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Kaupunginjohtajan puhe Etelä-Savon Energian kaukolämmön 60-vuotistilaisuudessa 1.10.2018   
 
 
 

 
Hyvää iltaa arvoisat läsnäolijat! 
  

 
Tuon erittäin mielelläni Mikkelin kaupungin tervehdyksen tähän tilaisuu-
teen ja juhlalliseen iltaan.  

 
Etelä-Savon Energia aloitti kaukolämmön tuotannon neljäntenä Suomes-
sa vuonna 1958. Tuolloin ensimmäiset vuodet kaukolämpö Mikkelissä 
tuotettiin polttamalla halkoja, jonka jälkeen poltettiin haketta. Seuraa-
van vuosikymmenen puolivälissä lämmityksessä siirryttiin raskaan polt-
toöljyn käyttöön.  
 
Historia kertoo, että kaukolämpötoiminta laajeni vauhdikkaasti. 1980-
luvun alussa aloitettiin lämmöntoimitus Pursialan laitoksesta. Kymmenen 
vuotta tämän jälkeen valmistui vastapainevoimalaitos, joka tuotti läm-
mön lisäksi sähköä. Samalla puupohjaiset polttoaineet palasivat jälleen 
käyttöön. ESE oli jo tuolloin edelläkävijä. 
 
Kaukolämmön kuusikymmentävuotismerkkipäivää kannattaa todellakin 
juhlistaa, sillä pitkästä iästään huolimatta ESE ei suinkaan ole jäänyt kehi-
tyksestä jälkeen. Moderni ote asioihin jatkuu koko ajan. ESE tunnetaan 
uusiutuvan energian tuottajana.  
 
Kaukolämpö on suomalaisten suosituin lämmitysmuoto. Pursialan voima-
laitos Mikkelissä tuottaa kaukolämpöä yhteistuotantomenetelmällä. Sa-
massa laitoksessa tuotetaan sekä sähköä että lämpöä. Sähköntuotannos-
sa syntyvä ylimääräinen lauhdelämpö voidaan käyttää kaukolämpöver-
kossa. Yhteistuotanto on erittäin ympäristöystävällinen tapa tuottaa 
kaukolämpöä, sillä polttoaineen energia voidaan hyödyntää yli 80-
prosenttisesti. 
 

  Pursialan voimalaitokselle rakennetun kaukolämpöakun ansiosta ESE on 
  myös saanut uusittua ajosuunnitelmia ja pienennettyä polttoainekäyttö-
  jä. Tavoitteena on tuottaa mahdollisimman vähän lauhde- ja apujäähdy-
  tinsähköä ja optimoida lämmöntuotanto kaukolämpöakkua hyödyntäen.  

 
Uusia kaukolämpölinjoja on Mikkeliin rakennettu vuosi vuodelta lisää, 
merkittäviä kohteita ovat viime aikoina olleet muun muassa Kirkonvar-
kauden asuntomessualue, Kalevankangas ja keskussairaalan alue. Uutta 
ja saneerattavaa kaukolämpölinjaa rakennettiin vuonna 2017 yhteensä 
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lähes neljä kilometriä. Rakentajillekin kaukolämpö on siis helppo, jousta-
va, kilpailukykyinen ja ympäristöystävällinen valinta. 
 
 

Hyvä juhlaväki, 
 
   
  ESE on ympäristöä säästävän energiatuotannon suunnannäyttäjä, joka 
  kannustaa myös asiakkaitaan käyttämään energiaa vastuullisesti. Viime 
  vuonna kaikki ESE:n tuotantoyksiköt siirtyivät käyttämään täysin rikitöntä 
  kevyttä polttoöljyä käynnistys-, vara- ja huippupolttoaineena. Pursialan 
  voimalaitoksessa tuotetaan lämpöä ja sähköä käyttämällä polttoaineena 
  puuta peräti 80 prosenttia, turvetta 19 prosenttia ja öljyä alle 1 prosent-
  ti. 
 
  Kaiken lisäksi ESE:n toimintaa leimaa myös paikallisuus. Yhtiö hankkii 
  polttoaineeksi pääasiassa metsäenergiapuuta, teollisuuden puutähdettä 
  ja polttoturvetta. Ja pääosa polttoaineista saadaan mistäpä muualta kuin 
  Etelä-Savon maakunnasta ja alle sadan kilometrin kuljetusmatkasta. 
 
  Toivon ja uskon, että Etelä-Savon Energia jatkaa hienolla kehitystiellään 
  ja pystyy tulevaisuudessakin vastaamaan ympäristön ja liiketoiminnan 
  asettamiin haasteisiin. ESE Mikkelin kaupungin konserniyhtiönä on tie-
  tenkin mukana toteuttamassa kaupungin strategiaa ja sen kestävän kas-
  vun ohjelmaa. Ympäristöstämme huolehtiminen on Mikkelin ja koko 
  seudun ehdoton voimavara. Huolehditaan yhdessä siitä, että pysymme 
  edelläkävijöinä jatkossakin. 
 
  Näillä sanoilla toivotankin kaikille oikein mukavaa illan jatkoa ja hyvää, 
  lämmintä syksyä! 

 


