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TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
RAKENNAMME KESTÄVÄÄ ENERGIATULEVAISUUTTA ASIAKKAIDEMME KANSSA
Vuosi 2017 oli Helenissä kehittämisen ja kasvun vuosi. Olemme panostaneet voimak
kaasti myynnin ja asiakkuuksien hoidon kehittämiseen ja vuoden aikana asiakas
määrämme nousi ennätystasolle, reilusti yli 400 000 asiakkaaseen.
Helen-konsernin liikevaihto kasvoi ja tulos toteutui ennustetulla, hieman edellisvuotta
korkeammalla tasolla. Jatkoimme uusien palveluiden ja myynnin kehittämistä strategian
mukaisesti ja edistimme uusiutuvaan energiantuotantoon sekä energian kierrätykseen ja
varastointiin liittyviä hankkeita.
Olemme vuoden aikana edenneet kohti pitkän aikavälin tavoitettamme, ilmasto
neutraalia energiantuotantoa. Salmisaaren pellettilämpölaitoksessa sytytettiin ensitulet
lokakuussa, ja laitos otettiin kaupalliseen käyttöön helmikuussa 2018.
Parhaillaan rakennettava Esplanadin maanalainen lämpöpumppulaitos valmistuu
keväällä, ja sen avulla tuotamme lisää kaukojäähdytystä ja kierrätämme energiaa entistä
tehokkaammin.
Kuluneen vuoden aikana olemme myyneet uusia palveluita, kuten aurinkovoimala
ratkaisuja ja Jousto-palvelua yrityksille. Kiinnostus sähköisen liikenteen latausratkaisui
hin on kasvanut kaikissa asiakasryhmissä ja me Helenissä olemme vahvasti mukana
luomassa uusia sähköisen liikenteen palveluja ja toimintamalleja. Avasimme Suomen
ensimmäisen sähköautojen kaksisuuntaisen latauspisteen syksyllä Hanasaaressa.
Kaksisuuntainen latauspiste on askel kohti tulevaisuuden energiajärjestelmää, jossa
autojen akuilla on merkittävä rooli energian varastoinnissa ja järjestelmän joustavuuden
lisäämisessä.
Panostimme vahvasti myös energian varastointiin ja esittelimme suunnitelman Suomen
suurimmasta energiavarastosta, joka toteutettaisiin syvällä Helsingin kallioperässä
sijaitseviin, käytöstä poistettuihin öljyluoliin.
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Helsingin kaukolämpöverkko ja olemassa oleva energiajärjestelmä tarjoavat hyvän
alustan uusille energiaratkaisuille kuten varastoinnille ja joustoille. Varastoinnin merki
tys korostuu tulevaisuuden energiajärjestelmässä, jossa aurinkoenergian ja tuulivoiman
osuus kasvaa.
KEHITTÄMISELLÄ KOHTI VAHVEMPAA ENERGIAKUMPPANUUTTA
Olemme pystyneet kehittämään toimintaamme ja parantamaan Helenin kilpailukykyä.
Esimerkiksi voimalaitoksilla ja kunnossapidossa on toimintamalleja kehittämällä saatu
aikaan merkittäviä kustannussäästöjä. Tämä työ näkyy taloudellisessa tuloksessamme.
Haluamme olla asiakkaidemme energiakumppani ja alan vastuullisin toimija, johon
voi luottaa kaikissa tilanteissa. Tässä työssä jokaisen heleniläisen työllä on merkitys
tä. Uskomme, että parhaat ratkaisut ja sopivimmat palvelukokonaisuudet saadaan
rakennettua saumattomalla yhteistyöllä asiakkaidemme kanssa. Myös tuotantoamme
ohjataan ja kehitetään yhä enemmän asiakastarpeiden pohjalta, ja toteutamme
asiakkaiden kanssa jatkuvasti enemmän yhteisiä tuotantoratkaisuja.
Tarvitsemme herkkyyttä kuunnella asiakkaiden tarpeita ja kykyä reagoida niihin
yhä nopeammin ja ketterämmin. Tavoitteenamme on, että meillä on kahden vuoden
kuluttua yli puoli miljoonaa asiakasta. Uskon, että meillä on kaikki edellytykset
saavuttaa tuo tavoite.
Haluan kiittää asiakkaitamme ja sidosryhmiämme hyvästä yhteistyöstä vuonna 2017
sekä kaikkia heleniläisiä arvokkaasta panoksesta Helenin menestymiseen.
Jatkamme toimintamme kehittämistä kohti ilmastoneutraaliutta ja rakennamme
kestävää energiatulevaisuutta yhdessä asiakkaidemme kanssa.
Pekka Manninen
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AVAINLUVUT
KONSERNIN JA EMOYHTIÖN AVAINLUVUT 2017
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LIIKETOIMINTAVUOSI
LIIKETOIMINTAVUOSI
Helen-konsernin tulos toteutui ennuste
tulla, edellisvuotta korkeammalla tasolla.
Verkkoliiketoiminnan positiivinen tulos
kehitys, sähkön alhainen markkinahinta
sekä kasvaneet polttoainekustannukset
vaikuttivat keskeisesti tuloskehitykseen.
Vuoden 2017 liikevaihto oli 805 (782)
miljoonaa euroa ja liikevoitto 81 (75)
miljoonaa euroa. Liikevoiton osuus
liikevaihdosta oli 10,1 %.

