutukset rajoittuvat pääosin energian hankintaan, makean veden 
hankintaan sekä rakennusaikaiseen meluun. 

Espoo Clean Heat -ohjelma 

Teknistaloudelliset, vaihtoehtoiset vähähiiliset kaukolämmön tuotantoratkaisut on 
kuvattu kattavasti Fortumin Espoo Clean Heat -ohjelmassa 
(https://www.fortum.com/products-and-services/heating-cooling/district-heating-
warms-your-home-reliably/espoo-clean-heat). Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, 
sektori-integraation edistämiseksi sekä julkinen ja poliittinen keskustelu niin 
Suomessa kuin EU-tasolla huomioiden, Fortum pyrkii aina toteuttamaan ensisijaisesti 
ei-polttavia (siis sähköön perustuvia) vaihtoehtoja. Uskomme vakaasti sähköistymisen 
megatrendiin, jota tukee jatkuvasti halventuvat uusiutuvan sähköenergian 
tuotantomuodot. Sähköistyminen ja sektori-integraatio ovat myös EU:n 
ilmastostrategian keskiössä. 
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Rationaliteetti hankekehittää datakeskus osaksi Espoon, Kauniaisten ja 
Kirkkonummen lämmöntuotantoa 

Edellä kuvatun perusteella, Fortum pyrkii löytämään yhteiskunnan kannalta parhaan 
mahdollisen ratkaisun millä nopeutettu kivihiilestä luopuminen Espoon ja 
Kirkkonummen alueella voidaan toteuttaa. Tavoite on kehittää Espoon ja 
Kirkkonummen kaukolämpöjärjestelmän yhteyteen alueet, joille saadaan (i) 
teollisuusalueen kaava joka mahdollistaa riittävän rakennusoikeusmäärän vastaamaan 
datakeskustoimijan tarpeita; (ii) varmennettu sähkönsyöttö tarvittavalle 
sähkökapasiteetille; (iii) yhteys pääkaupunkiseudun kaukolämpöverkkoon; sekä (iv) 
riittävä varmennettu vesisyöttö prosessin tarpeisiin. Lisäksi useat isot 
pilvipalvelintoimijat edellyttävät, että heillä tulee olla kolme identtistä tietokonesalia 
muutamien kymmenien kilometrien etäisyydellä toisistaan, jolloin he saavat 
tarvitsemansa varmuuden omien palveluidensa toimittamiseksi asiakkailleen. Eli on 
todennäköistä, että Espoon Hepokorvenkallion hanke tulee olemaan osa isompaa 
kokonaisuutta, johon kuuluu kaksi muuta datakeskusta, jotka kaikki tullaan 
rakentamaan samanaikaisesti. Tätä kokonaisuutta (yhdistettynä hukkalämmön 
talteenotto-konseptiin) markkinoidaan parhaillaan kansainvälisille isoille pilvipalvelin 
toimijoille. Kiteytettynä Fortumin tavoite on (i) luoda teollisen mittakaavan CO2-
vapaa lämmönhankintaratkaisu vuoteen 2025 mennessä, (ii) varmistaa merkittävä 
investointi Suomeen ja (iii) myötävaikuttaa datakeskus-investoinnin lisäksi 
tuulivoimainvestointien kasvua Suomessa. 

Tässä ilmastonvaikutus tarkastelussa käytämme 100 MW:n sähkötehon datakeskusta 
tarkastelun perusteena. Nykyaikaisilla teollisen kokoluokan lämpöpumpuilla 
kykenemme ottamaan kyseisen kokoluokan datakeskuksesta n. 150 MW 
peruskuormalämpötehoa ja siirtämään 90 asteista vettä kaukolämpöjärjestelmään. 
Tarkastelussa oleva 150 MW:n lämpöteho tulisi korvaamaan kivihiiltä 
lämmöntuotannossa. Fortum arvion mukaan, vaikutus nk. ”datalämmön” 
hyödyntämisestä olisi Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen lämmitysjärjestelmässä 
CO2 päästöjen vähenemänä n. 0,43 MtCO2 per vuosi. Teoreettisesti koko 
datakeskuksen käyttöiän (n. 50 vuotta) perusteella tarkasteltuna kompensaatio olisi n. 
21,5 MtCO2. Vertailulukuna tarkastelussa voidaan käyttää Espoon kaupungin päästöjä 
vuodelta 2019, jotka olivat 1,09 MtCO2 (Espoon kaupunki, 2020). Tällöin 100 MW:n 
sähkötehon datakeskus kykenee kompensoimaan Espoon CO2 taseesta pois n. 36 %, 
kun huomioidaan Espoon osuuden CO2 vähenemästä olevan noin 0,39 MtCO2 per 
vuosi. 

Kansallisen ja EU:n ilmastostrategian mukaisesti Fortum pyrkii löytämään 
mittakaavaltaan merkittäviä, todennetusti päästöjä vähentäviä ratkaisuja 
energiasektorilla. Alla taulukossa on esitetty arvio datakeskuksen sähkönkulutuksesta 
ja arvioon perustuva todellinen päästövähenemä sekä kansalliseen päästökertoimeen 
perustuva laskennallinen päästövähenemä. Koska konesalin käyttämän sähkön tulee 
todennetusti olla peräisin täysin hiilineutraaleista lähteistä, ei laskennallinen ja 
kansalliseen päästökertoimeen perustuva tarkastelu anna hankkeesta totuuden- tai 
oikeudenmukaista kuvaa, mikä osaltaan tulisi huomioida käytettävissä 
metodologioissa. Sekä suunnitteluvarausratkaisun että tontin luovutusehdon kautta 
datakeskustoimijaa edellytetään käyttämään hiilineutraalia sähköä ja tämä tulee 
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huomioida päästövähenemää arvioitaessa. Muussa tapauksessa tarkastelu ei kannusta 
uusiutuvista lähteistä olevan sähkön käyttämistä tai tue sen lisärakentamista, vastoin 
kansallisia ja EU-ilmastotavoitteita. Toteutuessaan konesali-
investoinnin niin laskennallinen kuin todellinenkin päästövähenemä on merkittävä. 

ARVIOITU PÄÄSTÖVÄHENEMÄ LASKENTATEHOLTAAN 100 MW KONESALIHUKKALÄMMÖLLE 
100,0 MW, konesalien laskentakuorma 

8 760 h, arvioitu käyttöaika vuodessa 

876 GWh, konesalin arvioitu sähkönkulutus (A) 
273 GWh, lämpöpumppujärjestelmän sähkönkulutus (B) 
91 GWh, sähkökattiloiden sähkönkulutus (C) 
33 GWh, kiertopumppujen ja muiden sähkönkulutus (D) 

1 272 GWh, konesalihukkalämpötuotannon sähkönkulutus vuodessa (A+B+C+D) 
gCO2/kWh, Suomessa 2020 kulutetun sähkön päästökerroin 

72 
(Fingrid: https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/sahkomarkkinainformaatio/co2/) 

92 ktCO2, konesalihukkalämpötuotannon laskennalliset sähköstä aiheutuvat päästöt vuodessa 

430 ktCO2, konesalihukkalämpötuotannon todellinen päästövähenemä vuodessa 

338 ktCO2, konesalihukkalämpötuotannon laskennallinen päästövähenemä vuodessa 

Ilmastovaikutusten arvioinnissa epävarmuudet liittyvät erityisesti vaikutusten 
ajoitukseen vuosina 2023-2030. Päästövähenemät ja ilmastovaikutukset riippuvat 
datakeskuksen rakentamisen ja kapasiteetin kasvattamisen aikataulusta. Esitetty 
ilmastovaikutusten arviointi perustuu hyvin realistiseen ja tyypilliseen datakeskuksen 
rakentamisen ja tuotannon kasvattamisen aikatauluun. 

