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Vantaa Energia Keski-Uusimaa Oy
Vantaan Energia Keski-Uusimaa luo paikallista hyvinvointia asiakkaillemme 
Järvenpäässä ja Tuusulassa. Tuotamme lämpöä ja lämpöpalveluita ja huolehdimme 
luotettavasta lämmönjakelusta koteihin ja kiinteistöihin.

Lämmöntuotantomme on ilmastomyönteistä, kehitämme toimintaamme jatkuvasti 
ja vahvistamme lämmön toimitusvarmuutta. Vantaan Energia Keski-Uusimaan 
omistavat Infranode, Keva ja Vantaan Energia.

Vuosi 2021 oli yhtiön ensimmäinen kokonainen toimintavuosi.

Vantaan Energia Keski-Uusimaan tuottama sähkö ja lämpö tuotetaan Järvenpään 
voimalaitoksella. Lisäksi lämmön tuottamiseen on Järvenpään ja Tuusulan alueilla  
5 lämpökeskusta. Vantaan Energia Keski-Uusimaan omistaman lämpöverkon pituus 
on 200 kilometriä.
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Takana ensimmäinen kokonainen  
toimintavuosi
Vantaan Energia Keski-Uusimaa Oy on lämpöliike- 
toimintaan keskittyvä yhtiö, jonka pääasiallinen  
tehtävä on tuottaa lämpöä ja lämpöpalveluita  
Tuusulan ja Järvenpään alueella. Lisäksi yhtiö tuottaa 
Järvenpään voimalaitoksessa pörssisähköä. Vantaan 
Energia Keski-Uusimaan omistavat Infranode, Keva  
ja Vantaan Energia.

Yhtiö siirtyi nykyisille omistajilleen elokuussa 2020,  
joten vuosi 2021 oli yhtiön ensimmäinen kokonainen  
toimintavuosi. Vuosi kului vielä osin yhtiön haltuun- 
oton merkeissä. Esimerkiksi Vantaan Energian järjes-
telmiin siirtyminen on tehty vaiheittain. Viime elo-
kuussa käyttökunnossapitotoiminta siirtyi kokonaan 
Vantaan Energian hoitoon, ja myös henkilökunta siir-
tyi Vantaan Energialle.

– Olemme kehittäneet myyntiä ja lisänneet esi-
merkiksi uusia tuotteita kaukolämmön valikoimaan. 

Lämmöntuotannon prosesseja on parannettu ja lai-
toksen operointia pyritty tehostamaan, minkä lisäksi 
olemme suunnitelleet paljon tulevia kehityshankkeita, 
Vantaan Energian tuotantojohtaja Kalle Patomeri 
luettelee.

Kohti fossiilitonta tulevaisuutta
– Olemme aloittaneet selvitystyöt Tuusulan ja Jär-
venpään lämmöntuotannossa käytetyistä fossiilisista 
polttoaineista luopumisesta. Kyse on lähinnä maa-
kaasusta, Patomeri selventää.

Ympäristövaikutuksiin pyritään vaikuttamaan 
myös tehostamalla edelleen jokapäiväisiä proses-
seja ja parantamalla voimalaitoksen ja kaukolämpö-
verkon hyötysuhdetta. Järvenpään voimalaitokses-
sa tuotettu sähkö on jo todennettu alkuperätakuin 
uusiutuvaksi. Lisäksi vuonna 2021 kierrätyspolttoai-
neiden osuutta on kasvatettu kymmenestä prosen-
tista 25 prosenttiin.

Vastuullisuuskatsaus 2021

ESITTELY: VANTAA ENERGIA KESKI-UUSIMAA OY  |  JOHDON KATSAUS VASTUULLISUUTEEN  |  KESKEISIÄ TUNNUSLUKUJA  |  YHTEISKUNTAVASTUUN TAVOITTEET JA TULOKSET

5

https://www.vantaanenergia.fi/lampo/jarvenpaa-tuusula/
https://www.vantaanenergia.fi/lampo/jarvenpaa-tuusula/


– Tämä onnistuminen saavutettiin huomattavasti 
pienemmillä investoinneilla, joita edellinen omistaja oli 
kaavaillut. Kierrätyspolttoaineen osuuden kasvu on-
kin erinomainen esimerkki prosessien tehostamisen 
onnistumisesta.