Helen-konsernin liikevaihdon
jakautuminen

TUTKIMUS JA KEHITYS
Energiantuotannon kehittämisessä paino
piste oli uusiutuvien tuotantomuotojen
investointien suunnittelussa ja tehtävien
ratkaisujen valmistelussa Hanasaaren
lämmöntuotannon korvaamiseksi
vuoteen 2024 mennessä.

T&K-kulujen jakautuminen

Liikevaihto 805 milj. euroa

Ensivaiheen ratkaisuvaihtoehtoina ovat
uusinvestoinnit biopohjaiseen lämmön
tuotantoon, lämpöpumppuihin ja lämmön
varastointiin. Lisäksi selvitetään moni
puolisia lämpöpumppuratkaisuja, sähkö
Kokonaiskustannukset 4 966 194 euroa.
kattiloita, geotermistä lämpöä, kivihiilen
korvaamista biopohjaisilla polttoaineilla,
hajautettua pientuotantoa yhdessä asiakkaiden kanssa, energiatehokkuuden kasvatta
mista asiakkaiden toiminnoissa sekä ostoenergioiden ja hukkalämpöjen hyödyntämistä
muun muassa konesaleissa. Kiertotalouteen ja hukkalämpöjen hyödyntämiseen liittyviä
ratkaisuja kehitetään yhä enemmän asiakkaiden kanssa.
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KAUKOLÄMPÖ JA KAUKOJÄÄHDYTYS
Helsingin kaukolämpö oli kokonaishinnaltaan noin 24 % maan keskiarvoa edullisempaa.
Kaukolämmön myynti toteutui edellisen vuoden tasolla ja oli 6 606 GWh.
Kaukolämpöliittymien määrä jatkoi kasvamistaan ja oli 15 289 kappaletta. Kaukolämmön
osuus Helsingin lämmitetystä rakennustilavuudesta on 90,9 %.
Kaukojäähdytysenergiaa myytiin 141 GWh, eli myynti toteutui edellisvuoden tasolla,
huolimatta poikkeuksellisen kylmästä kesästä. Kaukojäähdytysliittymien määrä kasvoi
ja oli vuoden 2017 lopussa 360 kappaletta.
Kaukolämmön myynti

Kaukolämpöliittymät

Kaukolämpöliittymisteho
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Spot-hinta, Suomen aluehinta

SÄHKÖN MYYNTI
Sähköä myytiin 6 167 GWh. Myyntimäärä
aleni 2 % edellisvuoteen nähden.
Sähkön markkinahinta pysyi alhaisella
tasolla.
Kuvassa spot-hinnan kehitys
(Suomen aluehinta).

SÄHKÖN SIIRTO
Sähkönsiirto Helsingissä toteutui edellisen
vuoden tasolla ja oli 4 404 GWh.

Sähkönkulutuksen jakautuminen
Helsingissä 2017

Asiakkaiden sähkön käyttö yhteensä

Sähkön toimitusvarmuus

Helsinkiläiset käyttivät sähköä 4 404 GWh
vuonna 2017.

