
Hiilineutraali kaukolämpö



Kohti hiilineutraalia kaukolämpöä

Rakennusten lämmityksen hiilidioksidipäästöt muodostavat noin 

30% Suomen hiilidioksidipäästöistä. Innovatiivisilla 

lämmitysratkaisuilla on iso rooli pyrittäessä hiilineutraaliin 

talouteen. Yhteiskuntamme tuottaa ja kuluttaa lämpöä koko ajan. 

Lämmön kysynnän ja tarjonnan maantieteellisen jakauman ja 

käytettävissä olevan siirtoverkoston ymmärtäminen avaa 

mahdollisuuden merkittäviin vähennyksiin hiilidioksidipäästöissä.



Ymmärrä potentiaalisi

Esrin ArcGIS paikkatietoalustan avulla voidaan luoda 

havainnollisia lämpökarttoja mille tahansa alueelle. 

Ymmärtämällä paremmin kysyntää ja tarjontaa, voi 

kaukolämpöyhtiö tehdä kannattavampia investointeja 

ja vähentää samalla hiilidioksidipäästöjä.



Tee parempia päätöksiä

ArcGIS mahdollistaa kaukolämpöyhtiön sisäisten aineistojen, kuten 

verkostotietojen ja lämmönkulutuksen, yhdistämisen ulkopuolisiin aineistoihin, 

kuten väestötietoihin ja -ennusteisiin. Näin voidaan tuottaa lämpökarttoja, 

jotka yhdessä verkostotietojen kanssa luovat pohjan paremmille 

investointipäätöksille. Toistettavien analyysimallien avulla säästetään myös 

paljon henkilötyötä selvitys- ja valmisteluvaiheissa.

Lämpökarttojen julkistaminen kertoo potentiaalisille asiakkaille, olisiko heillä 

mahdollisuus siirtyä käyttämään hiilitehokkaampaa lämmitystä tai jäähdytystä.



Edistä uusiutuvien 

polttoaineiden käyttöä

Saatavilla oleva polttoaine ja sen hankintaan liittyvät logistiikkakustannukset 

ovat kriittinen tekijä uusiutuvien polttoaineiden käyttämisessä. ArcGIS auttaa 

löytämään potentiaaliset sijainnit uusiutuvien polttoaineiden käytölle ja 

investointeihin tarvittavien tarkkojen logistiikan kustannuslaskelmien 

tekemisen.
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Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää!

Lasse Ukkonen
lasse.ukkonen@esri.fi
+358 50 5903908

Esri Finland Oy

Esri Finland Oy tarjoaa maailman johtavia paikkatietoratkaisuja sekä paikkatiedon 
hyödyntämisen asiantuntijapalveluja. Esrin ratkaisut ja palvelut auttavat asiakasta 
ymmärtämään toimintaansa liittyvät maantieteelliset vaikutukset ja tekemään näiden 
pohjalta entistä parempia tietoon perustuvia päätöksiä. Esrin ArcGIS-paikkatietoalustan 
avulla paikkatietoa voidaan löytää, käyttää, tuottaa ja jakaa visuaalisesti kartalla helposti 
ymmärrettävässä muodossa – missä, milloin ja millä laitteella tahansa. 

350 000 organisaatioasiakasta maailmanlaajuisesti luottaa Esrin tuotteisiin ja tuottaa niillä 
arvokasta tietoa toimintansa tueksi. Esrin tuotteita käyttää yli 75 % Fortune 500 -listan 
yrityksistä sekä julkishallinto laajalti ympäri maailman. Suomessa kanssamme 
menestymässä ovat muun muassa Puolustusvoimat, Fingrid, Maanmittauslaitos, 
Metsähallitus, Liikennevirasto, Hangon Satama ja Vantaan kaupunki. 
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