
Tuttua savolaista 
voimaa.
Puhtaus ja kestävyys ovat osa toimintamme ydintä. Oikeilla 

valinnoilla varmistamme ympäristömme kestävyyden. 

Vastuullisena toimijana luomme mahdollisuuksia sujuvalle ja 

menestyksekkäälle arjelle ja elämälle.



Savon Voiman kaukolämpöliiketoiminta

21 kaukolämpöverkkoa

3 CHP-laitosta

22 biolämpökeskusta

VUOSI 2021

Liikevaihto 87 milj. €

Käyttökate 33 milj. €

Henkilöstöä 116

Kaukolämmön kokonaismyynti 1 222 GWh

Suomen 7. suurin kaukolämmön toimittaja

Kaukolämmön erillistuotanto

Lämmön ja sähkön yhteistuotanto (CHP)

Venäjän tuonnin osuus 18 %



Savon Voiman sähkön tuotantoliiketoiminta
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Savon Voiman sähkön tuotanto 2015–2021

Oma tuotanto Tuotanto-osuudet

VUOSI 2021

Liikevaihto 33 milj. €

Käyttökate 11 milj. €

Kokonaistuotanto 520 GWh

Päästöttömän tuotannon osuus 74 %

Lämmön ja sähkön yhteistuotanto (CHP)

Vesivoiman tuotanto



ENERGIANTUOTANNON 

TIEKARTTA

Savon Voiman kaukolämmön kehitys

Energiakriisi
muuttanee 

kulmakerrointa –
tavoite pysyy





Kaukolämpöverkko energiamurroksen avaintekijä

• Kaukolämpöverkko on avaintekijä 
energiamurroksessa – mahdollistaa isojen ja 
pienien energiavirtojen yhdistämisen ja 
hukkaenergian maksimaalisen 
hyödyntämisen.

• Kaukolämpöverkon kautta mahdollistetaan 
myös asiakkaiden tuottaman energian 
hyötykäyttö ja jakelu. 

• Fyysinen infrastruktuuri on jo valmiina –
ohjaukseen ja optimointiin tarvitaan 
kehitystyötä.

KAUKOLÄMPÖ-
VERKKO

Polttoon 
perustuva 
tuotanto

Lämpö-
pumput

Asiakkaiden 
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lämpöjen 
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Sektori-integraatio
Joensuu Biocoal Oy, Joensuu

• Joensuu Biocoal Oy rakentaa Savon 
Voiman Joensuun voimalaitoksen 
alueelle torrefioitua biohiiltä valmistavan 
laitoksen. 

• Laitoksen on määrä käynnistyä 2023

• Yhtiöt ovat perustaneet yhteisen raaka-
aineen hankintayhtiön Itä-Suomen 
Biomassan, joka hankkii kaiken 
osakkaiden tarvitseman raaka-aineen ja 
polttoaineet

• Yhtiöiden biomassan tarve yhteensä        
2 TWh/a, eli 1 000 000 m3/a

• Torrefiointiprosessin ylijäämälämpö 
hyödynnetään Joensuun 
kaukolämpöverkossa



Sektori-integraatio
P2X Solutions, Joensuu

• P2X Solutions ja Savon Voima selvittävät 
vetylaitoksen rakentamista Joensuun 
Iiksenvaaran voimalaitoksen yhteyteen

• Vedyn tuotanto 30 MW:n 
elektrolyysiprosessilla

• Hiilidioksidin talteenotto SV:n
savukaasuista

• Metanointi ja nesteytys 
liikennepolttoaineiksi 

• Laitoksen on määrä käynnistyä 2025

• Hukkalämmön määrä arviolta 90 – 100 
GWh, n. 15 % kokonaiskaukolämmön 
tarpeesta



Hukkalämpö
Vokkola, Leppävirta

• Alueen hukkalämmöt hiihtoluolasta ja 
jäähallista talteen otetaan ja 
hyödynnetään pääosin alueen 
kiinteistöjen lämmitykseen

• Kesällä lämpöä ylimäärin –
hyödynnetään taajaman 
kaukolämpöverkossa

• Talvella lämpöä tarvitaan lisää –
kaukolämpöverkosto tukee

• Savon Voima vastaa lämpöpumpuista ja 
alueen kiinteistöjen lämmönjako-
keskuksista

• Kunnan säästöt yli 100 000 €/v

• Tavoitteena siirtyä kesäaikaisin 
pelkästään polttoon perustumattomaan 
tuotantoon



Hukkalämpö
Pakkasmarja, Suonenjoki

• Savon Voima vastaanottaa kaikki uuden 
marjojen viilennykseen ja pakastukseen 
tarkoitetun kiinteistön hukkalämmöt

• Savon Voima vastaa lämpöpumpuista ja 
alueen kiinteistöjen lämmönjako-
keskuksista

• Kesällä merkittävä osa Suonenjoen 
kaukolämmöstä voidaankin tuottaa 
pakkasmarjan hukkalämmöillä



Hukkalämpö
Yara/Adven, Siilinjärvi

• Siilinjärven kaukolämmöstä lähes 99 % 
tuotetaan Yaran tuotantolaitoksilta 
saatavalla hukkalämmöllä



Hukkalämpö
CHP tuotannon tehostus, Iisalmi

• Savon Voima ensimmäinen teollisen 
kokoluokan lämpöpumppu

• Hyödyntää CHP laitokselta syntyviä 
jäähdytysjärjestelmän hukkalämpöjä

• Kesäisin lämpöpumpulla tehdään 
kaukolämpöä ulkoilmasta


