
Uudista käsityksesi 
puhtaasta energiasta

QHeat-konseptin mukainen syvälämpö on 
edullinen, päästötön, ja myös tuleville 
sukupolville turvallinen energiamuoto.
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PUHDAS TULEVAISUUS
ON JALKOJESI ALLA.



• Missiomme: Teemme energiamurrosta kohti 
hiilineutraalia aikaa. 

• Visiomme: Vuonna 2024 meillä on merkittävä 
rooli puhtaan energian markkinoilla. 
Tarjoamme parhaan ratkaisun energian 
kausivarastointiin sekä puhtaimman 
teknologian toteuttaa kiinteistöjen lämmitys ja 
jäähdytys.
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QHeat-konsepti perustuu 
keskisyvien lämpökaivojen 

optimaaliseen hyödyntämiseen 



QHeat-konsepti
• Suojattu teknologia (viisi vireillä olevaa 

patenttihakemusta)

• Ratkaisu puhtaan lämmitys- ja jäähdytysenergian 
tuottamiseksi, joka takaa välittömän 95 % CO2-
päästövähennyksen

• Kyky tuottaa puhdasta ja edullista lämmitystä ja 
jäähdytystä  

• Tarjoaa energian joustavan varastoinnin 
alueellisille lämpö- ja jäähdytysverkoille 

• Erinomainen yhdistelmä biokaasun kanssa 
tehohuippujen tuottamiseksi hiilineutraalisti ja 
kaupallisesti optimaalisella tavalla



QHeat vs. perinteinen maalämpö
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Energian varastointi kallioperään on mahdollista

Energian kalliovarastointi perustuu kallioperän 
tasalämpöisyyteen

Otettu lämpö jättää vajeen, joka on 
ladattavissa kesän ylilämmöillä

Varastointi on tämän “energiakupin” 
täyttämistä, eli kallion latausta
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Keskisyvä (2000 metriä) 
Lämpökaivo 
- Lämmön tuotannossa

▪ Suojattu teknologia:

▪ Koaksiaalinen virtaus

▪ Vakuumieristetty sisäputki

▪ (viisi vireillä olevaa patenttihakemusta)

▪ Lämmitystä / jäähdytystä 20000 
kerrosneliömetrille

▪ Kapasiteetti vastaa noin 40 tavallista 300 
metriä syvää lämpökaivoa
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Keskisyvä (2000 metriä) 
Lämpökaivo 
- Varastoinnissa / 
kiinteistön jäähdytys

▪ Virtauksen suunta 
lämpökaivossa käännetään

▪ Lämpötilaerot mahdollisimman 
suuret 

▪ Lämpö varastoituu kaivon 
pohjan kallioon

▪ Lämmitystä / jäähdytystä 20000 
kerrosneliömetrille



Simulaatio lämpökaivon toiminnasta 100 vuoden aikana
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Maalämpö, joka mahdollistaa 
alueelliset matalalämpöverkot
ja sopii suurille kiinteistömassoille

Älykäs QHeat-syvälämpö mullistaa suurten 
kiinteistöjen energiaratkaisut:

• Asuinalueet

• Sairaalat

• Lentokentät

• Urheiluhallit

• Teollisuuslaitokset



QHeat-konsepti mahdollistaa

• Uusiutuvien energiamuotojen nopean hyödyntämisen

• Aurinko- ja tuulienergian joustavan varastoinnin yli 
vuodenaikojen

• Alueellisten lämpöverkkojen toiminnan optimoinnin ja 
älykkään energiavaihdannan verkkoon kuuluvien 
toimijoiden välillä

• Hiilineutraalin energiakiertotalouden syntymisen 
#energiakiertotalous



KÄYTÄNNÖN
ILMASTORATKAISUJA 
YRITYSYHTEISTYÖLLÄ

Lounavoima Oy 
Salon Kaukolämpö Oy 

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH)

QHeat Oy
Qvidja Kraft Ab

Gasum Oy
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Mihin Varastointia tarvitaan?
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Korvenmäen ekovoimalaitoksella syntyvä energiamäärä on tasainen eikä sitä ole taloudellisesti 
mahdollista mitoittaa talven huippukulutuksien tarpeisiin. Tarvitaan tasaavia energiavarastoja ja 
puhdasta energiaa myös talven huippukulutuksien tarpeisiin.

Yhteistyöhankkeessa mallinnettiin verkossa esiintyviä tilanteita, joissa kesällä tuotettu 
ylijäämälämpö varastoidaan syvälle peruskallioon talven kulutuksen tarpeisiin. 

Selvitysvaiheen lopputuloksena todettiin, että kuudella syvälämpövarastolla voidaan tuottaa 
merkittävä osa talven huippuenergian tarpeesta. 

SAAVUTETTAVAT EDUT:

- Energiatuotanto polttolaitoksella tehostuu verkon tasaisemman kuorman johdosta
- Lämpövarastojen tarjoama CO2-päästövähenemä on noin 3 200 tonnia vuodessa
- Energian tuotantokustannukset ovat matalat ja toiminta on kaupallisesti kannattavaa
- Tällä ratkaisulla korvataan kallista ja korkea päästöistä polttoöljyä
- Energiatuotanto biokaasun kanssa perustuu paikalliseen  lähienergiaan 
- Salon kaukolämpöverkko toimii referenssinä muille yhtiöille ja kaupungeille



Salon kaukolämmön pysyvyyskäyrä
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Esimerkinomainen
lämpökaivojen

määrä ja sijoitus
Kuuden lämpökaivon mahdollinen sijoitus 
kaukolämpöverkon alueelle

Hajauttamalla lämpövarastojen sijainti 
verkolle optimaalisiin pisteisiin saadaan 
optimoitua koko verkon toiminta. 
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PUHDAS TULEVAISUUS
ON JALKOJESI ALLA.
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