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Tämän diplomityön tarkoitus oli selvittää Mäntsälän Sähkö Oy:n kaukolämpöliiketoimin-

nan nykytila ja kehityskohteet. Tutkimuskysymykset olivat: 1) Millaisilla toimenpiteillä 

varmistetaan kaukolämpöliiketoiminnan kannattavuus tulevaisuudessa? ja 2) Millaisia 

mahdollisuuksia älykäs kaukolämpö tuo kaukolämpöliiketoiminnalle? Tutkimus suoritet-

tiin perehtymällä aiheen kirjallisuuteen ja uutisiin. Takaisinmaksuajan menetelmällä arvi-

oitiin maakaasun korvaamisen kannattavuutta.  

 

Työn tuloksena voitiin todeta, että kaukolämmön hinnoittelua kannattaa kehittää kustan-

nusvastaavampaan suuntaan. Nykyinen kaukolämmön energiankulutukseen painottuva 

hinnoittelu ei sovi uusille rakennuksille, jotka kuluttavat vähän energiaa. Yleistyvät hybri-

dilämmitysjärjestelmät on otettava huomioon hinnoittelussa. Kaukolämmön kausihinnoit-

telu toisi etuja asiakkaalle, kaukolämpöyhtiölle sekä ympäristölle. Kaukolämmön kulutuk-

sen tuntimittaus mahdollistaisi siirtymisen kaukolämpötehoon perustuvaan hinnoitteluun.  

 

Kaukolämmön hinta on ollut Mäntsälän Sähkö Oy:llä suhteellisen korkea. Korkea hinta 

johtuu enimmäkseen maakaasulla tuotetun kaukolämmön korkeista tuotantokustannuksista. 

Kaukolämmön tuotantoa voidaan kehittää kannattavammaksi, vaikka lämmöntalteenotto-

laitoksen oletettu lämmöntuotanto kattaa Mäntsälän lämmöntarpeesta noin puolet ja vähen-

tää tuotantokustannuksia. Nykyisten maakaasukattiloiden käyttäminen pelletin pölypolt-

toon olisi teknisten muutoksien avulla mahdollista. Pölypolton kannattavuus riippuu erityi-

sesti puupelletin ja maakaasun hintaerosta.  

 

Älykäs kaukolämpöjärjestelmä voisi automaattisesti tasoittaa kaukolämmön kysyntää yh-

dessä lämpövaraston kanssa. Tällöin huippulämpölaitosten käyttö vähentyisi ja lämmön-

tuotannon kustannukset pienentyisivät. Älykäs kaukolämpöjärjestelmä ja kaukolämpöte-

hon tuntimittaus mahdollistaisivat myös kaksisuuntaisen kaukolämpökaupan. 
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The objectives of this Master’s Thesis were to research the current state of the district heat-

ing business in Mäntsälän Sähkö Ltd and to discover the areas of development. The re-

search questions were: 1) How to ensure the profitability of the district heating business? 

and 2) What opportunities the development of smart technology provides for the district 

heating business? Research was conducted on the basis of related literature and news. Pay-

back period method was used to evaluate the profitability of replacing natural gas. 

 

The study indicated that it is profitable to improve the current district heating pricing sys-

tem towards more cost corresponding pricing system. New buildings with low energy con-

sumption are problematic to the conventional pricing system, if the energy tariff is the 

main source of income. Also hybrid heating systems should be noticed in the pricing sys-

tem. Seasonal pricing of the energy would provide benefits to the customers, to the district 

heating company and to the environment. Hourly measurement of the district heat con-

sumption would enable pricing of the real hourly heating power.  

 

The price of the district heat has been relatively high in Mäntsälän Sähkö Ltd primarily due 

to the high production costs of the heat. The heat recovery system in Mäntsälä will proba-

bly provide half of the district heat need in Mäntsälä and will decrease the costs. The prof-

itability of the production can still be improved. Burning wood pellet dust is possible in the 

existing natural gas boilers with some technical changes. Profitability of wood dust burn-

ing depends especially on the price difference between wood pellet and natural gas.  

 

Smart district heating system combined with a heat storage could automatically level the 

district heat consumption. This would decrease the use of peaking power plants and lower 

the production costs. Smart district heating and hourly metering would also enable two-

way district heating. 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

cp  ominaislämpökapasiteetti   [J/kgK] 

H  hinta    [€] 

k  jäähtymän arvo   [€/MWh] 

K  kustannukset    [€] 

P  teho    [W] 

qm  massavirta    [kg/s] 

T  lämpötila    [ºC] 

 

Kreikkalaiset 

 

ϕ  jäähtymäenergia    [MWh] 

η  hyötysuhde    [-] 

 

Alaindeksit 

 

CO2  hiilidioksidi 

jakelu  kaukolämmön jakelu 

jäähtymä  kaukolämmön paluupuolen jäähtymä 

kl  kaukolämpö 

muuttuvat  muuttuvat kustannukset  

tuotanto  kaukolämmön tuotanto  

 

Lyhenteet 

 

CHP Combined Heat and Power. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto. 

COP Coefficient of Performance. Suorituskerroin. 

DN Diameter Nominal. Putken nimellinen sisähalkaisija. 

EPBD Energy Performance of Buildings Directive. Rakennusten  

 energiatehokkuusdirektiivi. 

FInZEB Nearly Zero Energy Buildings in Finland. Lähes nollaenergiarakennus Suo-

 messa. 

MCP Medium Combustion Plant. Keskisuuri polttolaitos. 

VTT Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. 

2Mpuk Yksiputkijohto, joka on eristetty polyuretaanivaahdolla ja, jossa on  poly-

 eteenimuovinen ulkokuori. 
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1. JOHDANTO 

 

Kaukolämmitys on Suomen yleisin lämmitysmuoto ja kaukolämpötaloissa asuu noin 2,7 

miljoonaa asukasta (Energiateollisuus ry a). Kaukolämmityksellä oli noin 46 prosentin 

markkinaosuus asuin- ja palvelurakennusten lämmityksestä vuonna 2014 (Energiateolli-

suus ry 2016a, 2). Kaukolämpöä siirretään kaukolämmön tuotantolaitoksista kuumana ve-

tenä asiakkaille asunnon ja käyttöveden lämmitykseen (Energiateollisuus ry b). Lämmityk-

sen osuus asuinrakennuksien kaukolämmön tarpeesta on noin kaksi kolmasosaa ja käyttö-

veden osuus keskimäärin noin yksi kolmasosa (Motiva Oy 2012). Uusissa matalaener-

giarakennuksissa käyttöveden osuus kokonaisenergiankulutuksesta kasvaa, koska lämmi-

tysenergiantarve pienenee (Motiva Oy 2012).    

 

Kaukolämpöverkko on kaksiputkinen, jossa menoputkessa toimitetaan asiakkaalle 65–115 

ºC
 
asteista vettä, ja paluuputkessa virtaavan veden lämpötila on yleensä 40–60 ºC. Vesi 

luovuttaa lämmön asiakkaan kiinteistöön ja palaa sen jälkeen lämpölaitokselle. Kaukoläm-

pöveden lämpötilat vaihtelevat sään mukaan ja ovat erilaisia erilaisissa kaukolämpöver-

koissa. Uretaanilla lämpöeristetyt kaukolämpöjohdot asennetaan yleensä 0,5–1 metrin sy-

vyyteen maahan. Kaukolämmön meno- ja paluuputki voivat olla samassa suojaputkessa tai 

erillisissä suojaputkissa. (Energiateollisuus ry b.) Kuvassa 1 on esitettynä kaukolämmön 

kaksiputkijärjestelmän periaate. 

 

 

Kuva 1. Kuvassa näkyy kaukolämmön kaksiputkinen rakenne erillisessä lämmöntuotannossa (Muokattu 

lähteestä Koskelainen, Saarela & Sipilä 2006, 43). Toinen putkista on meno- ja toinen paluuvedelle. Lämpö-

keskus lämmittää paluuputkessa tulevan veden menovedeksi, jonka jälkeen se pumpataan takaisin kaukoläm-

pöverkkoon. Pumput varmistavat riittävän paine-eron kaukolämpöveden liikkumiseksi. Kuluttajat käyttävät 

yleensä menovettä kiinteistön lämmitykseen ja käyttöveden lämmitykseen. Kuluttajalla jäähtynyt kaukoläm-

pövesi palaa paluuputkea pitkin takaisin lämpölaitokselle.  
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Kaukolämpöä voidaan tuottaa erillistuotantona tai yhteistuotantona sähköntuotannon kans-

sa. Vuonna 2015 Suomessa tuotettiin kaukolämpöä 33,0 terawattituntia, josta yhteistuotan-

tona tuotettiin 74 prosenttia ja erillistuotantona 26 prosenttia (Energiateollisuus ry 2016a, 

5). Yhteistuotannon avulla saavutetaan polttoaine- ja kustannussäästöjä sekä vähennetään 

hiilidioksidipäästöjä. Kuvassa 2 on esitettynä Suomen kaukolämmön ja siihen liittyvän 

sähköntuotannon polttoaineenkulutus vuonna 2015 (Energiateollisuus ry 2016a, 7). 

 

 
Kuva 2. Kuvassa on esitettynä Suomen kaukolämmön ja siihen liittyvän sähköntuotannon polttoainekulutus 

vuonna 2015. Puu ja muut biopolttoaineet ovat merkittävimmät kaukolämmön polttoaineet. (Energiateolli-

suus ry 2016a, 7.) 

 

Kaukolämmityksen ympäristöystävällisyys riippuu sen tuotantoon käytettävistä polttoai-

neista. Kuvan 2 perusteella uusiutuvilla puu- ja biopolttoaineilla tuotettiin noin 33 prosent-

tia Suomen kaukolämmöstä vuonna 2015. Hiilidioksidivapailla polttoaineilla tuotettiin 

noin 36 prosenttia kaukolämmöstä ja noin 56 prosenttia kaukolämmön ja siihen liittyvän 

sähkön tuotannosta tuotettiin kotimaisilla polttoaineilla. Hiilellä on tuotettu noin 21 pro-

senttia ja maakaasulla noin 20 prosenttia. Turve on ollut myös merkittävä kaukolämmön 

polttoaine. Vertaamalla vuoden 2013 tilanteeseen, sekundäärilämmön eli hukkalämmön 

käytön osuus on kasvanut yhdestä prosenttiyksiköstä kolmeen prosenttiyksikköön. Maa-

kaasun ja kivihiilen käyttö on säilynyt suhteellisesti lähes samansuuruisina. Puupolttoai-

neiden ja muiden biopolttoaineiden osuus on kasvanut vuodesta 2013 noin kolme prosent-

tiyksikköä. (Tilastokeskus 2014a.) 

 

Kaukolämmityksellä on monia hyötyjä kiinteistökohtaiseen lämmöntuotantoon verrattuna. 

Kaukolämmityksen hyötyjä ovat esimerkiksi käyttövarmuus, helppokäyttöisyys sekä mah-
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dollisuus jakaa lämmöntuotanto tehokkaasti eri tuotantomuotojen kesken (Koskelainen et 

al. 2006, 25). Kaukolämmön toimitusvarmuus on korkea. Vuonna 2014 toimitusvarmuus 

oli 99,98 prosenttia ja lämmöntoimitus oli keskeytyneenä keskimäärin 1,8 tuntia asiakasta 

kohden (Energiateollisuus ry 2015a). Vuonna 2013 kaukolämmön toimitusvarmuus oli 

myös 99,98 prosenttia (Energiateollisuus ry 2014). Kaukolämmitys ei edellytä asiakkailta 

käyttö- ja huoltotöitä siinä määrin kuin oman lämmöntuotannon omistaminen vaatisi. Li-

säksi päästöjen vähentäminen ja hallinta on yleensä mahdollista toteuttaa tehokkaammin 

keskitetyssä tuotannossa (Koskelainen et al. 2006, 26). 

 

Kaukolämmityksen ongelmia ovat esimerkiksi suuret investoinnit kaukolämpöjohtoihin ja 

lämpölaitoksiin sekä suuret kulutusvaihtelut eri vuodenaikoina (Koskelainen et al. 2006, 

26). Kaukolämmitys ei sovellu hyvin harvaan rakennetuille alueille esimerkiksi korkeiden 

rakentamiskustannusten vuoksi. Lisäksi kaukolämpöjohdoissa on siirtohäviöitä, jotka hei-

kentävät liiketoiminnan kannattavuutta. Kaukolämmön jakeluverkon häviöt Suomessa ovat 

isoissa taajamissa 5–8 prosenttia ja lämpötiheydeltään harvemmissa, pienissä taajamissa, 

10–15 prosenttia (Energiateollisuus ry b). 