Datakeskushankkeen toteutuessa kaukolämpöverkkoa tullaan vahvistamaan 
Kirkkonummen ja Espoon välisellä osuudella siten, että konesaleissa syntyvää 
hukkalämpöä voidaan hyödyntää ja kierrättää kaukolämpöverkkoon tehokkaasti 
ympäri vuoden, mahdollisesti myös jäähdytyskauden aikana. Tuotannonohjaus tulee 
tehdä kaukolämpöverkon kokonaisuus sekä ulkoiset olosuhteet huomioiden. Fortum 
tutkii jatkuvasti kausivarastoinnin mahdollisuuksia kysynnältään alhaisemman 
kauden, siis kesällä syntyvien hukkalämpöjen hyödyntämiselle. Lisäksi Espoon ja 
Helsingin välistä kaukolämmön siirtokapasiteettia pyritään vahvistamaan nykyisestä 
Vermon liittymäpisteen 50 MW:n tehosta ylöspäin. 
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Datakeskus - investointien energiahankinta ja vaikutus Suomen ja 
Pohjoismaiden sähköjärjestelmään 

Isot kansainväliset datakeskustoimijat korostavat nykypäivänä 
ympäristövastuullisuuttaan ja hiilijalanjälkeään omissa energianhankinnoissaan. 
Datakeskusteollisuus onkin eräs kiivaimmin kasvavista nykyteollisuuden sektoreista 
ja energian osuus saattaa olla jopa 50% datakeskuksen vuotuisista 
käyttökustannuksista. Tätä tosiasiaa vasten energiataseen optimointi eli pitkäaikaiset 
uusiutuvan energian hankintasopimukset, energian säästö, koko energiataseen 
hyötysuhteen nosto sekä edellä mainituista koostuva CO2 hiilijalanjäljen 
pienentäminen ja tavoiteltu eliminointi ovat luonnollisia strategisia pääpainoalueita 
kyseisillä teknologiayhtiöillä. Tältä osin Pohjoismaat ovat luonteva investointialue 
kyseisille toimijoille. Todettakoon, että Pohjoismaissa on mahdollisuus rakentaa 
merkittävästi tai jopa ”rajoittamattomasti” lisää tuulivoimaa palvelemaan teollisuuden 
sähköistymistä. Lisäksi vahva sähkönsiirtoverkko, joustava vesivoima ja CO2 vapaata 
peruskuormaa ajava ydinvoima takaa varmennetun kapasiteetin tälle 
energiantoimitus-kriittiselle teollisuudelle. Vastaavaa potentiaalia ei tunnistettavasti 
muilla Eurooppalaisilla sähkömarkkinoilla ole. 

Datakeskusten energianhankinta 

Espooseen ja Kirkkonummelle tavoiteluille datakeskusinvestoinneille käytämme 
perusolettamaa, että toimijat tulevat hankkimaan sähköenergiansa uusista uusiutuvista 
energialähteistä eli käytännössä uusista tuulivoimapuistoista, jotka ovat 
kilpailukykyisimpiä uusinvestointi-voimalaitoksia sähköjärjestelmässämme 
nykypäivänä. Lukuisat Euroopassa toimivat, suuret konesalitoimijat ovat sitoutuneet 
100% uusiutuvaan sähköön pohjautuvaan liiketoimintaan viimeistään vuoteen 2030 
mennessä. 

Datakeskusten vaikutus Suomen ja Pohjoismaiden sähköjärjestelmään 

Hankkeen toteutuminen lisää sähkön käyttöä pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla, joille 
on rakenteilla ja suunnitteilla runsaasti lisää etenkin tuulivoimaan perustuvaa uutta 
sähköntuotantoa. Jatkuvasti sähköä käyttävä datakeskus vähentää tarvetta rajoittaa 
uusiutuvia energialähteitä käyttävää sähköntuotantoa tuulivoiman suuren tuotannon 
aikoina ja tukee siten näissä tilanteissa sähköjärjestelmän tasapainoa. Tuulivoiman 
tuotannon vaihteluihin vastataan pohjoismaisilla markkinoilla pääosin ohjaamalla 
vesivoiman tuotantoa vuorokausimarkkinoiden, päivänsisäisten markkinoiden sekä 
käyttötunnin aikaisten säätömarkkinoiden kautta. Myös kansainvälinen sähkökauppa, 
yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto, ohjattavissa oleva sähkönkulutus sekä 
akkuvarastot tarjoavat joustoja sähköjärjestelmään. 

Datakeskukset käyttävät sähköä hyvin tasaisella teholla, joten ne eivät juurikaan lisää 
sähköjärjestelmän hetkellisten säätöreservien kokonaistarvetta. Pohjoismaisessa 
sähköjärjestelmässä säätöreservivelvoitteet jaetaan pääosin maiden sähköntuotannon 
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ja -kulutuksen suhteessa, joten sähkön käytön kasvu Suomessa lisää hieman Suomen 
säätöreservien tarvetta. Säätöreservitarpeet katetaan pääosin vesivoiman, nopeasti irti 
kytkettävissä olevien kulutuskohteiden ja akkuvarastojen avulla. 

Tähän mennessä Pohjolaan tulleet teknologiyhtiöt ja datakeskustoimijat (esim. 
Google, Microsoft, Apple, Amazon Web Services ja Facebook) ovat poikkeuksetta 
järjestäneet sähkönhankintansa uudesta tuulivoimasta. Toimijoille ei kelpaa olemassa 
oleva tuotanto, vaan järjestelyihin on liittynyt poikkeuksetta ehto uusista 
investoinneista tuuleen ja näiden kanssa sovittavat pitkäkestoiset 
sähköntoimitussopimukset. Vaikkakaan tuulivoiman tuotanto ja datakeskuksen 
kulutusprofiili eivät täsmää, on yhtiöillä tavoite kattaa koko sähkönkulutuksensa CO2 

-vapaalla tuotannolla hyödyntämällä alkuperätakuuseen perustuvaa sähkönhankintaa 
CO2 tavoitteidensa saavuttamiseksi. Aiemmin kuvatulla logiikalla tarkasteltuna, 
uusien datakeskusten tulo Pohjoismaihin ja siellä syntyvä uusi sähkönkäyttö ei tule 
vaikuttamaan CO2 päästöjen nousuun sähköjärjestelmässä – itse asiassa päästöt 
vähenevät lämmön kierrätyksen ansiosta. Kokonaisuus huomioon ottaen merkitystä 
on vain sillä, mihin maahan uudet datakeskusinvestoinnit syntyvät ja ennen kaikkea 
sillä, missä hukkalämmön kierrätys on mahdollista. Tässä asiassa Pohjoismaat 
kilpailevat keskenään sekä muuta Eurooppaa vastaan. 

