
Solteq mukana todentamassa Kuopion
Energian aurinkolämpö- ja
kylmäenergiahankkeiden potentiaalia
Pohjoismainen energiasektoriin erikoistunut IT-ohjelmisto- ja palvelutalo Solteq Oyj on toteuttanut
kumppanilleen Kuopion Energialle mittavan tiedolla johtamisen hankkeen, jolla pyritään tukemaan muun
muassa Iloharjun aurinkolämpövoimalan ja Savilahden kaukojäähdytysjärjestelmän kehitystä. Tietoa
energian tuotannon, jakelun ja käytön tehokkuudesta sekä toiminnasta tuodaan Solteqin toteuttamaan
tietovarastoon, josta lähes reaaliaikainen raportointi tuottaa uudenlaista tietoa aurinkolämmön sekä
luonnonvesistöä hyödyntävän kylmäenergian mahdollisuuksista.

Kuopion Energia on edelläkävijä aurinkokaukolämmön ja vesistöä hyödyntävän kylmäenergian tuotannossa. 
Molemmat energiamuodot edustavat täysin päästötöntä tulevaisuuden energiantuotantoa. Yhtiön Iloharjun
aurinkolämpökenttä on Suomen suurimpia aurinkokaukolämpöjärjestelmiä, ja Savilahden kaukojäähdytyslaitos
hyödyntää mittavasti läheisen Kallaveden syvänteeseen varastoitunutta kylmää vettä lähialueen kiinteistöjen
viilentämiseen. Kallavettä hyödyntävä kaukojäähdytys parantaa energiatehokkuutta merkittävästi
kiinteistökohtaiseen jäähdytykseen verrattuna. Koska vastaavista hankkeista löytyy vain vähän aiempaa tietoa tai
kokemusta, tarve tiedolle on suuri:

”Solteqin toteuttama tietovarasto ja siihen liittyvä analytiikka auttavat meitä kehittämään ja johtamaan toimintaa
faktatiedolla. Raportointi on nopeaa ja standardimuotoista sekä tieto luotettavaa. Hanke luo lähes reaaliaikaisen
näkymän aurinkolämmön ja kylmäenergian tuotantomääriin ja toiminnan seurantaan. Olemme saaneet runsaasti
positiivista palautetta vihreistä hankkeistamme, sillä moni asiakkaamme haluaa tehdä arvopohjaisia
energiavalintoja,” summaa kaukolämpöjohtaja Reima Lassila Kuopion Energialta.

Myös Solteq Oyj:n Utilities-liiketoiminnalle hanke on ainutlaatuinen. Tiedolla johtamisen ratkaisuja on kehitetty
yhdessä Kuopion Energian kanssa jo useamman vuoden ajan. Microsoft Azure SQL Database -ratkaisuun
perustuva tietovarasto tuo yhteen dataa suuresta määrästä erilaisia lähteitä. Microsoft Power BI -pohjaisessa
raportoinnissa hyödynnetään taloushallinnosta, tuotannon automaatiojärjestelmästä, mittaustieto- ja
asiakaspalvelujärjestelmistä sekä Ilmatieteen laitokselta saatuja tietoja.

”Olemme ylpeitä, että toteuttamamme tietovarasto ja siihen liittyvä analytiikka- ja raportointiratkaisumme ovat nyt
osa Kuopion Energian pioneerityötä uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisessä. Erityisesti se, että
raportoinnin tuottama tieto lisää koko toimialan ymmärrystä aurinkolämmöstä ja luonnon vesistöä hyödyntävästä
kylmäenergiasta sekä lähienergian hyödyistä, tekee hankkeesta aivan erityisen arvokkaan,” iloitsee Solteq Utilities
Consulting -liiketoimintaa vetävä Jari Kokkonen. 
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Solteq lyhyesti:

Solteq Oyj on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan
digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus, ovat
kauppa, teollisuus, energia ja palvelut. Solteq toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-
Britanniassa. Yhtiön palveluksessa työskentelee 600 IT-alan ammattilaista.
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Kuopion Energia lyhyesti:

Kuopion Energia -konserni muodostuu emoyhtiö Kuopion Energia Oy:stä ja sen tytäryhtiöstä, Kuopion Sähköverkko Oy:stä.
Emoyhtiössä on energiantuotanto-, kaukolämpö- ja kaukojäähdytysliiketoiminnot sekä talous- ja henkilöstöhallinto.
Sähköverkkoliiketoiminta on sähkömarkkinalain mukaisesti erillisessä tytäryhtiössä. Konsernin palveluksessa on 125 energia-
alan ammattilaista.