 

Vainio et al.:n mukaan tilojen ja käyttöveden lämmitysenergiankulutus tulee vuoteen 2025 

mennessä todennäköisesti laskemaan 10–15 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna. Vanhojen 

rakennusten energiatehokkuus parantuu samanaikaisesti, kun osa vanhasta ja paljon lämmi-

tysenergiaa kuluttavista rakennuksia poistuu käytöstä. Kaukolämmityksen osuus lämmi-

tysenergian kulutuksesta voi kuitenkin kasvaa, koska uusi rakennuskanta tulee todennäköi-

sesti sijoittumaan kaupunkeihin ja muihin taajamiin, joissa kaukolämmityksen kannatta-

vuus on parempi kuin harvaan asutuilla alueilla. (Vainio, Lindroos, Pursiheimo, Vesanen, 

Sipilä, Airaksinen & Rehunen 2015, 37.) 

 

Kaukojäähdytyksen toimintaperiaate on samankaltainen kuin kaukolämmityksen. Kauko-

jäähdytyksessä kuitenkin siirretään asiakkaan ylimääräinen lämpöenergia kaukojäähdytys-

veteen. Kaukojäähdytyksessä tuotetaan keskitetysti jäähdytettyä vettä, jota jaetaan putkis-

ton välityksellä useille rakennuksille jäähdytykseen (Energiateollisuus ry c). Rakennusten 

jäähdytyksen tarve kasvaa tulevaisuudessa. Vainio et al. arvioivat vuonna 2015, että tilojen 

jäähdytykseen käytetään Suomessa energiaa noin 1 400 gigawattituntia vuodessa. Tren-
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diennusteen mukaan jäähdytysenergian määrä kasvaa 1 700 gigawattituntiin vuodessa vuo-

teen 2030 mennessä. Kaukojäähdytyksen markkinaosuus voi kasvaa jopa 25 prosenttiin 

kokonaisjäähdytysenergiasta. (Vainio et al. 2015, 16.) 

 

1.1  Työn tausta 

 

Mäntsälän kunta perusti vuonna 1926 kunnallisen sähkölaitoksen Mäntsälään ja kauko-

lämpötoiminta alkoi Mäntsälän Sähkö Oy:ssä vuonna 1972 (Vimpari, Kuronen, Tyni, 

Loisa 2014). Vuonna 2016 Mäntsälän Sähkö Oy kuuluu emoyhtiö Nivos Oy:öön.  Mäntsä-

län Sähkö Oy:llä on monipuolinen palveluvalikoima. Kaukolämpö- ja sähköverkkoliike-

toiminnan lisäksi Mäntsälän Sähkö Oy:n tuotevalikoimaan kuuluvat sähkön myynti, aurin-

kosähkö pakettiratkaisuna, lämpöpumput sekä lämpökamerakuvaus. Lisäksi yhtiö myy 

internet-liittymiä ja rakennuttaa valokuituyhteyksiä. Nivos Oy:n toinen tytäryhtiö Mäntsä-

län Vesi Oy vastaa Mäntsälän vesihuollosta. Monipuolinen toiminta mahdollistaa laajan 

yhteistyön esimerkiksi verkkojen rakentamisen ja päivystystoiminnan yhteydessä. 

 

Mäntsälän Sähkö Oy on käyttänyt kaukolämmön tuotannossaan pääasiallisesti maakaasua 

vuodesta 1986. Maakaasun hinta on kasvanut niin, että kaukolämmön polttoaineisiin ja 

tuotantoon tarvitaan kehitystä, jotta yhtiön kaukolämpöliiketoiminnan kilpailukyky paran-

tuisi (Tilastokeskus 2015). Osaltaan tulevaisuuden tilannetta muuttaa Yandex Oy:n Mänt-

sälän konesaliin kehitetty lämmöntalteenottojärjestelmä.  Lämmöntalteenottolaitos ei kui-

tenkaan pysty kattamaan yhtiön lämmöntarvetta kokonaisuudessaan, joten maakaasun 

osuus on edelleen merkittävä lämmöntuotannossa. 

 

Kaukolämmityksen tuotantoa on kehitettävä niin, että kaukolämmön kustannukset olisivat 

kilpailukykyisiä muihin lämmitysmuotoihin verrattuna. Kaukolämmityksen kilpailijoita 

ovat varsinkin sähkölämmitys ja lämpöpumput (Nuorkivi, Kalkum 2009, 9). Oksanen on 

tutkinut maalämpöjärjestelmän teoreettista kannattavuutta asuinkerrostalossa Espoossa 

(Oksanen 2015, 1). Oksasen laskennassa on käytetty vuoden 2014 tietoja esimerkiksi kau-

kolämmön ja sähkön hinnasta sekä järjestelmien investointikustannuksista. Tutkimuksessa 

käytetyillä arvoilla maalämpöjärjestelmä oli kannattavampi investointi kuin kaukolämmi-

tysjärjestelmä uuteen asuinkerrostaloon Espoossa. Maalämpöjärjestelmän oletettiin tuotta-
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van noin kuuden vuoden aikana säästöt, joilla katettaisiin maalämpöjärjestelmän suurem-

mat investointikustannukset kaukolämmitykseen verrattuna.  

 

Kustannusvertailu on kuitenkin tehtävä aina kullekin kiinteistölle ja kaukolämpöyhtiölle 

erikseen. Pöyry Finland Oy on selvittänyt vuonna 2010 maalämmityksen kilpailukykyä 

kaukolämmitykseen verrattuna (Pöyry Finland Oy 2010, 27). Lämmön kokonaishinta oli 

noin 52 euroa megawattitunnilta kerrostalossa Suomen viidenneksi edullisimmalla kauko-

lämmön hinnalla. Maalämmön kokonaishinnaksi arvioitiin noin 69 euroa megawattitunnil-

ta. Maalämmitys oli siis noin 33 prosenttia kalliimpi kuin kaukolämmitys tässä laskennas-

sa. Pöyry Finland Oy:n mukaan kaukolämmityksen kilpailukyky olisi vieläkin parempi, jos 

kiinteistössä hyödynnettäisiin paluuvettä menoveden sijaan. Myös kaukolämpöä myyvä 

Kotkan Energia Oy on selvityttänyt One1 Oy:llä kaukolämmön kilpailukykyä suhteessa 

maalämpöjärjestelmiin (One1 Oy 2015). Selvityksen mukaan kaukolämpö on erittäin kil-

pailukykyinen varsinkin pientaloissa ja vanhoissa, suurissa kiinteistöissä, joissa maalämpö-

järjestelmien takaisinmaksuajat kaukolämpöön verrattuna olivat yli 20 vuotta. Myös uusis-

sa rivitaloissa ja uusissa kerrostaloissa maalämpöjärjestelmän takaisinmaksuaika kauko-

lämpöön verrattuna oli yli 13 vuotta.  

 

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi Energy Performance of Buildings Directive 

(EPBD) edellyttää, että 31.12.2018 jälkeen kaikki uudet viranomaiskäytössä olevat raken-

nukset ovat lähes nollaenergiarakennuksia ja 31.12.2020 jälkeen kaikki uudet rakennukset 

ovat lähes nollaenergiarakennuksia. Tulevaisuudessa rakennuksilla on erittäin korkea ener-

giatehokkuus ja rakennuksen tarvitsema energia voidaan tuottaa paikan päällä tai lähellä 

uusiutuvaa energiaa hyödyntäen. Kaukolämmön myyjän tulee varautua laskevaan energi-

ankulutukseen kaukolämpöliittymää kohden. (Reinikainen, Loisa & Tyni 2015, 9.) 

 

Kuvassa 3 on esitettynä lähes nollaenergiarakennuksen energiavirrat ja taserajat Nearly 

Zero Energy Buildings in Finland (FInZEB) -hankkeen ehdotuksen mukaisesti. Hankkeen 

loppuraportissa esitetään muun muassa uusiutuvan energian ulosmyynnin sallimista. 

Ulosmyynnin määrä olisi kuitenkin rajoitettu rakennuksen kuukausittaisen kulutuksen ta-

solle, jotta rakennuksen energiatehokkuutta ei kompensoida ylisuurella uusiutuvan energi-

an tuotannolla. (Reinikainen et al. 2015, 31–32.) 
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Kuva 3. Kuvassa on esitettynä FInZEB -hankkeen ehdottama nollaenergiarakennuksen energiavirrat ja tase-

rajat. Oletuksena on, että kiinteistö voi tulevaisuudessa kuluttaa, tuottaa sekä myydä ja ostaa lämmitys- ja 

jäähdytysenergiaa sekä sähköä. (Reinikainen et al. 2015, 31.) 

 

Tulevaisuudessa rakennuksen energiatehokkuudessa huomioidaan todennäköisesti siis 

myös rakennuksen tuottama sekä muualle vietävä energia. Rakennuksessa voidaan tuottaa 

energiaa esimerkiksi aurinkokeräimillä ja ylijäävä lämpö voidaan myydä kaukolämpöyhti-

ölle. Energiayhtiön kannattaa siis ottaa huomioon myös asiakkaiden mahdollisuus tuottaa 

itse energiaa. Tällainen tuotanto vaatii myös uusia kaukolämpö- ja kaukojäähdytystuottei-

ta. Myös Mäntsälän Sähkö Oy:n on huomioitava muutokset tuotteissaan. 

 

Euroopan unionin pyrkimyksenä on lisätä rakennuksien energiatehokkuutta (Työ- ja elin-

keinoministeriö 2015). Lisääntyvä energiatehokkuus johtaa energian käytön pienenemi-

seen, jolloin kaukolämmön hinnoittelua pitää kehittää vastaamaan syntyviä kustannuksia. 

Kuvassa 4 on esitetty, miten lämpöpumppu vaikuttaa kaukolämpöasiakkaan lämmöntar-

peeseen. 
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Kuva 4. Kuvassa on esitettynä kaukolämpöasiakkaan päivittäinen kulutuskäyrä vuonna 2006 ja vuonna 

2008. Vuonna 2008 asiakkaalla on käytössään lämpöpumppu. Kokonaisuudessaan kaukolämpöenergiantarve 

on vähentynyt, mutta huipputehontarve ei pienene johtuen lämpöpumpun toiminnan heikkenemisestä, kun 

ulkolämpötila laskee. Kuvaa tulkitessa on hyvä muistaa, että sääolosuhteet vaihtelevat vuosittain. (Rydén, 

Sköldberg, Unger, Göransson, Fritz, Springfeldt, Badano, Sandoff, Schaad, Niemi, Honkatukia, Ravn, Kol-

jonen, Koreneff, Alanen, Tennbakk, Havskjold, Langseth, Jakobsson, Lehtilä, Flyktman, Pursiheimo & Rä-

mä 2010, 175.) 
 

Kuvasta 4 voidaan huomata, että kaukolämpöenergian kulutus laskee selvästi kun lämpö-

pumppu yhdistetään kaukolämpöjärjestelmään. Asiakkaan tarvitsemat kaukolämmön teho-

huiput kuitenkin säilyvät. Kaukolämpöyhtiön tulos heikkenee kuvassa 4 esitetyssä tilan-

teessa, jos kaukolämpöyhtiön hinnoittelu perustuu suurelta osin energiamaksuun. Tällöin 

kaukolämmön kustannuksia ei kyetä kattamaan. Tämän vuoksi myös Mäntsälän Sähkö 

Oy:n on kehitettävä hinnoitteluaan. 

 

1.2  Työn tavoite ja rajaus 

 

Tämän diplomityön tutkimuskysymykset ovat: 1) Millaisilla toimenpiteillä varmistetaan 

kaukolämpöliiketoiminnan kannattavuus tulevaisuudessa? ja 2) Millaisia mahdollisuuksia 

älykäs kaukolämpö tuo kaukolämpöliiketoiminnalle? Tämän työn tavoitteena on selvittää 

Mäntsälän Sähkö Oy:n kaukolämpöliiketoiminnan nykytila ja esittää toimenpiteitä tämän 

toiminnan kehittämiseksi. Työssä keskitytään kaukolämmön hinnoittelun ja tuotannon ke-

hittämiseen. Kaukolämmön hinnoittelua kehitetään tässä työssä vastaamaan paremmin 

kaukolämpötoiminnasta syntyviä todellisia kustannuksia. Tämän työn ohella luodaan 
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Mäntsälän Sähkö Oy:lle Microsoft
®
 Excel

®
 -ohjelman pohjalle kaukolämmön kausihin-

noittelun suunnitteluun sovellus, jonka tulokset esitetään luvussa 4.2. 