Aurinkoenergian tuotantopotentiaali 

Hepokorven tontti koostuu kahdesta osasta, joista pohjoinen tontti on kooltaan 16,8 ha 
ja eteläinen tontti on kooltaan 11,2 ha eli yhteensä 28 ha. Ohessa on 
teoreettinen esimerkkilaskelma aurinkovoimapotentiaalista, kun oletetaan neljäsosa 
saatavilla olevasta tontin 28 ha pinta-alasta hyödynnettävän 
aurinkovoimatuotantoon. Paikallinen tuotanto aurinkovoimaa hyödyntäen tässä 
laajuudessa on mahdollista, mutta konesalitoimija vastaa viime kädessä itsenäisesti 
hankkeen energianhankintaan liittyvistä päätöksistä. Kaavamääräykset edellyttävät 
kattopintojen hyödyntämisen aurinkoenergian keräämiseen ja konesalitoimijat 
edellyttävät toiminnoissaan uusiutuvan energian hyödyntämistä. Lähtökohtaisesti 
päästötön energia kannattaa tuottaa aina siellä, missä se on kustannustehokkainta 

TEOREETTINEN ESIMERKKILASKELMA AURINKOVOIMAPOTENTIAALISTA 

7,0 ha arvioitu pinta-ala aurinkovoimalle (28 ha tontista 25%) 
1,0 ha/MWp aurinkovoiman edellyttämä pinta-ala 

7,0 MWp potentiaalinen aurinkovoimakapasiteetti 
900 h, huipunkäyttötunnit Etelä-Suomessa 

6,3 GWh, aurinkovoimatuotanto vuodessa 

1 272 GWh, konesalihukkalämpötuotannon sähkönkulutus vuodessa 

0,5 % aurinkovoiman potentiaalinen osuus kokonaissähkönkulutuksesta 
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	Figure
	JOHDANTO 
	Fortum on sitoutunut yhdessä Espoon kaupungin kanssa muokkaamaan Espoon kaukolämmön tuotannon hiilineutraaliksi 2020-luvun aikana. Espoon (mukaan lukien myös Kirkkonummi ja Kauniainen) kaukolämpöverkon alueella on etsittävä fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi vaihtoehtoisia hiilineutraaleja tapoja lämmöntuotantoon, erityisesti polttovapaista teknologioista. Kaupunkialueella tapahtuvan ison datakeskuksen hukkalämmön hyödyntäminen on yksi ekologisimmista ja tehokkaimmista tavoista tuottaa lämpöä kaukolä
	-

	Datakeskukset tarvitsevat paljon sähköä ja konesaleissa sijaitsevissa tietokoneissa muodostuva hukkalämpö on mahdollista kierrättää edelleen hiilineutraaliksi kaukolämmöksi. Konesaleissa ilmaan johdettu hukkalämpö siirretään lämmönvaihtimien avulla veteen, jota voidaan hyödyntää kaukolämpöverkossa lämpöpumppuja apuna käyttäen. 
	Tehtyjen laskelmien mukaan suuren (100 MW sähköteho) datakeskuksen hukkalämpömäärällä voidaan kattaa jopa kolmasosa Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisten alueen kaukolämpöverkon lämmöntarpeesta. Hukkalämmön kierrätys yhdestä 100 MW:n sähkötehon kokoisesta datakeskuksesta vähentäisi yhteistuotannon (sähkön ja kaukolämmön) CO-päästöjä tällä alueella 0,43 MtCOvuodessa. Espoon osuus tästä vähenemästä olisi noin 0,39 MtCO. 
	2
	2 
	2

	Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2019 koko Suomen kasvihuonepäästöt olivat noin 50 MtCOe, josta Espoon kaupungin osuus oli noin 2,2 % (1,09 MtCO) (Espoon kaupunki, 2020). Toteutuessaan noin 100 MW:n sähkötehon datakeskuksessa saatava hukkalämpö vähentäisi Espoon kaupungin kasvihuonepäästöjä noin 36 % vuoden 2019 päästötasosta. 
	2
	2