Tavoitteena kaukolämpöverkon 
toimitusvarmuuden lisääminen
Vaikka Vantaan Energia Keski-Uusimaa Oy:n lämmön-
tuotannon prosesseja onkin jo kehitetty huimasti, 
tekemistä riittää yhä. Vantaan Energia Keski-Uusimaa 
aikoo jatkaa tuotantolaitosten ja jakelujärjestelmän 
kehittämistä sekä tuotannon ja lämpöverkoston 
käyttövarmuuden parantamista. Kuluttajille tämä 
tulee näkymään aiempaa vakaampana ja toimitusvar-
muudeltaan luotettavampana lämmöntuotantona.

– Tuusulan ja Järvenpään kaukolämpöasiakkaiden 
asiakastyytyväisyys on jo nyt hyvällä tasolla, mutta 

pyrimme parantamaan sitä entisestään lanseeraa-
malla uusia tuotteita. Luvassa on esimerkiksi eri-
laisia hybridilämmitysmuotoja, joilla voimme räätä-
löidä lämmityksen asiakkaiden tarpeisiin, Patomeri 
kertoo.

Asiakkaiden käyttöön on tullut myös Huoleton 
energiapäivitys-, Etevä energiaetsivä- ja Helppo 
energialiittyjä -palvelut. Palveluiden avulla asiakkai-
den lämmöntarvetta on helpompi arvioida niin ener-
giaremonttia suunnittelevien vanhempien kiinteistö-
jen kuin uudisrakennusten kohdalla.

Vuonna 2021 Vantaan Energia Keski-Uusimaa Oy:n 
ympäristöinvestoinnit olivat 0,2 miljoonaa euroa ja 
ne kohdistuivat Järvenpään voimalaitoksen käytön 
optimointiin. Tarkoitus on toteuttaa myös investointi- 
ohjelma, jolla tullaan puolittamaan kaukolämpöver-
kossa ja voimalaitoksella käytetyn veden määrä.
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Vantaan Energia Keski-Uusimaa:  
keskeisiä tunnuslukuja



Taloudelliset tunnusluvut
Tunnusluku v. 2021 v. 2020*

Liikevaihto, milj. euroa 33,0 9,6

Liikevoitto, milj. euroa 4,9 0,1

Oman pääoman tuotto -% 8,6 % -0,2 %

Omavaraisuusaste -% 51 % 49 %

Asiakasmäärä (kpl) 1 345 1 312

Lämmön myynti (GWh) 356 306

Sähkön myynti (GWh) 84 73

Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 4,1 3,6

*) poikkeava tilikausi 1.8.- 31.12.2020
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Ympäristötunnusluvut
Tunnusluku v. 2021 v. 2020

Tuotannon hiilidioksidipäästöt (CO2t) 18 383 9 190

Päästöraja-arvojen ylitykset (kpl) 20 2

Ympäristövahingot 0 0

Polttoaineen kulutus (GWh):    

Bio 409 401

Kierrätyspolttoaineet 64 29

Maakaasu 62 34

Energian tuotannon päästöt (t):    

SO2 7 5

NO2 148 134

Hiukkaset 1 1

Jätteet:    

Tuhkat ja kuonat (t) 4 341 3 434

Ympäristöinvestoinnit, milj. euroa 0,2 0

Tunnusluku v. 2021 v. 2020

Lämmön tuotannon  
ominaispäästökerroin 
gCO2/kWh 41 24

Koko tuotannon  
fossiilinen CO2  
ominaispäästökerroin 
gCO2/kWh 37 21

Koko tuotannon  
ominaispäästöt mg/kWh:

SO2 14 12

NO2 295 313

Hiukkaset 2 2

Lämmön tuotanto (GWh) 417 345

Sähkön tuotanto (GWh) 84 73
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Vantaan Energia Keski-Uusimaa:  
yhteiskuntavastuun tavoitteet  
vuoteen 2026 ja tulokset 2021



Sähkössä on saavutettu käytännössä jo ilmastoneutraalius, uusiutuvien osuus on yli 90 %. Uutena tavoitteena 
on nostaa uusiutuvan polttoaineen osuus 90 % sekä sähkön että lämmön tuotannossa vuonna 2026.
Uusiutuvan polttoaineen osuus oli 85 % vuonna 2021.