 

Tässä työssä pohditaan vaihtoehtoja maakaasun käytölle. Lämmöntuotantovaihtoehdoista 

yritetään löytää Mäntsälän Sähkö Oy:lle parhaiten soveltuvia ratkaisuja ja eri vaihtoehtojen 

taloudellisuutta arvioidaan saatavilla olevien tietojen ja arvioiden mukaan. Työssä tutkitaan 

myös älykästä kaukolämpöverkkoa, jossa kaukolämmön asiakkailla on myös mahdollisuus 

kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen tuotantoon. Lisäksi selvitetään kaukojäähdytyksen 

potentiaalia Mäntsälässä. Tässä työssä ei käsitellä kaukolämpöliiketoiminnan myyntiä tai 

markkinointia. Myös kaukolämpöverkon käytön ja kunnossapidon kehittäminen jää tämän 

työn ulkopuolelle. 

 

1.3  Työn rakenne 

 

Tämän työn johdannossa esitellään kaukolämpö lämmitysmuotona Suomessa. Lisäksi lu-

vussa 1 määritetään työn tavoitteet ja esitellään työn rakenne. Luvussa 2 esitellään Mäntsä-

län Sähkö Oy:n kaukolämpöliiketoiminnan nykytilanne voimalaitosten, kaukolämpöverkon 

ja hinnoittelun osalta. Luvussa 3 esitetään kaukolämpöliiketoiminnan kannalta oleelliset 

lait ja määräykset, joiden pohjalta kaukolämmön toimintaympäristö rakentuu.  Luvussa 4 

esitetään mahdollisia vaihtoehtoja, joilla Mäntsälän Sähkö Oy voi kehittää kaukolämmön 

hinnoittelua vastaamaan paremmin kaukolämmön tuotannossa syntyviä kustannuksia sekä 

ohjaamaan kaukolämpöasiakkaita energiatehokkuuteen. Tässä luvussa esitetään myös, mi-

ten kaukolämmön energiamaksun kausihinta voidaan määrittää. Luvussa 5 esitetään vaih-

toehtoja korvaamaan maakaasu kaukolämmön polttoaineena. Luvussa 6 selvitetään tule-

vaisuuden älykästä kaukolämpöverkkoa, jossa myös pienasiakkaat voivat tuottaa energiaa 

kaukolämpöverkkoon ja hyötyä siitä taloudellisesti. Luvussa 7 pohditaan kaukojäähdytyk-

sen potentiaalia Mäntsälässä. Luvussa 8 esitetään työn päätelmät ja ehdotetaan toimenpitei-

tä käytännön toteutukseen. Työn yhteenveto on luvussa 9. 
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2. KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN NYKYTILANNE 

 

Vuonna 2014 kaukolämmön myynti Mäntsälän Keskustan verkossa oli noin 31,9 gigawat-

tituntia, Ruusutarhan verkossa noin 0,7 gigawattituntia, Saaren verkossa noin 3,3 gigawat-

tituntia, ja Nummisten verkossa noin 0,5 gigawattituntia, eli yhteensä noin 36,4 gigawatti-

tuntia. Kuvassa 5 on esitettynä arvio Mäntsälän Sähkö Oy:n kaukolämpöenergian tuotanto-

rakenteesta vuosille 2015 ja 2016. 

 

 
Kuva 5. Kuvassa on esitettynä arvio kaukolämmön tuotannosta Mäntsälän Sähkö Oy:ssä vuosina 2015 ja 

2016 (Mäntsälän Sähkö Oy 2015a). 

 

Kuvasta 5 nähdään, että vuonna 2015 kaukolämmön tuotanto on perustunut vahvasti maa-

kaasun käyttöön. Lämmöntalteenottolaitos aloitti toimintansa syksyllä 2015, jonka vuoksi 

hukkalämmön osuudeksi kaukolämmön tuotannossa on arvioitu noin 20 prosenttia. Vuon-

na 2016 arvioidaan hukkalämpöenergian osuuden olevan kaukolämmityksen energiasta 

noin 62 prosenttia. Maakaasua on tarkoitus käyttää tilanteessa, jossa hukkalämmöllä tuotet-

tu kaukolämpöteho ei riitä. Kaukolämmön tuotannon ajojärjestyksen tulisi määräytyä tuo-

tantolaitosten marginaalikustannusten perusteella (Pesola, Bröckl & Vanhanen 2011, 6). 

Käytännössä järkevää on yleensä tuottaa perustuotantoa laitoksilla, joiden kiinteät kustan-

nukset ovat suuret, mutta joiden muuttuvat kustannukset ovat esimerkiksi polttoaineen 

edullisuudesta johtuen pienet. 
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2.1  Kaukolämmön tuotanto 

 

Mäntsälän Sähkö Oy:n kaukolämmön tuotanto on ollut viime vuosina noin 40 gigawatti-

tuntia vuodessa. Pornaisten kaukolämpötoiminnan hankinnan jälkeen kaukolämmön tuo-

tanto tulee kasvamaan todennäköisesti noin 10 prosenttia. Kaukolämmön tuotanto voi kui-

tenkin vaihdella merkittävästi vuosittain sääolosuhteiden mukaan. Mäntsälän Sähkö Oy:llä 

on kuusi maakaasulämpölaitosta, joissa on yhteensä 10 kattilaa. Saaressa lämpöä tuottaa 

yksi pellettikattila sekä kaksi öljykattilaa. Nummisten verkossa on kaksi pellettikattilaa. 

Pornaisten verkkoon lämpöä tuottaa yksi hakekattila ja yksi öljykattila. Lisäksi yhtiöllä on 

myös yksi lämpöpumppulaitos. Laitokset ja niiden olennaisimmat tiedot on koottu tauluk-

koon 1. 

 

Taulukko 1. Taulukossa on esitettynä lämmöntuotantolaitokset Mäntsälän Sähkö Oy:llä, niiden kattiloiden 

määrät, polttoaineet, huipputeho sekä valmistumisvuosi. Lämmöntalteenottolaitoksen huipputeho on arvioitu, 

koska sen todellisesta huipputehosta ei ole tarvittavaa kokemusta.  

Nimi 
Kattiloiden 

määrä [kpl] 
Polttoaine 

Huippu- 

teho 

[MW] 

Valmistumis-

vuosi 

Liedontie 2 Maakaasu 9,5+9,5 2007 

Kapuli 1 Maakaasu 6 2007 

Lämmöntalteenotto - Hukkalämpö 4
 

2015 

Saari 2 Kevyt polttoöljy 1+2 2010 

Saari Pelletti 1 Pelletti 0,7 2013 

Ruusutarhat A 1 Maakaasu 0,58 2010 

Ruusutarhat B 1 Maakaasu 1,4 2008 

Numminen 2 Pelletti 0,2+0,3 2013 

Pornainen 1 Hake 1,25 2000 

Pornainen koulu 1 Kevyt polttoöljy 1,0 2000 

Huvitie 3 Maakaasu 3+6+6 1983 

Mustamäki 2 Maakaasu 2,3+2,3 1974 

 

Mäntsälän Sähkö Oy:llä on kolme päälämpökeskusta. Liedontien ja Kapulin lämpölaitos-

ten polttoaine on maakaasu ja Kapulissa sijaitseva lämmöntalteenottolaitos hyödyntää tie-

tokonekeskuksen hukkalämpöä ja prosessoi sen lämpöpumppujen avulla kaukolämpöverk-

koon sopivaksi. Liedontien ja Kapulin maakaasulaitosten yhteenlaskettu huipputeho on 25 

megawattia. Syksyllä 2015 valmistuneen lämmöntalteenottolaitoksen huipputehoksi on 

arvioitu 4 megawattia. 
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Kuvassa 6 on esitettynä Mäntsälän Keskustan ja Kapulin kaukolämpöverkkojen pysyvyys-

käyrä vuodelta 2014. Käyrä on koottu Keskustan ja Kapulin verkkojen lämpölaitosten tun-

titehojen ja Huvitien lämpölaitoksen kuukausituotannon perusteella. 

 

 

Kuva 6. Kuvassa on esitettynä Kapulin ja Keskustan kaukolämpöverkkojen pysyvyyskäyrä vuodelta 2014. 

Pysyvyyskäyrä kuvaa tilannetta, jossa verkot on yhdistetty, eli tilannetta, joka on voimassa vuodesta 2015 

lähtien. Pysyvyyskäyrän muodon muuttuminen noin 4500 tunnin kohdalla johtuu kesäajan tilastoinnin epä-

tarkkuudesta. Kesällä tilastointi on tuntitehojen sijaan perustunut tuotettuun energiamäärään kuukaudessa. 

 

Kuvasta 6 nähdään, että Kapulin ja Keskustan kaukolämpöverkkojen yhteenlaskettu huip-

puteho vuonna 2014 oli noin 14,5 megawattia. Kaukolämpöverkot eivät tuolloin olleet 

vielä yhdistettynä, mutta yhteenlaskettu teho kuvaa tilannetta, joka on ollut vuodesta 2015 

lähtien. Pysyvyyskäyrän laadintaan käytetyt tuntitehot ja kuukausienergiat on kerätty lai-

toksien tuotantoraporteista. Pysyvyyskäyrään vaikuttavat esimerkiksi säätilat, joten laitos-

ten mitoittamiseksi pysyvyyskäyrä tulisi laatia useammalta vuodelta.  

 

Kuvassa 7 on esitettynä kuinka eri kaukolämmön tehoalueet kattavat Keskustan verkon 

kaukolämmön energiakulutusta. 
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Kuva 7. Kuvassa on esitettynä kuinka eri tehot kattoivat Mäntsälän keskustan alueen kaukolämmön tarvetta 

vuonna 2014. Esimerkiksi alle 2 megawatin jatkuvalla teholla voitiin kattaa 43 prosenttia Mäntsälän Keskus-

tan ja Kapulin kaukolämmön kulutuksesta vuonna 2014. 

 

Kuvan 7 perusteella Keskustan verkon kaukolämmöstä voitaisiin tuottaa 4 megawatin läm-

pölaitoksella noin 70 prosenttia. Lämpötilojen vuosittainen vaihtelu kuitenkin muuttaa ti-

lannetta. Konesalin hukkalämmön hyödyntämisen on arvioitu laskevan kaukolämmön tuo-

tannon hiilidioksidipäästöjä Keskustan verkon osalta noin 40 prosenttia. Yhtiö tavoite on, 

että 50 prosenttia keskustan alueen lämmöntuotantoon käytetystä maakaasusta korvataan 

tietokonekeskuksen hukkalämmöllä (Energiateollisuus ry 2015b). Huvitie, Mustamäki ja 

Ruusutarhat B ovat vara- ja huippulaitoksia, jotka käyttävät polttoaineenaan maakaasua. 

Niiden yhteenlaskettu huipputeho on 21 megawattia. Maakaasun varapolttoaineena voi-

daan käyttää polttoöljyä.  

 

Vuonna 2015 Mäntsälän Sähkö Oy hankki Pornaisten kaukolämpöverkon, hakelämpölai-

toksen ja öljykattilalaitoksen (Pornaisten kunta 2015, 4). Kaupan myötä lämmöntuotanto, 

jakelu ja asiakkuuksien hoito ovat Mäntsälän Sähkö Oy:n vastuulla. KoskiPower Oy tuot-

taa puuhakkeella ja puun kuorella kaukolämpöä Kärkölän Lämpö Oy:lle Kärkölän kauko-

lämpöverkkoon, jota Mäntsälän Sähkö Oy hallinnoi. KoskiPower Oy:n biokattila on val-

mistunut vuonna 2005. Vuonna 2013 laitoksen kaukolämmön tuotanto oli noin 4400 me-

gawattituntia (Koskisen Oy 2014). 

 

Mäntsälän Sähkö Oy:llä suunniteltiin vuonna 2015 kunnossapitojärjestelmä tukemaan sen 

kaukolämpölaitosten huoltoa ja laitteistotietojen keräämistä. Kunnossapitojärjestelmä pa-

rantaa laitosten toimintavarmuutta ja vähentää ylimääräistä kulkemista laitoksilla. Yhtiöllä 

43 % 

27 % 

18 % 

8 % 

3 % 1 % 

ALLE 2 MW

2-4 MW

4-6 MW

6-8 MW

8-10 MW

YLI 10 MW
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on myös varavoimakone, jolla se pystyy tuottamaan lämmöntuotannon tarvitseman sähkön 

keskustan alueella sähkövian yhteydessä. (Mäntynen 2015, 1.) 