	Iso datakeskusinvestointi on aina myös yhteiskunnallisesti ja kansantaloudellisesti erittäin merkittävä. Suurinvestoinnit synnyttävät paljon uusia työpaikkoja ja koulutusmahdollisuuksia. Yksittäinen datakeskusinvestointi voi olla jopa miljardiluokkaa, ja sen työllisyysvaikutukset ovat merkittävät. Tyypillisesti suuri, noin 100 MW:n sähkötehon datakeskus työllistää suoraan 100-300 eri koulutustaustaista henkilöä. Näiden lisäksi myös alihankkijaverkoston epäsuorat työpaikat sekä rakennus-ja korvausinvestointi
	Hepokorvenkallion lisäksi Fortum kehittää vastaavanlaista hanketta Kirkkonummen Sundsbergiin ja nämä kaksi hanketta tulevat todennäköisesti olemaan osana yhden toimijan alueellista, vähintään kolmen eri datakeskuksen muodostamaa keskittymää. 
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	Figure
	HEPOKORVENKALLIO 
	Selvityksessä tarkastellaan Hepokorvenkallion–asemakaavaehdotusta, alue sijaitsee Kehä III:n ja Bodominjärven välillä osittain Oittaan ulkoilualueella. Tarkasteltavan asemakaavaehdotuksen rajaus on esitetty kuvassa 1. Alueelle ollaan suunnittelemassa datakeskusta, josta muodostuva hukkalämpö on mahdollista kierrättää edelleen hiilineutraaliksi kaukolämmöksi. 
	Figure
	Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti Kehä III:n pohjoispuolella Bodominjärven eteläpuolella. 
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	Figure
	ARVIOINNIN TARKASTELUTAPA JA MENETELMÄT 
	Selvityksessä tarkastellaan Hepokorvenkallion asemakaavaehdotusta ilmastonmuutoksen torjunnan näkökulmasta. Kaavahankkeen rakentamisen ja käytön aikaisia ilmastovaikutuksia todennetaan laadullisilla ja laskentoihin perustuvilla arvioinneilla. Arvioinnin tavoitteena ei ole tuottaa tarkkoja lukuja, vaan lähinnä arvioida vaikutusten suuruusluokkaa. 
	Ilmastovaikutusselvityksessä on arvioitu hukkalämmön energiantuotannon vaikutus COpäästöihin sekä toteutettu datakeskuksen käyttämän sähkön herkkyystarkastelu. Ilmastovaikutusselvityksessä on otettu huomioon kuvan 2 mukaiset pääkohdat rakentamisen sekä käyttövaiheen ajalta. 
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	Figure
	Kuva 2. Ilmastovaikutusselvityksessä huomioidut pääkohdat 
	Moni vaikutuksista näkyy vasta pidemmän ajan kuluttua, joten vaikutukset on huomioitu keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. 
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	Figure
	4 ASEMAKAAVAEHDOTUS KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDELLÄKÄVIJÄNÄ 
	4.1 Asemakaavaehdotuksen sijoittuminen nykyiseen aluerakenteeseen 
	Kaava-alue sijaitsee Kehä III:n sekä Bodominjärven välisellä metsä-ja peltoalueella. Alue on hyvin saavutettavissa Kehä III:lta. Espoon pohjois-ja keskiosien yleiskaavaehdotuksessa alue on varattu elinkeinoelämän ja teollisuuden alueeksi kehätien melu-ja ilmanlaatuvaikutusten vuoksi (Espoon kaupunki). 
	Alueen läpi kulkee kantaverkkoyhtiö Fingridin 400 kV:n sekä sähkönsiirtoyhtiö Carunan 2x110 kV:n voimajohdot. Espoon kaukolämpöverkon potentiaaliset liityntäpisteet sijaitsevat välittömästi Kehä III:n eteläpuolella. Alueen olemassa olevan verkkoinfrastruktuurin hyödyntäminen vähentää rakentamisen ympäristövaikutuksia ja kustannuksia merkittävästi. 
	Kaukolämpöinfrastruktuurin vahvistaminen Hepokorven datakeskusalueelta Espoon koko kaukolämmönjakelujärjestelmään tulee edellyttämään lähialueella ajoväylien avaamista ja uudelleen asfaltointia. 
	Edelleen Hepokorven datakeskusalue tullaan liittämään HSY:n vedenjakeluverkostoon. Lopullinen liittymiseen tarvittava asennusreitti on tätä selvitystä tehtäessä suunnittelun alla. 
	Fortum yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa on päätynyt työn alla olevaan alueeseen seuraavien avainkriteerien perusteella: 
	-Hukkalämmön hyödyntäminen mahdollista (hydraulinen kaukolämpöverkko lähellä) 
	-Sähkön korkeajänniteverkko suunnittelualueella 
	-Helppo saavutettavuus (tieverkosto ja julkinen liikenne) 
	-Alue yleiskaavassa varattu teollisen tuotannon alueeksi 
	-Toiminta sopii hyvin Espoon kaupungin edistykselliseen imagoon ja tuo kaupungin kaipaamia teollisia työpaikkoja 
	-Korkeakoulujen ja yliopistojen läheisyys 
	-Kansainvälisen lentokentän läheisyys 
	-Osaavan työvoiman ja alihankkijaverkoston saatavuus 
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	Figure
	Rakentaminen 
	Alueelle on tarkoitus rakentaa datakeskusrakennuksia, toimistotiloja, sähköasema, lämpöpumppuasema, vesisäiliöitä sekä varavoimageneraattorit/akut datan varastoimista sekä hukkalämmön hyödyntämistä varten (kuva 3). Yhteensä rakennettavaa alaa on suunniteltu maksimissaan olevan noin 205 000 k-m. Kaavamääräyksissä tullaan rajoittamaan rakennusten harjakorkeus puuston latvuskerrosta matalammaksi (max 22 metriä maanpinnasta). Tällä varmennetaan, että rakennukset eivät tule häiritsemään Oittaan ulkoilualueen näk
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	Figure
	Kuva 3. Hepokorvenkallion alueen pääsuunnittelukohteet 
	Asemakaavaehdotuksessa esitetty ratkaisu on tiivis, datakeskuksen rakentamisessa pyritään hyödyntämään rakennusmaa tehokkaasti siten, että tarve muuttaa maata rakennusmaaksi pienenee, mutta kuitenkin mahdollistetaan isoimpien datakeskusoperaattoreiden tarvitsema laajamittainen toiminta. Kaava mahdollistaa myös rakentamisen kahteen kerrokseen, mikä osaltaan pienentää rakennusmaiksi suunniteltua alaa. 
	Rakentaminen suuntautuu olemassa olevien liikenne-ja teknisen huollon verkkojen läheisyyteen, jolloin olemassa olevaa infrastruktuuria (sähkö-ja kaukolämpöverkko) voidaan hyödyntää maksimaalisesti. Alueen rakennuksien suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon rakennusten ilmastovaikutukset rakennuksien koko elinkaaren ajalta. Rakennusvaiheessa päästöjä syntyy silti, mm. rakennustarvikkeiden ja muiden materiaalien hankintaketjuista. 
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	Figure
	Datakeskuksen käytönaikaiset vaikutukset ilmastolle ovat positiivisia. Datakeskus tuottaa hukkalämpöä, joka on kierrätettynä hiilidioksidivapaata energiaa. Tämä vähentää Espoossa fossiilisella polttoaineella, kuten kivihiilellä sekä maakaasulla tuotetun lämmön määrää. Vuoden 2025 jälkeen vähennys kohdistuisi ensisijaisesti maakaasun sekä pienemmässä määrin biomassan käyttöön. 
	Rakennuksen purkuvaiheessa kierrätetään mahdollisimman suuri osa rakennuksen materiaaleista, joka näin ollen vähentää purkuvaiheessa mahdollisesti syntyviä ilmastovaikutuksia. Vuonna 2019 puretusta Inkoon hiilivoimalaitoksesta 92 % materiaaleista saatiin kierrätettyä (Fortum Oyj lehdistötiedote, 2019). Datakeskuksen käyttöiän päättyessä (arviolta 2070-luvulla) materiaalien kierrättämisen voidaan olettaa olevan vielä nykyistäkin paremmalla tasolla, joten materiaalien hyötykäyttö kiertotalousperiaatteiden muk
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	Figure
	Hiilinielut (virkistys-ja viheralueet) 
	Hiilinielu kerää ja varastoi hiilidioksidia, metsien ollessa tärkeimpiä hiilinielujamme. Nykyisellään suunnitellun Hepokorvenkallion alue on pääosin käytössä pelto-ja metsäalueena. Asemakaavaehdotuksessa on huomioitu maakunnallisesti arvokkaiden luontoalueiden sekä kulttuurimaiseman säilyminen. Datakeskushankkeen tarkoituksena on saada hyödynnettyä suunnitteluvarauksen alainen maa-alue tehokkaasti siten, että tarve pelto-ja metsämaiden kaavoittamiseksi teolliseen käyttöön jää mahdollisimman pieneksi. 
	Hepokorvenkallion alueella säilytetään maakunnallinen ekologinen yhteys ja paikallinen ekologinen yhteys, joka toimii liito-oravien latvusyhteytenä. 
	Asemakaavaehdotuksessa on kokonaisuudessaan huomioitu hiilinielut sekä virkistystarve hyvin, säilytettävien luonto-ja virkistysalueiden muodossa. Asemakaavalla ei ole vaikutusta alueen hiihtolatuihin. Virkistysalueiden verkosto jopa paranee, sillä uusi ulkoilureitti yhdistää jo olemassa olevan Kehä III:n alikulkutunnelin hyödyntämisen myötä etelä-ja pohjoispuoleiset virkistysalueet samaan latuverkostoon toistensa kanssa. Kuvassa 4 on esitetty asemakaava-alueen nykytilanne. 
	Figure
	Kuva 4.Hepokorvenkallio kaavaehdotusalueen – nykytilanne. 
	Generation 
	Generation 
	Generation 
	Postal Address 
	Visiting Address 
	Phone/Fax 
	Business ID 0109160-2 

	TR
	VAT Reg.No FI01091602 

	TR
	Domicile Espoo 

	Fortum Power and Heat Oy 
	Fortum Power and Heat Oy 
	P.O. Box 100 
	Keilalahdentie 2-4 
	Tel. +358 10 4511 