Suunnittelemme maakaasun käytöstä luopumista vuodesta 2026 alkaen.
Maakaasun osuus oli 12 % polttoaineen kulutuksesta vuonna 2021.

Vähennämme omaa energiankulutustamme energiatehokkuussopimuksen mukaisesti noin 10 GWh  
vuodessa sekä autamme asiakkaitamme seuraamaan energiankulutustaan ja säästämään energiaa.
Raportointikansio-palvelu on otettu käyttöön energiakulutuksen seurantaan. Energiankulutuksen  
vähennystoimet on suunniteltu vuodelle 2022 ja eteenpäin tuleville vuosille.

Suunnittelemme kaukolämpöakun toteutusta fossiilisten polttoaineiden kulutuksen vähentämiseksi ja  
luotettavan energiatoimituksen varmistamiseksi.
Suunnittelu on alkanut vuonna 2022.

Lämpöenergian luotettava toimitus on alan vertailussa hyvällä tasolla. Tavoitteenamme on,  
että vioista ja vaurioista aiheutuvat toimitushäiriömme lämmityskaudella ovat alle 0,8 h/as/vuosi.
Toimitushäiriöiden seuranta käynnistyi vuonna 2022.

Yhteiskuntavastuun tavoitteet vuoteen 2026 
 ja tulokset 2021
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Tavoitteemme on tehdä vuosittain uusia sopimuksia, joissa hyödynnämme asiakkaidemme  
hukkalämpöä energiajärjestelmän kokonaistehokkuutta edistävillä palvelukonsepteilla.
Asiakaskeskusteluja on käynnistetty.

Tavoittelemme vesijohtoveden kulutuksen puolittamista vuoteen 2026 mennessä.
Veden kulutus oli 119 000 m3  vuonna 2021. Veden kulutus on hieman kasvussa. Useita parannustoimenpiteitä  
on suunniteltu. 

Työskentely yhtiössä on turvallista. Turvallisuustavoitteemme on nolla työtapaturmaa.
Vantaan Energian tuottamassa palvelussa Vantaan Energia Keski-Uusimaan alueella ei ole sattunut 
työtapaturmia vuonna 2021.

Yhtiön toiminta on liiketaloudellisesti kannattavaa. Hyvä tulos mahdollistaa myös vastuullisen toiminnan.
Yhtiön toiminta oli kannattavaa. Liikevoitto oli 4,9 M€ vuonna 2021.

Asiakkaat ovat tärkein sidosryhmämme. Entistä paremman palvelukokemuksen aikaansaamiseksi kehitämme  
edelleen ymmärrystämme asiakkaidemme tarpeista ja odotuksista. Asiakastyytyväisyysmittauksissa 
tavoitteemme on olla erittäin hyvällä tasolla.
Asiakastyytyväisyystutkimuksen tulos oli 4,0 vuonna 2021 (ast. 1–5). Palautetta ei vielä systemaattisesti kerätä.

Omalta osaltamme olemme mukana Järvenpään ja Tuusulan hiilineutraalisuustavoitteiden tukemisessa  
strategisen kumppanuuden kautta.
Vuonna 2021 kumppanuussopimus tehtiin Järvenpään kaupungin kanssa. Tuusulan kaupungin kanssa keskustelut 
ovat käynnissä.

Vastuullisuusnäkökulma huomioidaan hankinnoissa. Vaadimme toimittajiltamme eettisten periaatteiden  
noudattamista.
Vastuullisuusnäkökulman noudattamisessa ei ole ollut poikkeamia vuonna 2021.
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