 

2.2  Kaukolämpöverkko  

 

Mäntsälän Sähkö Oy:llä on vastuullaan kuusi erillistä kaukolämpöverkkoa, joista viisi yh-

tiö omistaa kokonaisuudessaan. Keskustan verkon lisäksi yhtiöllä on Ruusutarhan, Num-

misten, Saaren ja Pornaisten kaukolämpöverkot. Yhtiöllä on 20 prosentin osaomistus Kär-

kölän Lämpö Oy:stä, joka omistaa Kärkölän kaukolämpöverkon. Kaukolämpöverkkojen 

arvioidut pituudet on esitetty taulukossa 2. 

 

Taulukko 2. Taulukossa on esitettynä Mäntsälän Sähkö Oy:n hallinnoimat kaukolämpöverkot. Kärkölän 

kaukolämpöverkko on Kärkölän Lämpö Oy:n omistama verkko, jossa Mäntsälän Sähkö Oy on osaomistaja. 

Kaukolämpöverkon nimi Arvioitu pituus [km] 

Keskusta 26,0 

Saari 2,3 

Ruusutarha 7,5 

Pornainen 2,9 

Numminen 0,07 

Kärkölä 4,3 

Yhteensä 43 

  

Mäntsälän Keskustan ja Kapulin alueella kaukolämpöverkon pituus on noin 26 kilometriä 

ja muiden verkkojen pituus noin 17 kilometriä. Yhteensä kaukolämpöverkkojen pituus on 

noin 43 kilometriä. Kuvassa 8 on esitettynä Mäntsälän Sähkö Oy:n kaukolämpöverkon 

sekä maakaasuverkon sijaintialueet Mäntsälän kunnassa. 
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Kuva 8. Kuvassa on Mäntsälän Sähkö Oy:n nykyiset kaukolämmön ja maakaasun jakelualueet sekä suunni-

teltu mahdollisesti tuleva maakaasun jakelualue Mäntsälän kunnassa (Nivos Oy a).  

 

Kuvassa 9 on esitettynä Kärkölän Lämpö Oy:n omistama kaukolämpöverkko Kärkölässä. 

 

 

Kuva 9. Kuvassa on esitettynä Kärkölän Lämpö Oy:n kaukolämpöverkko, jossa Mäntsälän Sähkö Oy on 

osaomistaja. (Nivos Oy b.)  
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Heijan mukaan kaukolämpöverkon kunto on hyvä ja osittain erittäin hyvä Mäntsälän Kes-

kustan alueella (Heija 2016). Verkon toiminnan ja huoltovarmuuden kannalta tärkeimmät 

osat ovat hyvässä kunnossa ja sulkuventtiileitä on asennettu niin, että kaukolämpövuodon 

ilmaantuessa vuotoalueen erottaminen on mahdollista. Pääosa Keskustan verkostosta on 

rakennettu 1990 -luvun ja 2000 -luvun aikana.  Suomen Kaukolämpö ry:n mukaan normaa-

leissa käyttöolosuhteissa kaukolämpöjohtojen käyttöikä tulisi olla vähintään 30 vuotta, jos 

jatkuva käyttölämpötila on 120 ºC ja vähintään 50 vuotta, jos jatkuva käyttölämpötila on 

115 ºC (Energiateollisuus ry 2013, 9).  

 

Kaukolämpöverkkojen yhdistäminen voisi tuottaa kustannussäästöjä esimerkiksi, jos läm-

pölaitosten määrää voitaisiin vähentää. Kuitenkin esimerkiksi Pornaisten ja Keskustan 

verkkojen välimatka on noin 20 kilometriä, ja Kärkölän ja Keskustan etäisyys noin 30 ki-

lometriä. Keskustan etäisyys Saareen on noin 13 kilometriä ja Nummisiin noin 8 kilomet-

riä. Saaren etäisyys Nummisiin on noin 13 kilometriä ja Nummisten etäisyys Pornaisiin 

noin 11 kilometriä.  

 

Ruusutarhan verkon kohtisuora etäisyys Kapuliin menevästä kaukolämpölinjasta on noin 1 

kilometri. Etäisyys on noin 1,5 kilometriä, jos kaukolämpöverkko kulkisi kuvassa 10 nä-

kyvän junaradan vieressä. Liedontien voimalaitoksen kohtisuora etäisyys Ruusutarhan 

verkkoon on noin 1,3 kilometriä, mutta yhdistäminen tätä reittiä pitkin vaatisi E75-

moottoritien sekä Lahden ja Helsingin välisen junaradan ylittämisen tai alittamisen. Eräs 

mahdollinen reitti Liedontien voimalaitokselta Ruusutarhaan kulkisi Mäntymäentien ja 

Sälinkääntien sillan kautta, jolloin kaukolämpölinjaa jouduttaisiin rakentamaan noin 1,5 

kilometriä ja kaukolämpölinja kulkisi moottoritien ja rautatien yli sillan rakenteissa. Täl-

löin tulisi selvittää vaikutukset sillan rakenteisiin ja hankkia tarvittavat luvat.  
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Kuva 10. Kuvassa on esitettynä mahdollisia vaihtoehtoja Ruusutarhan kaukolämpöverkon yhdistämiseen 

Keskustan verkkoon. Punaisella ympyrällä on esitettynä mahdolliset Ruusutarhan verkon liityntäpisteet. 

Siniset ympyrät esittävät mahdollisia Keskustan verkon liityntäpisteitä. (Muokattu lähteestä Karttatiimi Oy 

2016.) 

 

Kaukolämpöverkkojen yhdistämisessä kannattaa huomioida mahdollisuus rakentaa kauko-

lämpöverkko alueelle, jossa on mahdollisia kaukolämpöön liittyviä asiakkaita tai tulevia 

mahdollisia asiakkaita. Todennäköisesti kannattavaa on selvittää tulevia teollisuus- tai 

asuinalueita. Lisäksi on huomioitava rakentamiskustannus ja tarvittavien lupien ja selvitys-

ten kustannus. Kaukolämpöverkkojen yhdistämisen pitäisi tuottaa kustannussäästöjä tai 

muuten parantaa verkostoa esimerkiksi huoltovarmuuden osalta, jotta investointi kannattai-

si. Investointi verkkoon mahdollistaisi Ruusutarhojen laitosten sulkemisen ja toisaalta niil-

lä voisi syöttää lämpöä Keskustan ja Kapulin verkolle. 

 

Kaukolämpöverkon yhdistäminen toiseen on merkittävä investointi. Ruusutarhan verkko 

on rakennettu niin, että sen yhdistäminen olisi mahdollista esimerkiksi nimelliseltä sisähal-

kaisijaltaan 150 millimetrisellä DN150 kaukolämpöjohdolla. Vuonna 2014 lämpölaitosten 

keskimääräiset arvonlisäverottomat kaukolämpöjohdon rakentamiskustannukset kiinni-

vaahdotetulle DN150 yksiputkiselle kaukolämpöjohdolle olivat 289 euroa metriltä. Ylin 

kustannus oli 549 euroa metriltä ja alin 191 euroa metriltä. Vuoden 2014 keskimääräisellä 

hinnalla kaukolämpöjohdon rakentamisen kustannukseksi tulisi noin 430 000 euroa, jos 



23 

 

kaukolämpöjohto kulkisi Kapulin alueelta junaradan vieressä Ruusutarhaan. Yhdistäminen 

olisi mahdollista huomattavasti tätä pienemmälläkin putkikoolla, mutta on huomioitava, 

että kaukolämpöjohdon rakentamisen kustannukset eivät tilastollisesti kasva lineaarisesti 

putkikoon kasvaessa. Rakentamiskustannukset riippuvat myös maan laadusta alueella, 

vuodenajasta sekä mahdollisista teiden alituksista ja ylityksistä. (Energiateollisuus ry 

2015c, 2–3.) 

 

Kaukolämpöverkon teho- ja lämpötiheys kuvaavat tunnuslukuina kaukolämpöverkon te-

hokkuutta. Mäntsälän Sähkö Oy:n Keskustan Kapulin alueen kaukolämpöverkon tehotihe-

ys on vuoden 2014 tiedoilla ollut noin 0,56 megawattia kilometriä kohden. Verkon lämpö-

tiheys on puolestaan ollut 1,52 gigawattituntia kilometriä kohden. Näitä tunnuslukuja voi-

daan käyttää arvioidessa toiminnan laajentamisen kannattavuutta. Mitä suurempi teho- ja 

lämpötiheys kaukolämpöverkon alueella saavutetaan, sitä todennäköisempää on, että kau-

kolämpöliiketoiminnasta voidaan saada kannattavaa. Åbo Akademi on myös kehittänyt 

kaukolämpöön asuinalueiden kaukolämpöön liittämisen kannattavuutta arvioivan Mic-

rosoft
®
 Excel

®
 -ohjelman pohjalle rakennetun KALPA -laskentatyökalun, joka on saatavil-

la Energiateollisuus ry:n internet-sivuilta (Åbo Akademi 2010). Laskentatyökalu ottaa 

huomioon verkon rakentamiskustannukset ja laskee esimerkiksi investoinnin korollisen 

takaisinmaksuajan.  

 

2.3  Kaukolämmön hinnoittelu 

 

Suomessa on ollut yleisesti käytössä kaukolämmön hinnoittelujärjestelmä, joka jakautuu 

kolmeen komponenttiin, liittymis-, teho- ja energiamaksuun. Kaukolämmitykseen liittymi-

nen maksaa liittymismaksun. Kaukolämmön käyttömaksut ovat tehomaksu ja energiamak-

su. Tehomaksu on sidottu sopimustehoon tai sopimusvesivirtaan. Energiamaksu määräytyy 

käytettyjen polttoaineiden hintojen ja lämmönhankintaan kuluvien muuttuvien kustannuk-

sien perusteella. Energiaverotus vaikuttaa hinnoitteluun ja päästökaupan vaikutus on otet-

tava huomioon päästökaupan piirissä olevissa tuotantolaitoksissa. (Energiateollisuus ry d.)  

 

Hinnoittelun eri komponentit kattavat kaukolämpötuotannon eri kustannuksia. Liittymis-

maksulla on katettu yleensä pääosa kaukolämpöliittymän investoinnin pääomakustannuk-
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sista. Liittymismaksulla on vaikutusta asiakkaiden liittymishalukkuuteen. Liittymismaksua 

pienentämällä voi olla mahdollista houkutella lisää asiakkaita kaukolämpöön.  Perusmak-

su, joka on yleensä perustunut liittymistehoon tai -vesivirtaan, on tarkoitettu vastaavan 

pääosin lämmönhankinnan kiinteitä kustannuksia. Perusmaksujen on myös oletettu katta-

van liittymis- ja energiamaksuilla kattamatta jääneet kustannukset. Perusmaksun tulisi olla 

sellainen, että kaukolämmön kilpailukyky säilyy verrattuna kilpaileviin lämmitysmuotoihin 

ja että toiminta säilyy kannattavana. Perusmaksulla voidaan säätää kaukolämmön koko-

naishintaa erilaisille asiakkaille. (Koskelainen et al. 2006, 470–471.) 

 

Energiamaksun tulisi vastata lämmönhankinnan muuttuvia kustannuksia. Muuttuvia kus-

tannuksia ovat esimerkiksi polttoaine- ja pumppauskustannukset. Energiamaksu muodos-

tuu lämmönhankintarakenteen mukaisesti ja sen tulisi vastata lämmönhankinnan kiinteän 

kustannusrakenteen ja polttoaineiden lyhyen ajan rajaenergiakustannuksia. Rajaener-

giakustannus on kustannus, joka syntyy kun yksi liittymistehoyksikkö tulee lisää tai pois-

tuu kuluttajista. Yksi asiakas kasvattaa enemmän huippuenergiantarvetta kuin vuotuista 

energiankulutusta. Tämän vuoksi energiamaksu ei voi perustua vain lämmöntuotannon 

keskimääräisiin kustannuksiin.  Energiamaksun osuus voidaan asettaa todellisia kustan-

nuksia korkeammaksi, jotta se ohjaisi vähentämään energiankulutusta. Tällöin voidaan 

myös pienentää perusmaksun osuutta. (Koskelainen et al. 2006, 470–471.) 

 

Mäntsälän Sähkö Oy:ssä on käytössä Suomessa tyypillinen hinnoittelujärjestelmä, jossa 

perusmaksu, eli tehomaksu määräytyy kaukolämpöliittymän laskennallisen tilausvesivirran 

mukaisesti. Liittymismaksun hinta sisältää putkiverkoston rakentamiskustannukset aina 

asiakkaan mittaukseen asti, jos liittymä sijaitsee kaukolämpöverkon läheisyydessä. Kau-

empana verkostosta sijaitsevien asiakkaiden rakentamiskustannukset neuvotellaan erikseen 

asiakkaan kanssa.  