	TR
	FI-00048 FORTUM 
	Espoo 

	TR
	FINLAND 

	TR
	www.fortum.com 


	Figure
	Kun metsää kaadetaan hiilinielu pienenee. Tämä ei vaikuta suoraan hiilivarastojen pienenemiseen, jos hakkuut pysyvät metsien kasvua pienempinä. Luonnonvarakeskuksen mukaan hakkuut ovat olleet 2010-luvulla suurimmasta kestävästä hakkuumahdollisuudesta keskimäärin 80 prosenttia. Puuston määrän on myös todettu edelleen lisääntyneen tuoreimpien mittausten mukaan. 
	Hiilen vapautuminen ilmastoon riippuu kaadettujen puiden käyttötarkoituksesta. Jos nämä käytetään rakentamiseen, hiili pysyy sitoutuneena puussa. Energiantuotantokäyttöön mennessä puusta vapautuu siihen sitoutunut hiilidioksidi. Arvioinnissa on oletettu, että 50 % kaadetusta puusta menee metsäteollisuuden sekä energiantuotannon käyttöön ja loput 50 % puurakentamiseen. 
	Espoossa on metsäalaa 18 700 hehtaaria (Espoon kaupunki, Metsä-ja suoluonto). Datakeskushanketta varten kaadettavan puuston määrä on noin 23 ha, joka vastaa 0,06% koko Espoon metsäalasta. Kuntien hiilitasekartoituksen mukaista Espoon hiilivarastojen hehtaarikohtaista lukuarvoa hyödyntämällä on laskettu kaadettavan puustoalan vaikutus hiilivarastoon. 
	Arvioinnissa on otettu huomioon myös puustoalan pienentymisen vaikutus vuosittaisen hiilidioksidin sitoutumiseen (Lier ym. 2014). Yhdessä vuosittaisen hiilidioksidin sitoutumisen sekä hiilivaraston pienenemisen vaikutus koko datakeskuksen elinkaaren ajalta jää alle 0,01 MtCO(Taulukko 3). 
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	Hiilivarasto & nielu 
	Hiilivarasto & nielu 
	Hiilivarasto & nielu 

	Kaadettava metsäala 
	Kaadettava metsäala 
	23 ha 

	Hiilivaraston hehtaarikohtainen koko (maaperä+kasvillisuus) Alueen hiilivaraston koko 
	Hiilivaraston hehtaarikohtainen koko (maaperä+kasvillisuus) Alueen hiilivaraston koko 
	0,000539 Mt CO2/ha 0,012408 Mt CO2 

	Hiilivaraston hehtaarikohtainen koko (kasvillisuus) 50 % puustosta puurakentamiseen 
	Hiilivaraston hehtaarikohtainen koko (kasvillisuus) 50 % puustosta puurakentamiseen 
	0,000191 Mt CO2/ha 0,002195 Mt CO2 

	Yhteensä datakeskusalueen hiilivaraston pieneneminen 
	Yhteensä datakeskusalueen hiilivaraston pieneneminen 
	0,010214 Mt CO2 


	Suomen metsämäärä (2019) 
	Suomen metsämäärä (2019) 
	Suomen metsämäärä (2019) 
	22,80 milj. ha 

	Suomen hiilinielu (2019) 
	Suomen hiilinielu (2019) 
	32,00 MtCO2/a 

	Puuston keskimääräinen hiilinielu vuodessa per ha (2019) Yhteensä datakeskusalueen hiilinielun pieneneminen (koko datakeskuksen elinkaaren ajalta) 
	Puuston keskimääräinen hiilinielu vuodessa per ha (2019) Yhteensä datakeskusalueen hiilinielun pieneneminen (koko datakeskuksen elinkaaren ajalta) 
	0,000001 MtCO2/ha 0,001614 MtCO2 


	Datakeskuksen kokonaisvaikutus hiilivaraston ja -nielun vähenemään 
	Datakeskuksen kokonaisvaikutus hiilivaraston ja -nielun vähenemään 
	Datakeskuksen kokonaisvaikutus hiilivaraston ja -nielun vähenemään 
	0,011828 
	MtCO2 


	Taulukko 3. Hiilivaraston ja hiilinielun vaikutukset 
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	Figure
	Liikenne ja saavutettavuus 
	Kaavaehdotus sijaitsee erittäin hyvien ajoneuvoliikenteen yhteyksien varrella: Kehä III sijaitsee suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä. Alue on hyvin saavutettavissa myös julkisella liikenteellä. Ajoneuvoyhteys eteläisen korttelin pohjoispuolelle Hepokorventieltä toteutetaan lähtökohtaisesti katuna. Kadun yhteyteen tulee kevyen liikenteen väylä jalankulkua ja pyöräilyä varten. 
	Alueelle rakennettavat datakeskukset työllistävät 100-300 henkilöä. Arvioinnissa on työmatkustuksen osalta oletettu, että 90 % työntekijöistä käyttää omaa autoa ja 10 % kulkevat työmatkansa julkisilla kulkuvälineillä. Arvioinnin lähtökohtana on käytetty LIPASTO-yksikköpäästötietokannan arvoja (katso laskelmat Taulukko 4). Tulevaisuudessa hybridi-ja sähköautojen määrä tulee lisääntymään, joka pienentää työmatkoista todellisuudessa syntyviä hiilidioksidipäästöjä. 
	Epäsuorat työpaikat sekä rakennus-ja korvausinvestoinnit huomioiden uusien työpaikkojen määrä on moninkertainen. Rakennusaikana liikenne tulee olemaan vilkkainta ja sisältämään myös raskasta liikennettä. 
	Liikenne Työpäiviä vuodessa 228 pv/a 
	Rakennusaikainen 
	Rakennusaikainen 
	Rakennusaikainen 

	Rakennusaika 
	Rakennusaika 
	2 a 

	Automäärä 
	Automäärä 
	300 kpl 

	Kilometrit 
	Kilometrit 
	50 km/vrk 

	Keskimääräiset CO2 päästöt (Pakettiauto, diesel) 
	Keskimääräiset CO2 päästöt (Pakettiauto, diesel) 
	207 g/km 

	Herkkyystarkastelukerroin 
	Herkkyystarkastelukerroin 
	1 

	Rakennusaikainen liikenne CO2 päästöt 
	Rakennusaikainen liikenne CO2 päästöt 
	0,001416 Mt CO2 


	Käytönaikainen 
	Käytönaikainen 
	Käytönaikainen 

	Automäärä (yksityisautot) 
	Automäärä (yksityisautot) 
	90 kpl/vrk 

	Kilometrit (yksityisautot) 
	Kilometrit (yksityisautot) 
	30 km/vrk 

	Keskimääräiset CO2 päästöt (hlö auto) 
	Keskimääräiset CO2 päästöt (hlö auto) 
	159 g/km 

	Julkinen liikenne 
	Julkinen liikenne 
	10 hlö/vrk 

	Kilometrit (julkinen) 
	Kilometrit (julkinen) 
	30 km/vrk 

	Keskimääräiset CO2 päästöt (julkinen) 
	Keskimääräiset CO2 päästöt (julkinen) 
	52 g/km 

	Herkkyystarkastelukerroin 
	Herkkyystarkastelukerroin 
	1 

	Työmatkaliikenne CO2 päästöt 
	Työmatkaliikenne CO2 päästöt 
	0,000101 
	Mt CO2/a 