Sähköverkon luotettavuus Helsingissä on
huippuluokkaa. Helsinkiläisellä sähkön
käyttäjällä oli keskimäärin vain yksi kolmen
minuutin sähkönjakelun keskeytys vuoden
aikana.
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AURINKOVOIMAN PIENTUOTANNON
KEHITYS
Vuonna 2017 aurinkovoiman pientuotanto
kasvoi tuntuvasti edellisvuoteen nähden.

SÄHKÖN TUOTANTO
TUKKUMARKKINOILLE
Sähköä tuotettiin tukkumarkkinoille
Helsingin voimalaitoksista sekä voima
osuuksien kautta 6 292 GWh. Ilmasto
neutraalien tuotantomuotojen osuus
sähkön kokonaistuotannosta oli 38 %.
Uusiutuvien osuus nousi 15 prosentista
16 prosenttiin.
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KAUKOLÄMMÖN ENERGIALÄHTEET
Kaukolämpöä tuotettiin 7082 GWh, mikä
on lähes saman verran kuin edellisvuonna.
Vuonna 2017 kivihiilen ja puupelletin seos
poltolla tuottamamme energian osuus
kasvoi ja vastaavasti maakaasutuotannon
osuus laski. Tämä vuonna 2016 alkanut
kehitys johtuu energiamarkkinan muutok
sista, jotka ovat johtaneet kivihiilellä tuote
tun energian parempaan kannattavuuteen.
Myös lämpöpumpuilla tuottamamme energian määrä kasvoi vuonna 2017.
Tuotimme lämpöpumpuilla enemmän lämpöä kuin koskaan ennen, 570 GWh.
Aloitimme Salmisaaren pellettilämpölaitoksen koekäytön loppuvuonna 2017.
Vuonna 2017 poltimme puupellettejä aiempaa enemmän, yhteensä 46 000 tonnia
(2016: 38 000 tonnia).
KAUKOJÄÄHDYTYKSEN ENERGIALÄHTEET
Kaukojäähdytyksen tuotanto pysyi samalla
tasolla kuin vuonna 2016, huolimatta epä
tavallisen kylmästä kesästä. Kaukojäähdy
tystä tuotettiin 141 GWh.
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MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT 2017