 

Mäntsälän Sähkö Oy:n kaukolämmön hinta on ollut korkea suhteessa muihin kaukolämpö-

yhtiöihin, jotka tuottavat kaukolämmön erillistuotannolla. Lämmöntalteenottolaitoksen 

avaaminen vuonna 2015 kuitenkin mahdollisti Mäntsälän Sähkö Oy:lle myös kaukoläm-

pömaksujen laskemisen vuoden alusta 2016 lähtien (Mäntsälän Sähkö Oy 2015b). Kauko-

lämpöenergian arvonlisäverollinen hinta vuonna 2016 on yhden asunnon omakotitalolle 
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89,33 euroa megawattitunnilta ja kokonaishinta 119,25 euroa megawattitunnilta. Kauko-

lämmön energiamaksu on vuonna 2016 Mäntsälässä noin 23 prosenttia, tehomaksu noin 22 

prosenttia ja kokonaishinta noin 23 prosenttia korkeampi kuin keskimäärin kaukolämpö-

verkoissa, joissa kaukolämpö tuotetaan erillistuotannolla lämpölaitoksissa ja kaukolämmön 

kuluttaja on yhden asunnon omakotitalo. Energiateollisuus ry:n kaukolämpöhintojen tilas-

toinnissa käytetyn 80 asunnon tyyppikerrostalon tehomaksu oli noin 19 prosenttia edulli-

sempi kuin vastaavissa kaukolämpöverkoissa keskimäärin. Kokonaishinta oli noin 18 pro-

senttia kalliimpi kuin vastaavissa verkoissa keskimäärin. Kaukolämmön hintoja ei voida 

kuitenkaan suoraan verrata eri yhtiöiden tai verkkojen välillä. Kaukolämmön hintatasoon 

vaikuttaa esimerkiksi kaukolämpöjärjestelmän koko ja lämpölaitosten ominaisuudet, kuten 

polttoaineet, ikä ja laitosten kunnossapito (Sarvaranta, Jääskeläinen, Puolakka, Kouri 2012, 

8). Luvussa 4 pohditaan kaukolämmön hinnoittelun kehittämistä. (Energiateollisuus ry 

2016b.)  
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3. POLITIIKAN JA LAINSÄÄDÄNNÖN SÄÄTELEMÄ TOIMIN-

TAYMPÄRISTÖ 

 

Ympäristölainsäädäntö ja markkinalainsäädäntö asettavat rajoituksia kaukolämpöliiketoi-

minnan kehittämiselle.  Kaukolämpöliiketoimintaa säätelee esimerkiksi Euroopan unionin 

ympäristöpolitiikka sekä Suomen oma lainsäädäntö. Euroopan unionilla on voimakas pyr-

kimys vähentää hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöjä sekä lisätä uusiutuvan energian käyttöä. 

Vuoteen 2020 mennessä kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoite on 20 prosenttia vuo-

den 2005 tasosta. Lisäksi Euroopan unionin energiankulutuksesta 20 prosenttia tulisi saada 

uusiutuvista lähteistä ja energiatehokkuutta tulisi lisätä 20 prosenttia. Suomen tavoite on 

saada uusiutuvan energian käyttö 38 prosenttiin kaikesta energian käytöstä. Lisäksi bio-

polttoaineiden osuus tulisi olla 10 prosenttia liikenteessä käytetystä polttoaineesta. (Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2015.)  

 

Vuoteen 2030 mennessä Euroopan unionin tavoite on vähentää 40 prosenttia kasvihuone-

kaasupäästöjä vuoteen 1990 verrattuna. Tämän lisäksi vuonna 2030 uusiutuvan energian 

osuuden tulisi olla 27 prosenttia energiankulutuksesta ja energiatehokkuuden tulisi olla 27 

prosenttia verrattuna niin sanottuun normaaliin tilanteeseen. (Euroopan unioni 2016.)  

 

Kaukolämpöliiketoiminnassa on todettu olevan luonnollisen monopolin piirteitä, koska on 

katsottu, että kaukolämpöverkkoon liittyneet kiinteistöt eivät voisi kohtuullisin kustannuk-

sin muuttaa lämmitysmuotoaan. Kaukolämmöllä on mahdollinen määräävä markkina-

asema, joka selvitetään oikeudessa tapauskohtaisesti. Markkina-asema tulee ottaa huomi-

oon hinnoittelussa ja palvelun laadussa. (Asianajotoimisto Krogerus Oy 2014, 9.) 

 

3.1  Politiikan vaikutukset kaukolämmön tuotantoon 

 

Suomen lainsäädäntö, Euroopan unioni, sekä kansainväliset sopimukset määrittävät Suo-

men ympäristö- ja energiapolitiikkaa. Veropäätöksillä ohjataan energiayhtiöitä ja kulutta-

jia. Esimerkiksi lämmöntuotantoon käytettävistä polttoaineista, kuten kivihiilestä ja maa-

kaasusta maksetaan valmisteveroa ja huoltovarmuusmaksua (Tulli 2016a).  Lisäksi bio-

energian käyttöä tuetaan energiatuella ja syöttötariffijärjestelmällä. Energiatukea makse-
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taan investointeihin ilmasto ja ympäristömyönteisiin hankkeisiin. Syöttötariffi on tuki uu-

siutuvalla energialla tuotetulle sähkölle (Motiva Oy 2015). Metsähakkeella tuotetun sähkön 

tuotantotuki tulee nousemaan 18 euroon megawattitunnilta vuoden 2016 aikana. Tuotanto-

tuki on ollut 15,9 euroa megawattitunnilta vuonna 2015. Bioenergia ry:n mukaan vuonna 

2019 metsähaketuki todennäköisesti jaetaan kahteen tasoon, jolloin niin sanotun järeän 

runkopuun metsähaketuki on 60 prosenttia täydestä tuesta. (Bioenergia ry 2016.)  

 

Euroopan unionin ja Kioton pöytäkirjan mukaisen kansainvälisen päästökaupan tavoitteena 

on seurata ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä mahdollisimman kustannustehokkaasti. 

Kioton pöytäkirjassa on määritelty päästövähennystavoitteet kuudelle kasvihuonekaasulle, 

mutta Euroopan unionin sisäisessä päästökaupassa ovat mukana hiilidioksidipäästöt, alu-

miinin tuotannon perfluorihiilipäästöt ja kemian teollisuuden typpioksiduulipäästöt. Pääs-

tökaupan tulisi pitää päästöt kokonaispäästömäärien rajoissa. Päästökaupan piirissä ovat 

muun muassa polttolaitokset, joiden nimellinen kokonaislämpöteho on yli 20 megawattia. 

Lisäksi mukana ovat samassa kaukolämpöverkossa olevat pienemmät polttolaitokset, öl-

jynjalostamot, koksaamot, sekä eräiden muiden teollisuuslaitosten hiilidioksidipäästöt. 

Suomessa on noin 600 laitosta, jotka ovat päästökaupan piirissä. Mäntsälän Sähkö Oy:n 

laitokset eivät ole päästökaupan piirissä, mutta mahdollisia uusia laitoksia suunnitellessa 

on huomioitava päästökaupan vaikutus. (Energiavirasto.) 

 

Päästökaupassa mukana oleva laitos tarvitsee päästöluvan, jonka mukaisesti se saa päästää 

kasvihuonekaasuja ilmakehään. Toiminnan harjoittaja hakee laitokselle päästöluvan ja esit-

tää Energiavirastolle kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailumenetelmät. Toiminnanharjoitta-

jien tulee toimittaa vuosittaiset päästöselvitykset Energiavirastoon. Päästöluvan lisäksi 

toiminnanharjoittaja voi hakea ilmaisia päästöoikeuksia, joiden määrä riippuu toimialasta. 

Päästökaupan piirissä olevat sekä myös yksityishenkilöillä ja organisaatioilla on mahdolli-

suus tietyin rajoituksin käydä kauppaa päästöoikeuksilla. (Energiavirasto.) 

 

Ympäristösuojelulain mukaan Suomessa pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa 

on käytettävä parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Tämän lisäksi päästöjen rajoittamista 

koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. (Jalo-

vaara, Aho, Hietamäki & Hyytiä 2003, 12.) 
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Energiantuotantoyksiköiden tarkkailua, päästöjä ja ympäristövaikutuksia säätelee asetus 

polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristösuojeluvaati-

muksia. Asetusta sovelletaan energiantuotantoyksiköihin, joiden polttoaineteho on vähin-

tään 5 megawattia, mutta alle 50 megawattia ja vähintään 1 megawatti, mutta alle 5 mega-

wattia, jos energiantuotantoyksikkö muodostaa muiden samalla laitosalueella sijaitsevien 

tuotantolaitosten kanssa yhdistelmän, jonka polttoaineteho on yli 5 megawattia. Asetusta 

sovelletaan myös polttoaineteholtaan vähintään 1 megawatin ja enintään 5 megawatin 

energiantuotantolaitokselle, jos energiantuotantoyksikkö on osa muutoin ympäristöluvan-

varaista toimintaa. (Oikeusministeriö 2013, 1§.)  

 

Ennen kesäkuuta 2010 rekisteröityjen nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden poltta-

miseen käytettävien energiantuotantoyksiköiden tulee alittaa taulukossa 3 ilmoitetut pääs-

törajat. Asetusta aletaan soveltaa kuitenkin vasta 1. päivästä tammikuuta 2018, jos laitos on 

rekisteröity ennen asetuksen voimaantuloa. (Oikeusministeriö 2013, Liite 1.) 

 

Taulukko 3. Taulukossa on esitettynä ennen vuotta 2010 rekisteröityjen nestemäisten ja kaasumaisten polt-

toaineiden polttamiseen käytettävien energiantuotantoyksiköiden päästörajat, jotka astuvat voimaan vuonna 

2020. Maakaasun rikkidioksidipäästöjen raja-arvoa sovelletaan kuitenkin jo vuonna 2018 tammikuun alusta 

alkaen. Suluissa on esitettynä päästörajat vara- ja huippukuormakattiloille. (Oikeusministeriö 2013, Liite 1.) 

 Epäpuhtaus Maakaasu (mg/Nm
3
) 

Kaasuöljy 

(mg/Nm
3
) 

1–15 MW 

polttoaineteho 

SO2 - 350(850) 

NOX 400 900 

Hiukkaset - 140(200) 

15–50 MW 

polttoaineteho 

SO2 - 350(850) 

NOX 300 600 

Hiukkaset - 50(140) 

 

Ennen kesäkuuta 2010 rekisteröityjen olleiden puun ja muiden kiinteiden biopolttoaineiden 

polttamiseen käytettävien energiantuotantoyksiköiden tulee alittaa taulukossa 4 ilmoitetut 

päästörajat vuodesta 2020 alkaen. 
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Taulukko 4. Olemassa olleiden kiinteiden polttoaineiden energiantuotantoyksiköiden päästörajat kattiloille, 

joiden polttoaineteho on 1–50 megawattia. Suluissa on esitettynä päästörajat vara- ja huippukuormakattiloil-

le. (Oikeusministeriö 2013, Liite 1.) 

 Epäpuhtaus 
Puu ja muut kiinteät bio-

polttoaineet (mg/Nm
3
) 

Turve (mg/Nm
3
) 

1–5 MW 

polttoaine-

teho 

SO2 200 500 

NOX 450(500) 600 (625) 

Hiukkaset 300(375) 300 (375) 

5–10 MW 

polttoaine-

teho 

SO2 200 500 

NOX 450 (500) 600 (625) 

Hiukkaset 150 (250) 150 (250) 

10–50 MW 

polttoaine-

teho 

SO2 200 500 

NOX 450 (500) 600 (625) 

Hiukkaset 50 (125) 50 (125) 

 

Päästöasetuksen mukaan toiminnanharjoittajalla on oltava tarkkailusuunnitelma, jossa esi-

tetään energiantuotantolaitosten käyttötarkkailun toimenpiteet, ja päästöjen sekä ympäris-

tövaikutusten arviointi. Polttoaineteholtaan alle 5 megawatin energiantuotantoyksikön 

päästömittaukset tehdään kerran toiminnan alkaessa sekä olennaisien muutoksien yhtey-

dessä. Polttoaineteholtaan yli 5 megawatin energiantuotantolaitosten tarkkailusuunnitel-

man tulee käsittää energiantuotantolaitosten tarkkailun tavoitteet sekä keskeiset tarkkailuun 

liittyvät toimenpiteet. Laitoksilta ei vaadita jatkuvia päästömittauksia, mutta happipitoi-

suutta ja palamisen lämpötilaa on seurattava jatkuvatoimisesti uusissa ja peruskuormayksi-

köissä. (Oikeusministeriö 2013, Liite 3.) 