	Taulukko 4. Datakeskuksen vaikutus liikenteeseen rakennus-sekä käytönaikana 
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	5 ENERGIARATKAISUT 
	5.1 Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueen kaukolämpöjärjestelmän kuvaus 
	5.1 Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueen kaukolämpöjärjestelmän kuvaus 
	Keskitetty lämmönjakelu on yhteiskunnallisesti erittäin kustannustehokas tapa lämmittää tiiviissä kaupunkiympäristössä olevia kiinteistöjä sekä asukkaiden tarvitsemaa lämmintä käyttövettä. Kaukolämmön infrastruktuuri on aikoinaan jo investoitu, joten sen pitkäaikainen hyödyntäminen on kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaista. Kaukolämpöverkkoihin ei kohdistu nykyisellään sähköverkkojen kaltaista sääntelyä. Kaukolämpötoimintaa ja erityisesti sen hinnoittelua valvoo kilpailu-ja kuluttajavirasto yleisen kil
	Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisten kaukolämpöjärjestelmän vuotuinen lämpöenergian jakelu on n. 2,5 TWh. Kaukolämmön tehontarve on suurin lämmityskaudella Lokakuu – Maaliskuu välisenä aikana. Muina aikoina tehontarve kohdistuu suuremmassa määrin käyttöveden lämmitykseen. Espoossa lämmityskaudella tehontarve on välillä 500 MW – 950 MW riippuen ulkolämpötilasta. Kesäkaudella tehontarve laskee 100 MW:n tasolle. Espoon ja Kirkkonummen kaukolämpöjärjestelmät ovat yhdistetty, vaikkakin kaukolämmön hydraulinen toi
	Kuvassa 5 on esitettynä pääkaupunkiseudun lämmöntuotannon ajojärjestyksen pysyvyyskäyrä. Tässä selvityksessä tarkastelun kohteena oleva Datakeskuksen hukkalämpöteho tulisi olemaan ajojärjestyksenä ennen fossiilisten polttoaineiden käyttöä. 
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	Figure
	Kuva 5 Pääkaupunkiseudun lämmöntuotannon ajojärjestyksen pysyvyyskäyrä 
	Suomi on sitoutunut luopumaan kivihiilenpoltosta vuoteen 2030 mennessä. Fortum on omalta osaltaan päättänyt luopua Espoossa kivihiilestä jo vuoden 2025 aikana ja olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Historiallisesti pääkaupunkiseutua on lämmitetty kivihiilellä ja maakaasulla yhteistoimintalaitoksissa (sähkön ja lämmöntuotanto) sekä kylminä ajanjaksoina myös vastaavilla maakaasulla toimivilla yhteistoimintalaitoksilla. Lisäksi nk. kylmähuippujen aikana järjestelmässä on mukana öljyn käyttöön perustuvia
	Kivihiilestä luopuminen koskee eritoten Helsingin ja Espoon / Kirkkonummen isoja lämpöjärjestelmiä. Vantaan tilannetta helpottaa edellä mainittu tehokas jätteenpolttolaitos. Pääkaupunkiseudun lämpöyhtiöt tekevät yhteistyötä tulevan eikivihiileen perustuvan lämpöjärjestelmän suunnittelussa. Esimerkkinä mm. hanke, jolla tavoitellaan Kilpilahden alueen teollisuuden hukkalämpöjen hyödyntämistä pääkaupunkialueella. 
	-
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	Figure
	Fortumin vaihtoehdot kivihiilen polton korvaamiselle lämmöntuotannossa 
	Maakaasu 
	Fortumin Suomenojan voimalaitos on suurin lämmöntuotantolaitos Espoon ja Kirkkonummen lämmöntuotantojärjestelmässä. Suomenojan voimalaitoksella kivihiili voidaan suurimmaksi osaksi korvata maakaasulla. Maakaasu on COpäästöiltään kivihiiltä vähäisempää, mutta itse maakaasun hinta voi vaihdella merkittävästikin. Hinta perustuu merkittävästi öljyn maailman markkinahintaan. Lisäksi huoltovarmuuden kannalta hankinta nojaa käytännössä Venäjän vientikaasun toimituksiin. Suomen ja Baltian välinen kaasuputki on mahd
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	Merivesilämpöpumput 
	Pääkaupunkiseudun rannikko on pääosin matalaa ja tästä syystä meren syvänteiden lämpötilaeroon perustuva teollisen mittakaavan lämmönhankinta on potentiaalisesti heikkoa. Tukholmassa teollisen kokoluokan merivesilämpöpumppuja käytetään, mutta syvänteitä on alueella laajemmin ja lähempänä rantaa. 
	Maalämpö 
	Fortum pitää teollisen kokoluokan maalämpöteknologiaa lupaavana ja seuraa nyt käynnissä olevien koehankkeiden tuloksia. Maalämmön eräs rajoittava tekijä on tiiviissä kaupunkiympäristössä usein esiintyvä maanalainen infrastruktuuri esim. metro, vesitunnelit jne. Tämä koskee eritoten eräitä Helsingin kantakaupungin osia. 
	Ilma-vesilämpöpumput 
	Fortum selvittää parhaillaan teollisen kokoluokan ilma-vesilämpöpumppujen kannattavuuksia useilla eri alueilla Espoossa ja Kirkkonummella. Teknologia on todettu hyväksi ja potentiaali nähdään merkittävänä. Kivihiilestä luopumisen, sekä tuulivoiman merkittävän kasvun seurauksena Pohjoismaiden ja eritoten Suomen sähköjärjestelmien COjalanjälki tulee pienenemään merkittävästi. Nykyiselläänkin CO-pohjaisen tuotannon osuus Pohjoismaissa on alle 10% ja laskee edelleen (kuva 6). Pohjoismainen sähkömarkkinoiden voi
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	Figure
	Kuva 6. Pohjoismaiden ja Baltian tuotanto v. 2018 
	Sähkökattiloiden hyödyntäminen kaukolämmöntuotannossa 
	Sähkökattilat, joissa vettä lämmitetään suoralla sähköllä kaukolämpöverkon vaatimaan lämpötilaan soveltuvat huonosti kaukolämmön ensisijaiseksi tuotantomuodoksi. Tämä johtuu sähkökattiloiden kantamasta korkeammasta sähköverosta ja huonommasta hyötysuhteesta. Suomessa sähkökattiloiden vero on 
	22.5 EUR/MWh, kun lämpöpumpuilla sähkövero lasketaan oletettavasti vuoden 2022 alussa tasolle 0.5 EUR/MWh. Sähkökattiloiden veroluokka kasvattaa merkittävästi käytön kustannuksia. Sähkökattiloiden käyttö merkittävissä määrin lämmöntuotannossa nostaisi kaukolämmön hintaa ja heikentäisi sen kilpailukykyä. 
	Sähkökattilat eivät myöskään ole energiatehokkain vaihtoehto: sähkökattiloiden hyötysuhde on maksimissaan 100%, kun lämpöpumppujen hyötysuhde on lähellä 400%. Heikomman kannattavuuden lisäksi sähkökattilat tulisivat kuormittamaan jo nyt merkittävästi kuormitettua sähköverkkoa Espoon alueella verrattuna hukkalämmön ja lämpöpumppujen yhdistelmään. 
	Teollisuuden hukkalämpöjen hyödyntäminen 
	Teollisuuden hukkalämpöjen hyödyntäminen on konseptuaalisesti kaikkein tavoitelluin ratkaisu. Hukkalämpöjen hyödyntäminen on kansantaloudellisesti tehokkainta, eritoten, jos energian hukkavirrat saadaan hyödynnettyä kohtuullisilla investoinneilla. Valitettavan usein lämpöä tuottavat, jo olemassa olevat valmistavan teollisuuden laitokset, ovat sijainniltaan kaukana kaukolämpöverkoista. Uusien, laajan 
	Teollisuuden hukkalämpöjen hyödyntäminen on konseptuaalisesti kaikkein tavoitelluin ratkaisu. Hukkalämpöjen hyödyntäminen on kansantaloudellisesti tehokkainta, eritoten, jos energian hukkavirrat saadaan hyödynnettyä kohtuullisilla investoinneilla. Valitettavan usein lämpöä tuottavat, jo olemassa olevat valmistavan teollisuuden laitokset, ovat sijainniltaan kaukana kaukolämpöverkoista. Uusien, laajan 
	mittakaavan teollisten alueiden kaavoitus ja rakentaminen lähelle asutusta on edelleen haastavaa. Datakeskusten osalta nämä rajoitteet kohdistuvat lähinnä sopivien isojen maa-alueiden löytämiseen kaukolämpöjärjestelmän sisällä tai sen rajoilla. Ympäristövaikutukset konesaliteollisuudessa ovat merkittävästi pienemmät kuin perinteisessä, nk. valmistavassa teollisuudessa. Datakeskusten merkittävimmät ympäristövaikutukset rajoittuvat pääosin energian hankintaan, makean veden hankintaan sekä rakennusaikaiseen me
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	Figure
	Espoo Clean Heat -ohjelma 
	Teknistaloudelliset, vaihtoehtoiset vähähiiliset kaukolämmön tuotantoratkaisut on kuvattu kattavasti Fortumin Espoo Clean Heat -ohjelmassa (warms-your-home-reliably/espoo-clean-heat). Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, sektori-integraation edistämiseksi sekä julkinen ja poliittinen keskustelu niin Suomessa kuin EU-tasolla huomioiden, Fortum pyrkii aina toteuttamaan ensisijaisesti ei-polttavia (siis sähköön perustuvia) vaihtoehtoja. Uskomme vakaasti sähköistymisen megatrendiin, jota tukee jatkuvasti halv
	https://www.fortum.com/products-and-services/heating-cooling/district-heating
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	Figure
	Rationaliteetti hankekehittää datakeskus osaksi Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen lämmöntuotantoa 
	Edellä kuvatun perusteella, Fortum pyrkii löytämään yhteiskunnan kannalta parhaan mahdollisen ratkaisun millä nopeutettu kivihiilestä luopuminen Espoon ja Kirkkonummen alueella voidaan toteuttaa. Tavoite on kehittää Espoon ja Kirkkonummen kaukolämpöjärjestelmän yhteyteen alueet, joille saadaan (i) teollisuusalueen kaava joka mahdollistaa riittävän rakennusoikeusmäärän vastaamaan datakeskustoimijan tarpeita; (ii) varmennettu sähkönsyöttö tarvittavalle sähkökapasiteetille; (iii) yhteys pääkaupunkiseudun kauko
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	Tässä ilmastonvaikutus tarkastelussa käytämme 100 MW:n sähkötehon datakeskusta tarkastelun perusteena. Nykyaikaisilla teollisen kokoluokan lämpöpumpuilla kykenemme ottamaan kyseisen kokoluokan datakeskuksesta n. 150 MW peruskuormalämpötehoa ja siirtämään 90 asteista vettä kaukolämpöjärjestelmään. Tarkastelussa oleva 150 MW:n lämpöteho tulisi korvaamaan kivihiiltä lämmöntuotannossa. Fortum arvion mukaan, vaikutus nk. ”datalämmön” hyödyntämisestä olisi Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen lämmitysjärjestelmäss
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	Kansallisen ja EU:n ilmastostrategian mukaisesti Fortum pyrkii löytämään mittakaavaltaan merkittäviä, todennetusti päästöjä vähentäviä ratkaisuja energiasektorilla. Alla taulukossa on esitetty arvio datakeskuksen sähkönkulutuksesta ja arvioon perustuva todellinen päästövähenemä sekä kansalliseen päästökertoimeen perustuva laskennallinen päästövähenemä. Koska konesalin käyttämän sähkön tulee todennetusti olla peräisin täysin hiilineutraaleista lähteistä, ei laskennallinen ja kansalliseen päästökertoimeen per
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	Figure
	huomioida päästövähenemää arvioitaessa. Muussa tapauksessa tarkastelu ei kannusta uusiutuvista lähteistä olevan sähkön käyttämistä tai tue sen lisärakentamista, vastoin kansallisia ja EU-ilmastotavoitteita. Toteutuessaan konesaliinvestoinnin niin laskennallinen kuin todellinenkin päästövähenemä on merkittävä. 
	-

