
Kaukolämpö on ekologinen, tehokas ja 
edullinen lämmitysmuoto. Vantaalaisten 
valtti on jätevoimala, joka tuottaa noin puolet 
kaupungin tarvitsemasta kaukolämmöstä. 
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[OSA 1: ENERGIATEHOKKUUS, 
EKOLOGISUUS]

[kaupunki]
Kaukolämpö parantaa kaupun-
kien energiatehokkuutta. Kau-

kolämpö on erityisesti kaupunkien 
ja taajamien lämmitysmuoto, sillä 

energia tuotetaan keskitetysti ja jae-
taan suurelle alueelle. 

. Noin 

-

[yhteistuotanto]
Kaukolämpö on energiapihiä

75 prosenttia Suomen kaukolämmöstä 
tuotetaan sähkön ja lämmön yhteis

tuotantona, joka on lähes kaksi kertaa 
erillistuotantoa tehokkaampaa. 

[uusiutuvat energialähteet]
Kaukolämpö on ekologista. Energia-
murroksen myötä myös kaukolämpö 
on jatkuvasti puhtaammin tuotettua. 

Yli kolmannes kotimaisesta kaukoläm-
möstä perustuu uusiutuviin energialäh-

teisiin.

[PIIRAKKA: biovoimala, jätevoimala, kaupunki]
[½ jätevoimala]
[¼ biovoimala]

[¼ muut]
Noin puolet Vantaan kaukolämmöstä tulee 

jätevoimalasta ja noin neljännes Martinlaak-
son biovoimalasta. 

[OSA 2: TULEVAISUUDEN RATKAISU]

[uusiutuvat energialähteet, kerrostalot, teollisuus]
Kaukolämpö on tulevaisuuden lämmitys-

ratkaisu. Kaukolämpöverkon vahvuus on jous-
tavuus, sillä siihen voidaan tuottaa lämpöä missä 
tahansa tuotantolaitoksessa. Kaksisuuntaisessa 
verkossa pystytään hyödyntämään myös asuin-

rakennusten ja teollisuuden hukkalämpöä.

[LUKU: Vantaan Energia]

99,9 %
Suomalainen kaukolämpöteknologia on maail-

mankuulua. Vantaan Energian tuottaman kauko-
lämmön toimitusvarmuus on lähes sata prosenttia. 

[OSA 3: EDULLISUUS, PAIKALLISUUS]

[kaukolämpöverkko]
Kaukolämpö on edullinen lämmitysmuoto. 
Kaukolämpö on kokonais- ja elinkaarikustan-

nuksiltaan maalämpöä edullisempi vaihtoehto, 
erityisesti isommissa kiinteistöissä. 

[Vantaan Energia, kaupunki]
Vantaalla on pääkaupunkiseudun 

edullisin kaukolämpö. Vuoden 2014 
jälkeen Vantaan Energia on alentanut 

kaukolämmön energiamaksua jo kuusi 
kertaa.

[LUKU: jätevoimala]

–10 %
Jätevoimala on madaltanut vantaalaisen kau-
kolämmön hintaa tähän mennessä noin kym-
menen prosenttia. Kotimaisen sekajätteen an-
siosta energiatuotannon kustannukset pysyvät 
kurissa myös maailman energiamarkkinoiden 

heilahdellessa.

[kaukolämpöverkko, kaupunki]
Huoleton kaukolämpö on Suomen 

suosituin lämmitys muoto.  
Noin 46 prosenttia suomalaisista 
ja 80 prosenttia vantaalaisista on 

kauko lämmön piirissä.

[OSA 4: ASIAKASTYYTYVÄISYYS, HUO-
LETTOMUUS]

3/4
[uuden rakentaminen]

Kaukolämpöön siirtyvien kotitalouksien 
määrä kasvaa Suomessa vuosi vuodel-

ta. Kolme neljästä suomalaisesta uudis-
rakennuksesta liittyy kaukolämpö-

verkkoon. 

[kaukolämpöverkko, kaupunki]
Vantaalaiset ovat tyytyväisiä 

kauko lämpöön.  
Syksyn 2018 asiakastyytyväisyystut-
kimuksessa Vantaan Energia sai his-
torian parhaat pisteensä ja sijoittui 

kaukolämpöyhtiöistä toiseksi.

Kaukolämpöasiakkaiden yleisarvosana
Vantaan Energia 4,00
Koko toimiala  3,68