 

Polttoaineteholtaan yli 5 megawatin polttolaitosten päästömittauksia on tehtävä määrä-

ajoin. Savukaasujen päästöjä tarkkaillaan käyttötarkkailun ja kertaluontoisten typenoksidi- 

ja hiukkaspäästömittausten kautta. Rikkidioksidipäästöt voidaan laskea polttoainetiedoista. 

Taulukossa 5 on esitettynä savukaasupäästöjen mittaustaajuus eri polttoaineilla (Oikeusmi-

nisteriö 2013, Liite 3). Vara- ja huippukuormalaitosten päästömittauksia on tehtävä 7 000 

käyttötunnin tai vähintään 7 vuoden välein. Vara- ja huippukuormayksikön käyntiaika voi 

asetuksen mukaan olla enintään 1 500 tuntia viiden vuoden liukuvana keskiarvona (Oike-

usministeriö 2013, 2§). Savukaasupäästöjen mittauksesta on ilmoitettava kuukautta ennen 

ja esitettävä suunnitelma ympäristönsuojeluviranomaiselle tai elinkeino-, liikenne- ja ym-

päristökeskukselle. Lisäksi esimerkiksi jätevesien laatua on tarkkailtava (Oikeusministeriö 

2013, Liite 3). 

 



30 

 

Taulukko 5.  Taulukossa on esitettynä hiukkas- ja typenoksidipäästöjen seurantataajuus eri polttoaineilla 

polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköillä. (Oikeusministeriö 2013, Liite 3) 

Mitattava 

päästö 
Kaasu ja kevytöljy Raskasöljy 

Kiinteät polttoai-

neet 

Hiukkaset 
kevytöljy kerran viidessä 

vuodessa 

kerran kolmessa 

vuodessa 

kerran kolmessa 

vuodessa 

Typenoksidit kerran viidessä vuodessa 
kerran kolmessa 

vuodessa 

kerran kolmessa 

vuodessa 

 

Euroopan unioni hyväksyi vuonna 2015 Medium Combustion Plant (MCP) -direktiivin 

keskisuurien polttolaitosten päästöistä. Direktiivillä pyritään rikkidioksidin, typen oksidien 

ja hiukkaspäästöjen vähentämiseen (Euroopan unioni 2015, 12). Direktiivi tulee tulevai-

suudessa vaikuttamaan 1–50 megawatin keskisuuriin polttolaitoksiin ja yhdistelmiin, jotka 

koostuvat useammasta keskisuuresta polttolaitoksesta ja joiden polttoaineteho on 1–50 

megawattia. Polttolaitokset muodostavat yhdistelmän, jos niiden savukaasut poistuvat yh-

teisen piipun kautta tai se olisi viranomaisen mukaan teknisesti mahdollista (Euroopan 

unioni 2015, 20). Alle 1 megawatin yksittäisiä laitoksia ei tarvitse ottaa huomioon lasketta-

essa polttolaitosyhdistelmän kokonaispolttoainetehoa. (Euroopan unioni 2015, 6.)   

 

Vuoden 2024 tammikuusta alkaen olemassa olevia polttoaineteholtaan 5–20 megawatin ja 

vuoden 2029 tammikuusta alkaen olemassa olevia polttolaitoksia polttoaineteholtaan 1–5 

megawattia ei saa käyttää ilman lupaa tai rekisteröintiä. Vuonna 2025 olemassa olevan 

polttoaineteholtaan yli 5 megawatin laitoksen rikkidioksidi, typen oksidi- ja hiukkaspäästöt 

tulee olla alle taulukon 6 päästömäärien (Euroopan unioni 2015, 23). 

 

Taulukko 6. Olemassa oleviin keskisuuriin polttolaitoksiin laitoksiin tulevat MCP-direktiivin mukaiset pääs-

törajat polttoaineteholtaan 1–5 megawatin ja 5–50 megawatin polttolaitoksille. Taulukossa on huomioitu vain 

polttoaineet, jotka ovat nykyisin Mäntsälän Sähkö Oy:n tuotannossa. (Euroopan unioni 2015, Liite.) 

 Epäpuhtaus 
Kiinteä biomassa 

(mg/Nm
3
) 

Maakaasu 

(mg/Nm
3
) 

Kaasuöljy 

(mg/Nm
3
) 

1-5 MW polt-

toaineteho 

SO2    200
(1) 

- - 

NOX 650 250 200 

Hiukkaset 50 - - 

5-50 MW 

polttoaineteho 

SO2    200
(1)

 - - 

NOX 650 200 200 

Hiukkaset 30 - - 
(1) Arvoa ei sovelleta laitoksille, joiden polttoaine on yksinomaan kiinteää puumaista biomassaa. 
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Taulukossa 7 on esitettynä päästöjen raja-arvot keskisuurille polttolaitoksille, jotka ovat 

uusia polttolaitoksia, eli joita ei ole otettu käyttöön ennen kuin päästörajat ovat voimassa 

Suomen lainsäädännössä. (Euroopan unioni 2015, Liite.) 

 

Taulukko 7. Taulukossa on uusiin keskisuuriin polttolaitoksiin sovellettavat päästöjen raja-arvot MCP-

direktiivin mukaan. (Euroopan unioni 2015, Liite.) 

Epäpuhtaus 
Kiinteä biomassa 

(mg/Nm
3
) 

Maakaasu 

(mg/Nm
3
) 

Kaasuöljy 

(mg/Nm
3
) 

Muut kaa-

sumaiset 

polttoaineet 

SO2 200
(1) 

- -    35
(4) 

NOX 300
(2) 

100 200 200 

Hiukkaset 20
(3) 

- - - 
(1) Arvoa ei sovelleta laitoksille, joiden polttoaine on yksinomaan kiinteää puumaista biomassaa. 

(2) Kokonaispolttoainetehon ollessa 1–5 megawattia on raja-arvo 500 mg/Nm
3
. 

(3) Kokonaispolttoainetehon ollessa 1–5 megawattia on raja-arvo 50 mg/Nm
3
 ja kokonaispolttoainetehon 

ollessa 5–20 megawattia on raja-arvo 30 mg/Nm
3
. 

(4) Biokaasun raja-arvo on 100 mg/Nm
3
. 

 

Jäsenvaltiolla on oikeus vapauttaa keskisuuret polttolaitokset taulukkojen 6 ja 7 raja-

arvoista, jos niiden toiminta-aika on enintään 500 käyttötuntia vuodessa kolmen vuoden 

jakson liukuvana keskiarvona laskettuna. Hiukkasten päästörajana on tällöin kiinteälle 

polttoaineelle 100 mg/Nm
3
. (Euroopan unioni 2015, 25) 

 

Keskisuuret polttolaitokset voidaan vapauttaa taulukkojen 6 ja 7 päästöjen raja-arvojen 

noudattamisesta, jos laitosten toiminta-aika on enintään 500 käyttötuntia vuodessa viiden 

vuoden liukuvana keskiarvona laskettuna. Toiminta-aika rajoite voidaan pidentää 1000 

käyttötuntiin esimerkiksi, jos polttolaitoksia käytetään lämmöntuotantoon poikkeuksellis-

ten sääolosuhteiden aikana. Toiminta-aika rajoitteen pidentyessä päästöjen raja-arvo kiin-

teän polttoaineen poltossa on 200 mg/Nm
3
. Direktiivin mukaan jäsenvaltioilla on mahdol-

lisuus vapauttaa olemassa olevat keskisuuret polttoaineteholtaan 5–50 megawatin polttolai-

tokset esitetyistä päästörajoista vuoden 2030 alkuun asti, jos laitoksen hyötylämmöstä vä-

hintään 50 prosenttia toimitetaan julkiseen kaukolämpöverkkoon. Jos vapautus myönne-

tään, rikkidioksidipäästön suurin raja-arvo on 1100 mg/Nm
3
 ja hiukkasten osalta päästöraja 

on kuitenkin enintään 150 mg/Nm
3
. (Euroopan unioni 2015, 23–24.) 

 

MCP -direktiivi vaatii tulevaisuudessa myös kolmen vuoden välein tehtävät rikkidioksidi-, 

typenoksidi-, hiilimonoksidi-, ja hiukkaspäästömittaukset polttoaineteholtaan 1–20 mega-
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watin polttolaitoksille. Polttoainetehon ollessa yli 20 megawattia, päästömittaukset on teh-

tävä vuosittain. Mittauksia on tehtävä vähintään joka viides vuosi, jos laitosten enimmäis-

käyttötuntimäärä on vähäinen. Direktiivi ei kuitenkaan välttämättä tule voimaan Suomessa 

yhdenmukaisena. Suomessa päästörajat voivat olla alhaisemmalla tasolla, joten direktiivin 

soveltamista on seurattava. (Euroopan unioni 2015, Liite.) 

 

3.2  Kaukolämpöyhtiön markkina-asema 

 

Suomen kaukolämpöliiketoimintaa ohjaa kilpailulaki ja kuluttajansuojalaki. Kilpailu- ja 

kuluttajavirasto valvoo lakien noudattamista. Kaukolämpö voi olla määräävässä markkina-

asemassa asiakkaisiin nähden ja tätä asemaa ei saa käyttää väärin. Kaukolämmön hinnan 

tulee olla kohtuullinen ja tarpeeksi kustannusvastaava. Samantyyppisiä asiakkaita tulee 

kohdella tasapuolisesti. (Sarvaranta et al. 2012, 7.) 

 

Kilpailuvirasto tutki vuonna 2009 kaukolämpöyritysten hinnoittelua, mutta ei löytänyt viit-

teitä kohtuuttomasta hinnoittelusta. Kohtuuttomuus edellyttäisi Kilpailuviraston mukaan 

selkeää ylilyöntiä hinnoittelussa. Hintatasoa arvioitiin esimerkiksi liiketoiminnan kannatta-

vuuden sekä toiminnan riskitason perusteella. Viraston mukaan myös uusilla asiakkailla on 

mahdollisuus valita eri lämmitysmuotojen välillä. Vaihtoehtoiset lämmitysmuodot vähen-

tävät kaukolämpöyhtiöiden mahdollista markkina-aseman väärinkäyttöä. (Kilpailu- ja ku-

luttajavirasto 2012.) 

 

Kaukolämpötoimijalla on mahdollisuus kehittää toimintaansa ja muuttaa hinnoittelun pai-

notuksia. Hinnoittelun kehityksessä on otettava huomioon markkina-aseman käytön reuna-

ehdot. Asiakkaille tarjottavien hinnoittelumallien tulee perustua kustannuksiin. Lisäksi on 

huomioitava, ettei hinnoittelu saa olla syrjivä jotakin asiakasta kohtaan. Kaukolämpötoimi-

jalla on mahdollisuus eriyttää hinnoitteluaan, jos erittely perustuu esimerkiksi syntyviin 

kustannuksiin. Edullisempi hinnoittelu voisi perustua esimerkiksi mittakaavaetuun tai asi-

akkaan kysyntäjoustoon. Kaukolämpöyhtiöllä on mahdollisuus huomioida erityiskohteet ja 

poikkeuksellisen suuret asiakkaat hinnoittelussaan. Tällaisia asiakkaita voisivat olla esi-

merkiksi teollisuusyritykset tai kauppakeskukset. (Asianajotoimisto Krogerus Oy 2014, 27, 

36.) 
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Ruotsissa Svensk Fjärrvärme AB on tutkinut kolmannen osapuolen pääsyä kaukolämpö-

markkinoille. Tutkimuksen mukaan kolmannen osapuolen pääsy kaukolämpöverkkoon 

vaikeuttaa kannattavan toiminnan saavuttamista. Svensk Fjärrvärme AB:n tutkimus käsit-

teli kolmea erilaista mallia, täydellisesti vapaata kilpailua, joka olisi ruotsalaisen sähkö-

markkinan kaltainen, yhden ostajan mallia, jossa lämmöntuotanto olisi kilpailtua, mutta 

ostajana ja välittäjänä olisi vain yksi yhtiö, sekä mallia, jossa teollisuudella olisi paremmat 

mahdollisuudet myydä ja toimittaa lämpöä kaukolämpöverkkoon. Kolmannen osapuolen 

pääsy verkkoon toteutui tutkimuksen mukaan ympäristön kannalta parhaiten, jos kauko-

lämpöverkossa on vain yksi lämmön ostaja ja toimittaja, mutta lämmöntuotanto olisi kil-

pailtua. Tällainen malli kannustaa uusiin investointeihin ja ohjaa kohti vähäpäästöistä tuo-

tantoa. (Svensk Fjärrvärme AB 2011.) 