	ARVIOITU PÄÄSTÖVÄHENEMÄ LASKENTATEHOLTAAN 100 MW KONESALIHUKKALÄMMÖLLE 
	ARVIOITU PÄÄSTÖVÄHENEMÄ LASKENTATEHOLTAAN 100 MW KONESALIHUKKALÄMMÖLLE 
	ARVIOITU PÄÄSTÖVÄHENEMÄ LASKENTATEHOLTAAN 100 MW KONESALIHUKKALÄMMÖLLE 

	100,0 MW, konesalien laskentakuorma 
	100,0 MW, konesalien laskentakuorma 

	8 760 h, arvioitu käyttöaika vuodessa 
	8 760 h, arvioitu käyttöaika vuodessa 

	876 GWh, konesalin arvioitu sähkönkulutus (A) 
	876 GWh, konesalin arvioitu sähkönkulutus (A) 

	273 GWh, lämpöpumppujärjestelmän sähkönkulutus (B) 
	273 GWh, lämpöpumppujärjestelmän sähkönkulutus (B) 

	91 GWh, sähkökattiloiden sähkönkulutus (C) 
	91 GWh, sähkökattiloiden sähkönkulutus (C) 

	33 GWh, kiertopumppujen ja muiden sähkönkulutus (D) 
	33 GWh, kiertopumppujen ja muiden sähkönkulutus (D) 

	1 272 GWh, konesalihukkalämpötuotannon sähkönkulutus vuodessa (A+B+C+D) 
	1 272 GWh, konesalihukkalämpötuotannon sähkönkulutus vuodessa (A+B+C+D) 

	gCO2/kWh, Suomessa 2020 kulutetun sähkön päästökerroin 72 (Fingrid: https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/sahkomarkkinainformaatio/co2/) 
	gCO2/kWh, Suomessa 2020 kulutetun sähkön päästökerroin 72 (Fingrid: https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/sahkomarkkinainformaatio/co2/) 

	92 ktCO2, konesalihukkalämpötuotannon laskennalliset sähköstä aiheutuvat päästöt vuodessa 
	92 ktCO2, konesalihukkalämpötuotannon laskennalliset sähköstä aiheutuvat päästöt vuodessa 