Lämpöpumppulaitos valittiin tehoreserviin
Suomen suurin lämpöpumppulaitos valittiin helmikuussa osaksi kansallista tehoreservi
järjestelmää. Helen osallistuu koko Suomen sähkön riittävyyden turvaamiseen Katri
Valan lämpö- ja jäähdytyslaitoksen avulla.
Energiayhtiöiden vastuullisin brändi
Suomalaiset pitävät Heleniä energiayhtiöiden vastuullisimpana brändinä, selvisi Pohjois
maiden laajimmassa tutkimuksessa, jossa selvitetään kansalaisten näkemyksiä tunnet
tujen yritysten vastuullisuudesta. Helenissä vastuullisuus on integroitu kaikkeen toimin
taan: tuotannon kehittämiseen, tuote- ja palvelukehitykseen, asiakaspalveluun, myyntiin,
markkinointiin ja viestintään.
Uusi sähköasema Kalasatamaan
Helen Sähköverkko rakentaa Kalasatamaan
sähköaseman, joka vahvistaa lähialueiden
sähkönjakelua ja parantaa sähkönjakelun
toimitusvarmuutta. Kalasataman, Sörnäis
tenniemen ja Sompasaaren alueella kau
punki kehittyy ja sähkönkulutus alueella
kasvaa. Alueelle rakennetaan myös uutta
maanalaista jakeluverkkoa.
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Sähkön varastointi kaupalliseen käyttöön
Helen tarjoaa ensimmäisenä Suomessa yrityksille mahdollisuutta sähkön varastointiin.
Sähkönvarastointiyhteistyö Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen kanssa käynnistyi
toukokuussa.
Helenin pitkäjänteinen energia
tehokkuustyö palkittiin
Työ- ja elinkeinoministeriö, Energiavirasto
ja Motiva myönsivät Helenille tunnustuk
sen ansiokkaasta energiatehokkuustyöstä.
Tärkein saavutuksemme energiatehokkuu
dessa kaudella 2008–2016 oli Katri Valan
lämpöpumppulaitos, jonka avulla hukkaja kierrätyslämpöjä hyödynnetään tehok
kaasti.
Viisi ratkaisua ilmastoneutraaliin tulevaisuuteen
Helen esitteli Ympäristöpäivässään elokuussa ratkaisut ilmastoneutraaliin tulevaisuu
teen: kaupunkilaisten osallistuminen, hukkalämpöjen kierrätys, joustot sekä siirtyminen
pois fossiilisista polttoaineista. Uudistuva energiantuotanto tarvitsee yhä enemmän
tilaa. Uusien innovaatioiden synnyttämiseksi on panostettava alan tutkimukseen,
koulutukseen ja kehitykseen.
Suomen ensimmäinen 2-suuntainen
latauspiste avattiin
Avasimme syyskuussa Suomen ensim
mäisen kaksisuuntaisen latauspisteen
Helsingin Suvilahteen, Helenin aurinko
voimalan ja sähkövaraston yhteyteen.
V2G (vehicle-to-grid) -latauspiste mah
dollistaa sähköauton lataamisen, mutta
myös sen toimimisen sähkövarastona ja
osallistumisen sähköjärjestelmän säätöön.
Esplanadin maanalaista jäähdytyskeskusta rakennettiin
Helenin uudet, teollisen mittakaavan lämpöpumput saapuivat syyskuussa laivalla
Ranskasta Suomeen, ja ne kuljetettiin Esplanadin maanalaiseen jäähdytyskeskukseen
asennettaviksi. Helen rakentaa Esplanadin alla sijaitsevaan jäähdytysluolaan uutta
lämpöpumppulaitosta, joka käsittää kaksi jäähdytystä ja lämpöä tuottavaa isoa lämpö
pumppua. Niiden ansiosta hukkalämmöt saadaan entistä tehokkaammin kiertoon.
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LISÄÄ AURINKOVOIMAA
Toimitimme aurinkovoimalat muun muassa
Allas Sea Poolille ja Etolalle, ja teimme so
pimuksen aurinkovoimalasta Jounin Kau
pan kanssa. Aurinkovoimalan valmistuttua
Allas Sea Poolin toimintaa pyöritetään
lähes kokonaan uusiutuvalla energialla.
UUDESSA PELLETTILÄMPÖLAITOKSESSA
ALETTIIN TUOTTAA LÄMPÖÄ
Helenin uudessa pellettilämpölaitoksessa
Helsingin Salmisaaressa sytytettiin lokakuussa ensimmäiset puupelletit. Ympärivuoro
kautinen lämmöntuotanto pelleteillä alkoi marraskuussa. Laitos tuotti koekäytönkin
aikana huomattavia määriä uusiutuvaa kaukolämpöä helsinkiläisille. Pellettilämpölaitos
on merkittävä hanke uusiutuvan energian lisäämiseksi Helenin energiantuotannossa.
HELEN ALKOI TARJOTA YRITYKSILLE JOUSTOPALVELUA SÄHKÖNKÄYTTÖÖN
Helen alkoi tarjota yrityksille Joustopalvelua, jonka avulla ne voivat säästää satoja
tuhansia euroja vuodessa. Hakukoneyhtiö Yandexin datakeskuksessa Mäntsälässä saavu
tettiin 510 prosentin säästö sähköenergiakuluissa Helenin tarjoaman kysyntäjouston
ansiosta.
SUOMEN SUURIMMAN ENERGIAVARASTON SUUNNITTELU ALOITETTIIN
Ryhdyimme suunnittelemaan Mustikkamaalle Suomen suurinta energiavarastoa syvällä
Helsingin kallioperässä sijaitseviin, käytöstä poistettuihin öljyluoliin. Varastoon mahtuisi
yli 40 kertaa enemmän lämmintä vettä kuin Helsingin Uimastadionin altaiden vesimäärä.

ENERGIAVERKKO

Jättimäistä energian varastointia

MUSTIKKAMAAN
LÄMPÖVARASTO

-40 m
LÄMMÖNVAIHDIN

LÄMMIN VESI

LÄMMIN VESI

JÄÄHTYNYT VESI

JÄÄHTYNYT VESI

-80 m

MUSTIKKAMAAN LÄMPÖVARASTO
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300 m