 

Täysin vapaa ja avoin, sähköverkon kaltainen kaukolämpöverkko, johtaa todennäköisesti 

alhaisempiin kaukolämmön hintoihin, jos kilpailu on todellista. Kuitenkin alhaisemmat 

kaukolämmön hinnat voivat estää uudet investoinnit kaukolämmön tuotantoon, jolloin kil-

pailu vähentyy. Kaukolämmön nykyisen tuotannon kannattavuus laskee, jos kaukolämmön 

tuotanto ja kaukolämmön jakelu erotetaan toisistaan. Näin käy, jos kaukolämmön jakelu-

toiminnalle sallitaan aikaisempaa suurempi tuotto. Lämmöntuottajien tarvitsee nostaa 

lämmön hintaa, jotta ne saavuttaisivat saman tuloksen kuin nykyisessä mallissa. (Svensk 

Fjärrvärme AB 2011.) 
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4. KAUKOLÄMMÖN HINNOITTELUN KEHITTÄMINEN 

 

Kaukolämmön hinta on yksi tärkeimmistä kaukolämmön liittymishalukkuuteen vaikutta-

vista tekijöistä (Koskelainen et al. 2006, 471). Kaukolämpöyhtiö voi hinnoittelullaan pa-

rantaa kaukolämmön kilpailukykyä verrattuna muihin lämmitysmuotoihin. Kaukolämmön 

hinnoittelua tulisi kehittää avoimempaan suuntaan. Kaukolämmön hinnoittelun tulisi olla 

selkeä ja helposti ymmärrettävä asiakkaalle. Erilaiset asiakkaat tarvitsevat erilaisia lämpö-

tuotteita. Kasvava energiatehokkuus laskee lämmitysenergian tarvetta, joten hinnoittelussa 

ei voida tulevaisuudessa painottaa energiamaksun osuutta. Kaukolämmön hinnan eri kom-

ponenttien tulisi vastata paremmin syntyviä kustannuksia. Perinteisessä hinnoittelussa so-

pimusteho tai sopimusvesivirta on määritetty laskennallisesti asiakkaan liittyessä kauko-

lämmön asiakkaaksi. Tuntiluennassa olevat etäluettavat kaukolämpömittarit mahdollistavat 

sopimustehon tai sopimusvesivirran tarkastamisen. Tarkastaminen lisäisi kustannusvastaa-

vuutta ja lisäisi hinnoittelun avoimuutta. (Sarvaranta et al. 2012, 36–37.) 

 

Uudet kaukolämpötuotteet voidaan rakentaa niin, että ne hyödyttävät lämpökaupan kaikkia 

osapuolia ja vähentävät lämmöntuotannon ympäristövaikutuksia. Uuden hinnoittelun avul-

la pitäisi voida esimerkiksi leikata kaukolämmityksen kulutushuippuja. Tällöin lämmön-

tuotantoa ei tarvitsisi tehdä kalliimmilla tuotantomuodoilla ja lämpölaitokset voitaisiin 

mitoittaa pienemmäksi. Kulutuspiikkien leikkaamiseen tähtäävän hinnoittelun avulla voi-

taisiin kannustaa asiakkaita parantamaan energiatehokkuuttaan. (Pesola et al. 2011, 16.) 

 

Rydén et al.:n mukaan yleensä kaukolämpöasiakkaat haluavat hinnoittelujärjestelmän, jos-

sa asiakkaalla on merkittävä vaikutusmahdollisuus kustannuksiin (Rydén et al. 2010, 172). 

Myös poliittisesti on pyrkimys energiansäästöä kannustavampaan hinnoitteluun. Tällöin 

suurempi energiamaksun osuus olisi toivottavampi. Toisaalta kaukolämmön tuottajalle 

edullisempaa voisi olla hinnoittelu, joka toisi tuloja mahdollisimman tasaisesti riippumatta 

lämpötilaeroista vuosien välillä. Tällöin energiayhtiö kannalta täysin kustannusvastaava 

hinnoittelu ei välttämättä olisi optimaalinen.  

 

Kaukolämpöyhtiön kannalta hinnoittelu, jossa tulot tulevat pääasiassa lämpöenergian 

myynnistä, on riskialtis. Muuttuvat kustannukset vaihtelevat merkittävästi vuosittain ja 
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myös vuoden sisällä. Pääosa kaukolämpöjärjestelmän käyttö- ja kunnossapitokustannuksis-

ta kuitenkin säilyy ennallaan. Tärkeää olisi löytää tasapaino kiinteän perusmaksun ja ener-

giamaksun välillä. (Li, Sun, Zhang & Wallin 2015, 63.) 

 

Ilman kustannusvastaavaa energiamaksua on riskinä, että energiamaksu nousee energiate-

hokkuuden lisääntyessä ja lämmönkulutuksen vähentyessä, jotta lämmöntuotannon kustan-

nukset saataisiin katettua. Lisäksi osittainen siirtyminen lämpöpumppujen hyödyntämiseen 

lämmityksessä voi vaikuttaa kannattavammalta kuin se todellisuudessa on. Osittainen läm-

pöpumppujen hyödyntäminen vähentäisi lämpöenergian myyntiä, mutta säilyttäisi tehotar-

peen. Ylipainotettu energiamaksu voi myös tuoda suurempia energiasäästöjä, joka olisi 

taloudellisesti kannattavaa. Toisaalta liian vähäinen energiamaksun hinta voisi tuottaa 

päinvastaisia tuloksia, jotka eivät myöskään ole toivottavia. (Rydén et al. 2010, 173.) 

 

Lämmön kuluttajat voivat alkaa osaoptimoimaan lämmitystään ja siirtyä kiinteistökohtai-

siin lämmitysjärjestelmiin, jos kaukolämpötariffit eivät ole kustannusvastaavia (Rydén et 

al. 2010, 170). Siirtyminen osittaiseen lämpöpumppujen käyttöön riippuu kaukolämmön 

hinnasta, mutta myös hinnoittelurakenteesta. Mitä suurempi energiamaksun osuus on, sitä 

kannattavampaa lämpöpumpun käyttäminen kaukolämmön rinnalla on. Suuri osuus kauko-

lämmityksen kustannuksista on kuitenkin kiinteitä kustannuksia tai ne liittyvät tehokapasi-

teettiin. Jos kaukolämmön kustannuksia katetaan pääasiassa energian hinnalla, mutta kau-

kolämmön kuluttaja kuluttaa vain lyhyitä tehopiikkejä, kaukolämpöyhtiön kustannukset 

säilyvät korkealla ja tulot laskevat. (Rydén et al. 2010, 175.) 

 

Kaukolämmön kustannusvastaava hinnoittelu tuottaa etua kaukolämpöyhtiölle. Siirtyminen 

käyttämään esimerkiksi ilmalämpöpumppuja kaukolämmityksen rinnalla ei ole välttämättä 

enää niin houkuttelevaa. Jos lämpöpumppuja hankitaan silti kaukolämmityksen rinnalle, 

kaukolämpöyhtiön kustannukset ja tulot laskevat suhteellisesti saman verran. Muuten on 

riskinä, että tulot laskevat nopeammin kuin menot. Toisaalta, jos siirtyminen lämpöpump-

puihin kaukolämmityksen rinnalla on kannattavaa myös uudella kustannusvastaavalla hin-

noittelulla, on tällainen hybridilämmitys looginen vaihtoehto. (Rydén et al. 2010, 175.) 
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Kaukolämmön kilpailuetuna olevat helppous ja vaivattomuus eivät saa vaarantua uusien 

hinnoittelujärjestelmien myötä (Pesola et al. 2011, 16). Toimintavarmuus ja luotettavuus 

ovat yleensä tärkeimmät ominaisuudet suomalaisten kotitalouksien lämmitysjärjestelmän 

valinnassa. Seuraavaksi tärkeintä ovat säästöt energiakustannuksissa, matalat hankintakus-

tannukset ja yksinkertainen asennustapa. Näiden ominaisuuksien jälkeen vaikuttavat läm-

mityksen ympäristövaikutukset. (Klobut, Knuuti, Vares, Heikkinen, Rämä, Laitinen, Ah-

venniemi, Hoang, Shemeikka & Sipilä 2014, 67.) 

 

Sarvaranta et al. ovat selvittäneet erilaisia hinnoittelumahdollisuuksia kaukolämmölle. 

Taulukkoon 8 on koottu mahdollisia erilaisia hinnoittelutapoja tulevaisuudessa. (Sarvaran-

ta et al. 2012, 36.) 

 

Taulukko 8. Taulukossa on esitettynä kaukolämmön hinnoitteluvaihtoehtoja. Soveltuvuus x= ei soveltuvuut-

ta tai vähäinen soveltuvuus, xx= keskinkertainen soveltuvuus ja xxx= hyvä soveltuvuus. (Muokattu lähteestä 

Sarvaranta et al. 2012, 36.) 

Hinnoittelumahdollisuus Soveltuvuus lähitulevaisuudessa 

 
Kerros- ja 

rivitalot 

Liike-, palvelu- ja 

toimistorakennukset 

Perinteinen tasahinnoittelu xxx xxx 

Lämmön käyttöajasta riippuva hinnoittelu xxx xxx 

Huippukuormien hinnoittelu erikseen xx xx 

Reaaliaikainen hinnoittelu x x 

Huippukuorman sopimuksellinen vähentämi-

nen (kysyntäjousto) 
x xxx 

Kulutuksen ohjaus alhaisemman sopimushin-

nan kautta 
x xx 

Kulutuksen ohjaus hintasignaalin kautta x xx 

Hybridikuluttajan hinnoittelu huipputehopiik-

kien mukaan 
xx xx 

Jäähtymäkomponentti xxx xxx 

 

Tämän työn luvuissa 4.1–4.7 keskitytään tutkimaan parhaimman soveltuvuuden vuoksi 

lämmön käyttöajasta riippuvaa hinnoittelua eli energiamaksun kausihinnoittelua, sekä jääh-

tymäkomponentin käyttöä osana hinnoittelua. Lisäksi tutkitaan kaukolämmön hybridiku-

luttajien hinnoittelua sekä tulevaisuudessa mahdollista reaaliaikaista tuntitehoihin perustu-

vaa hinnoittelua.  
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4.1  Lämmönmyyjän kustannusrakenne 

 

Kustannusvastaavan hinnoittelun kehittämiseksi on tunnettava lämmönmyyjän kustannus-

rakenne. Taulukossa 9 on esitettynä lämmönmyyjän kustannusten jako muuttuviin ja kiin-

teisiin kustannuksiin. (Koskelainen et al. 2006, 465–466.) 

 

Taulukko 9. Taulukossa on esitettynä lämmönmyyjän kustannusrakenne, jossa kustannukset on jaettu kiin-

teisiin ja muuttuviin kustannuksiin (Muokattu lähteestä Koskelainen et al. 2006, 465–466). 

Kiinteät kustannukset Muuttuvat kustannukset 

Aineettomat hyödykkeet Lämmön ostot 

Rakennukset ja rakennelmat Polttoaineiden ostot 

Tuotannolliset koneet ja laitteet 
Polttoaine- ja tuotantoverot sekä päästöoikeu-

det 

Kaukolämpöverkko Varastojen muutokset 

Koneet ja laitteet Pumppaus- ja omakäyttösähkö 

Finanssisijoitukset Lisävesi 

Ulkopuoliset palvelut ja materiaalit Muut liiketoiminnan muuttuvat kustannukset 

Palkat, henkilöstökulut ja -sivukulut 

Pysyvien vastaavien arvonalenemiset 

Vuokrat 

Muut liiketoiminnan kiinteät kustannuk-

set 

 

Kaukolämpöyhtiön kiinteät kustannukset muodostuvat lämmöntuotantolaitoksista, energi-

ansiirtoinfrastruktuurista, pääomakustannuksista, tuotannon sekä liiketoiminnan tukitoi-

minnoista, sekä tuotantomääristä riippumattomista käyttö- ja kunnossapitokustannuksista, 

joita ovat esimerkiksi ulkopuoliset palvelut ja materiaalit. Kaukolämmön muuttuvat kus-

tannukset muodostuvat polttoainekustannuksista ja veroista, tuotantoveroista sekä mahdol-

lisista päästöoikeuksista. (Sarvaranta et al. 2012, 11.) 