	430 ktCO2, konesalihukkalämpötuotannon todellinen päästövähenemä vuodessa 
	430 ktCO2, konesalihukkalämpötuotannon todellinen päästövähenemä vuodessa 

	338 
	338 
	ktCO2, konesalihukkalämpötuotannon laskennallinen päästövähenemä vuodessa 


	Ilmastovaikutusten arvioinnissa epävarmuudet liittyvät erityisesti vaikutusten ajoitukseen vuosina 2023-2030. Päästövähenemät ja ilmastovaikutukset riippuvat datakeskuksen rakentamisen ja kapasiteetin kasvattamisen aikataulusta. Esitetty ilmastovaikutusten arviointi perustuu hyvin realistiseen ja tyypilliseen datakeskuksen rakentamisen ja tuotannon kasvattamisen aikatauluun. 
	Datakeskushankkeen toteutuessa kaukolämpöverkkoa tullaan vahvistamaan Kirkkonummen ja Espoon välisellä osuudella siten, että konesaleissa syntyvää hukkalämpöä voidaan hyödyntää ja kierrättää kaukolämpöverkkoon tehokkaasti ympäri vuoden, mahdollisesti myös jäähdytyskauden aikana. Tuotannonohjaus tulee tehdä kaukolämpöverkon kokonaisuus sekä ulkoiset olosuhteet huomioiden. Fortum tutkii jatkuvasti kausivarastoinnin mahdollisuuksia kysynnältään alhaisemman kauden, siis kesällä syntyvien hukkalämpöjen hyödyntäm
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	Figure
	Datakeskus -investointien energiahankinta ja vaikutus Suomen ja Pohjoismaiden sähköjärjestelmään 
	Isot kansainväliset datakeskustoimijat korostavat nykypäivänä ympäristövastuullisuuttaan ja hiilijalanjälkeään omissa energianhankinnoissaan. Datakeskusteollisuus onkin eräs kiivaimmin kasvavista nykyteollisuuden sektoreista ja energian osuus saattaa olla jopa 50% datakeskuksen vuotuisista käyttökustannuksista. Tätä tosiasiaa vasten energiataseen optimointi eli pitkäaikaiset uusiutuvan energian hankintasopimukset, energian säästö, koko energiataseen hyötysuhteen nosto sekä edellä mainituista koostuva CO2 hi
	Datakeskusten energianhankinta 
	Espooseen ja Kirkkonummelle tavoiteluille datakeskusinvestoinneille käytämme perusolettamaa, että toimijat tulevat hankkimaan sähköenergiansa uusista uusiutuvista energialähteistä eli käytännössä uusista tuulivoimapuistoista, jotka ovat kilpailukykyisimpiä uusinvestointi-voimalaitoksia sähköjärjestelmässämme nykypäivänä. Lukuisat Euroopassa toimivat, suuret konesalitoimijat ovat sitoutuneet 100% uusiutuvaan sähköön pohjautuvaan liiketoimintaan viimeistään vuoteen 2030 mennessä. 
	Datakeskusten vaikutus Suomen ja Pohjoismaiden sähköjärjestelmään 
	Hankkeen toteutuminen lisää sähkön käyttöä pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla, joille on rakenteilla ja suunnitteilla runsaasti lisää etenkin tuulivoimaan perustuvaa uutta sähköntuotantoa. Jatkuvasti sähköä käyttävä datakeskus vähentää tarvetta rajoittaa uusiutuvia energialähteitä käyttävää sähköntuotantoa tuulivoiman suuren tuotannon aikoina ja tukee siten näissä tilanteissa sähköjärjestelmän tasapainoa. Tuulivoiman tuotannon vaihteluihin vastataan pohjoismaisilla markkinoilla pääosin ohjaamalla vesivoiman 
	Datakeskukset käyttävät sähköä hyvin tasaisella teholla, joten ne eivät juurikaan lisää sähköjärjestelmän hetkellisten säätöreservien kokonaistarvetta. Pohjoismaisessa sähköjärjestelmässä säätöreservivelvoitteet jaetaan pääosin maiden sähköntuotannon 
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	Figure
	ja -kulutuksen suhteessa, joten sähkön käytön kasvu Suomessa lisää hieman Suomen säätöreservien tarvetta. Säätöreservitarpeet katetaan pääosin vesivoiman, nopeasti irti kytkettävissä olevien kulutuskohteiden ja akkuvarastojen avulla. 
	Tähän mennessä Pohjolaan tulleet teknologiyhtiöt ja datakeskustoimijat (esim. Google, Microsoft, Apple, Amazon Web Services ja Facebook) ovat poikkeuksetta järjestäneet sähkönhankintansa uudesta tuulivoimasta. Toimijoille ei kelpaa olemassa oleva tuotanto, vaan järjestelyihin on liittynyt poikkeuksetta ehto uusista investoinneista tuuleen ja näiden kanssa sovittavat pitkäkestoiset sähköntoimitussopimukset. Vaikkakaan tuulivoiman tuotanto ja datakeskuksen kulutusprofiili eivät täsmää, on yhtiöillä tavoite ka
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	2 

	Aurinkoenergian tuotantopotentiaali 
	Hepokorven tontti koostuu kahdesta osasta, joista pohjoinen tontti on kooltaan 16,8 ha ja eteläinen tontti on kooltaan 11,2 ha eli yhteensä 28 ha. Ohessa on teoreettinen esimerkkilaskelma aurinkovoimapotentiaalista, kun oletetaan neljäsosa saatavilla olevasta tontin 28 ha pinta-alasta hyödynnettävän aurinkovoimatuotantoon. Paikallinen tuotanto aurinkovoimaa hyödyntäen tässä laajuudessa on mahdollista, mutta konesalitoimija vastaa viime kädessä itsenäisesti hankkeen energianhankintaan liittyvistä päätöksistä
	TEOREETTINEN ESIMERKKILASKELMA AURINKOVOIMAPOTENTIAALISTA 
	TEOREETTINEN ESIMERKKILASKELMA AURINKOVOIMAPOTENTIAALISTA 
	TEOREETTINEN ESIMERKKILASKELMA AURINKOVOIMAPOTENTIAALISTA 

	7,0 ha arvioitu pinta-ala aurinkovoimalle (28 ha tontista 25%) 
	7,0 ha arvioitu pinta-ala aurinkovoimalle (28 ha tontista 25%) 

	1,0 ha/MWp aurinkovoiman edellyttämä pinta-ala 
	1,0 ha/MWp aurinkovoiman edellyttämä pinta-ala 

	7,0 MWp potentiaalinen aurinkovoimakapasiteetti 
	7,0 MWp potentiaalinen aurinkovoimakapasiteetti 

	900 h, huipunkäyttötunnit Etelä-Suomessa 
	900 h, huipunkäyttötunnit Etelä-Suomessa 

	6,3 GWh, aurinkovoimatuotanto vuodessa 
	6,3 GWh, aurinkovoimatuotanto vuodessa 

	1 272 GWh, konesalihukkalämpötuotannon sähkönkulutus vuodessa 
	1 272 GWh, konesalihukkalämpötuotannon sähkönkulutus vuodessa 

	0,5 % 
	0,5 % 
	aurinkovoiman potentiaalinen osuus kokonaissähkönkulutuksesta 
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