 

Tässä luvussa lasketaan lämmöntuotannon kustannukset lämmöntalteenottolämmölle sekä 

maakaasulla tuotetulle lämmölle, joilla tehdään luvussa 4.2 laskelma kausihinnaksi Mänt-

sälän Keskustan verkolle. Kuvassa 11 on esitettynä laskennan eteneminen.  



38 

 

 

Kuva 11. Kuvassa on esitettynä laskentajärjestys kustannuspohjaisen kausihinnoittelun luomiseksi. Tässä 

luvussa lasketaan lämmöntalteenottolämmön sekä maakaasulla tuotetun lämmön muuttuvat kustannukset. 

Luvussa 4.2 lisätään hintaan kiinteiden kustannuksien osuus, jota ei ole katettu kiinteillä perusmaksuilla. 

 

Muuttuvien kustannuksien määrittämiseksi lasketaan lämmöntalteenotolla ja maakaasulla 

tuotetun lämmön hinta. Lämmöntalteenottoenergian hintaan vaikuttaa lämmön ostohinta, 

lämpöpumppujen tehokerroin, lämpöpumppujen vaatiman sähköenergian hinta sekä pump-

pauskustannukset. Tässä työssä tehdään laskelma lämmön hinnasta esittämällä se usealla 

erilaisella lämmön ostohinnalla. Lämmön ostohinta on Mäntsälän Sähkö Oy:n ja lämmön 

myyjän välinen sopimusasia.  

 

Lämpöpumppujen Coefficient of Performance (COP) -suorituskertoimeen vaikuttaa käytet-

tävä kylmäaine, lämmönlähteen lämpötila ja lämpötila tavoiteltavaan lämpötilaan. Lämpö-

pumput toimivat yleensä korkealla COP -suorituskertoimella, jos lämpötilan nosto ei ole 

suuri. COP -suorituskerroin kertoo, mikä on sähkönkulutuksen osuus tuotetusta energiasta. 

Esimerkiksi suoritussuhde 5 tarkoittaa sitä, että yksi viidesosa tuotetusta energiasta on tuo-

tettu sähköllä. Esimerkiksi Oy Scancool Ab:n Oilon ChillHeat P 380 lämpöpumpun ilmoi-

tettu COP -arvo on 4 tuotettaessa noin 35 ºC asteista vettä ja lämpötilalähteen ollessa 18 ºC 

(Oilon Scancool Ab, 7). Ilmoitettu COP -arvo on 2,7 jos tuotetaan kaukolämpöverkolle 

soveltuvampaa vettä, jonka lämpötila olisi noin 75 ºC (Oilon Scancool Ab, 7). Lämpötila 

on tietokonekeskuksessa nyt korkeampi kuin 18 ºC, koska tietokonekeskus tarvitsee jääh-

Lasketaan kaukolämmön energiamaksulle kuluttajahinta, jossa eri kuukausina 
huomioidaan energiantuotantomuotojen osuus tuotannosta. 

Lasketaan lisähinta kaukolämpötoiminnan kiinteistä kustannuksista myytyä energiaa 
kohden, jota ei vielä kateta kiinteillä perusmaksuilla. Lisähinta kohdistetaan 

energiamaksuun. 

Lasketaan kaukolämmön muuttuvien kustannuksien osuus kuluttajalle eri 
energiantuotantomuodoilla huomioimalla tuotannon hyötysuhteet ja jakeluhyötysuhde. 

Lasketaan eri energiantuotantomuotojen muuttuvat kustannukset. 
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dytystä. Kuvassa 12 on esitettynä Pemco Oy:n esittämä lämpökerroin lämmönlähteen ja 

lämpöpumpulla tuotettavan nesteen lämpötilan suhteena (Pemco Oy). 

 

 

Kuva 12. Kuvassa on esitettynä Pemco Oy:n lämpöpumpun lämpökertoimen muuttuminen lämmönlähteen ja 

lämpöpumpun tuottaman nesteen lämpötilan funktiona (Pemco Oy). 

  

Kuvassa 12 on esitettynä tehokertoimen käyttäytyminen Pemco Oy:n lämpöpumpulle, ole-

tetaan kuitenkin, että se antaa arvion mahdollisesta COP -arvosta myös Mäntsälän läm-

möntalteenottolaitoksen lämpöpumpuille. Oletetaan, että tietokonesalista poistettava ilman 

lämpötila on noin 30 ºC ja se toimii lämmönlähteenä. Tuotettavan nesteen lämpötila on 

noin 80 ºC, joten COP -suorituskerroin on kuvan 12 perusteella noin 3,2. Oletetaan lasken-

nassa myös, että lämmöntalteenottoprosessin COP -arvo on nyt 3,2. 

 

Lämpöpumput kuluttavat sähköä siis noin yhden kolmasosan tuotetusta energiasta. Sähkön 

hinta muodostuu sähköenergian myyntihinnasta, sähkön siirtohinnasta sekä veroista (Ener-

giateollisuus ry e). Lämpöpumppujen sähköenergia ostetaan Nord Poolin sähköpörssistä. 

Veroton nimellinen Nordpoolin SPOT -hinta, eli sähköenergian systeemihinnan vuorokau-

sikeskiarvo oli vuonna 2015 keskimäärin 2,97 senttiä kilowattitunnilta. Lisäksi sähköyhtiö 

perii energianmyynnistä marginaalin, joka on vuoden 2016 huhtikuussa Mäntsälän Sähkö 

Oy:llä 0,29 senttiä kilowattituntia kohden. Käytetään laskennassa sähköenergian hintana 
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arvoa 3,26 senttiä kilowattitunti, vaikka on huomioitava, että sähköenergian Nordpool 

SPOT -hinta muuttuu tunneittain. (Energiavirasto 2016a.) 

 

Sähkön verkkopalvelun hinta muodostuu sähkön siirtohinnasta ja veroista. (Energiateolli-

suus ry e). Lämmöntalteenottolaitos sijaitsee Mäntsälän Sähkö Oy:n jakelualueella, joten 

yhtiö myös määrittää sähkönsiirron hinnan. Sähkön siirtotuote on KJ-Teho I, joka toimite-

taan 20 kilovoltin jännitteellä. Tuote koostuu perusmaksusta, tehomaksusta, loistehomak-

susta sekä kulutusmaksusta. Tuotteesta huomioidaan nyt vain kulutusmaksu, muut kustan-

nukset huomioidaan kiinteiden kustannuksien laskennassa. Sähkönsiirron veroton kulu-

tusmaksu vuonna 2016 on 1,28 senttiä kilowattituntia kohden (Mäntsälän Sähkö Oy 

2015c). Vuonna 2016 sähkövero on 0,703 senttiä kilowattitunnilta, kun sähköä käytetään 

teollisuudessa tai kasvihuoneissa (Tulli 2016b). Sähkön kokonaiskustannuksiksi saadaan 

siis 5,24 senttiä kilowattitunnilta. Yhden kilowattitunnin tuottaminen edellä olleilla oletuk-

silla maksaa siis keskimäärin noin 5,24 senttiä kilowattitunnilta, eli sähkön hinta on noin 

52,4 euroa megawattitunnilta. Kuitenkin käytettäessä lämpöpumppua, jonka tehokerroin on 

3,2, maksaa yhden kaukolämmön megawattitunnin tuottaminen noin 16,4 euroa, jos läm-

pöenergia olisi ilmaista. 

 

Kuvassa 13 on esitettynä lämmöntalteenottolaitoksella tuotetun lämpöenergian arvioidut 

muuttuvat kustannukset seitsemällä eri lämpöenergian ostohinnalla. 

 

Kuva 13. Kuvassa on esitettynä lämmöntalteenottolaitoksen tuottaman kaukolämmön muuttuvat kustannuk-

set lämmön ostohinnan funktiona. Tässä muuttuvassa kustannuksessa on huomioitu sähköenergian hinta, 

sähköverot sekä sähkönsiirron energiamaksu. Sähkön kustannuksessa ei ole kuitenkaan huomioitu perusmak-

sua, tehomaksua ja loistehomaksua, jotka huomioidaan kiinteissä kustannuksissa.  
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Maakaasun hinta koostuu maakaasun energian ostosta, maakaasun siirrosta sekä maakaa-

sun energiasisältöverosta, hiilidioksidiverosta sekä huoltovarmuusmaksusta, jos sitä käyte-

tään lämmöntuotantoon. Maakaasun verottoman tukkuhinnan kehitys vuoden 2011 helmi-

kuusta vuoden 2016 helmikuuhun tyyppikäyttäjille 1 ja 2 on nähtävissä kuvasta 14. Tuk-

kuhinta sisältää maakaasun siirtomaksun ja energiamaksun. Tyyppikäyttäjä 1. vuosikulutus 

on 50 gigawattituntia, huipunkäyttöaika 4000 tuntia ja tilausteho 12,5 megawattia ja tyyp-

pikäyttäjä 2. vuosikulutus 50 gigawattituntia ja huipunkäyttöaika 6000 tuntia sekä tilauste-

ho 8,3 megawattia. (Energiavirasto 2016b.) 

 

Mäntsälän Sähkö Oy:n maakaasun kulutus ja myynti on ollut yhteensä 70–80 gigawattitun-

tia vuosina 2013–2015. Maakaasun tilausteho on ollut 13–14 megawattia vuosina 2013–

2015. Huipunkäyttöaika on vuoden aikana tuotetun energian ja nimellistehon suhde. Mänt-

sälässä Sähkö Oy:ssä maakaasun huipunkäyttöaika on siis ollut 5000–6200 tuntia, mutta se 

vaihtelee voimakkaasti esimerkiksi vuotuisten lämpötilojen mukaan. Tyyppikäyttäjien 1 ja 

2 maakaasun tukkuhinnat kuvaavat siis todennäköisesti melko hyvin myös Mäntsälän Säh-

kö Oy:n maakaasun tukkuhintaa. 

 

 

Kuva 14. Kuvassa näkyy maakaasun verottoman tukkuhinnan kehittyminen vuoden 2011 helmikuusta vuo-

den 2016 helmikuuhun. (Energiavirasto 2016b.) 

 

Kuvasta 14 nähdään, että maakaasun veroton tukkuhinta on laskenut vuodesta 2013 lähti-

en. Vuoden 2015 helmikuusta vuoden 2016 helmikuuhun maakaasun veroton tukkuhinta 

on laskenut noin 10 euroa megawattitunnilta. 
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Vuonna 2015 maakaasun verojen ja maksujen kokonaismäärä lämmöntuotannossa oli yh-

teensä 15,444 euroa megawattitunnilta (Tulli 2015). Vuonna 2016 maakaasun verojen ja 

maksujen kokonaismäärä on yhteensä 17,424 euroa megawattitunnilta (Tulli 2016b). 

Vuonna 2016 verojen ja muiden maksujen osuus maakaasun kokonaishinnasta lämmöntuo-

tannossa on siis yli 40 prosenttia. Maakaasun kokonaishinta oli vuoden 2016 helmikuussa 

noin 42,4 euroa megawattitunnilta (Energiavirasto 2016b). 

 

Lämmöntalteenottolaitoksen lämpöenergian hinnan ja maakaasun kokonaishinnan erotus 

on esitetty kuvassa 15 lämmön ostohinnan funktiona. 

 

Kuva 15. Kuvassa on esitettynä, kuinka maakaasun kokonaishinnan ja ostolämmön hinnan välinen erotus 

käyttäytyy ostolämmön hinnan funktiona vuoden 2016 helmikuun maakaasun kokonaishinnalla ja vuoden 

2015 keskimääräisellä sähköenergian hinnalla. Jos lämmöstä maksettaisiin yli 27 euroa megawattitunnilta, 

olisi maakaasu edullisempaa. Laskennassa ei ole kuitenkaan huomioitu esimerkiksi kaukolämmön pump-

pauskustannuksia, omakäyttösähkön kustannuksia eikä sähkön hankinnan kiinteitä maksuja. 

   

Kuvasta 15 voidaan havaita, että esimerkiksi ostolämmön hinnalla 20,0 euroa megawatti-

tunnilta, hintaero maakaasun kokonaishintaan on noin 6,0 euroa megawattitunnilta. Sekä 

sähkön, että maakaasun hinnat ovat kuitenkin muuttuvia, joten tilanne ei ole pysyvä. 

 

Tuotantotapojen muuttuvia kustannuksia vertailtaessa on lisäksi otettava huomioon laitos-

ten omakäyttösähkö. Maakaasua hyödyntävien lämpölaitosten omakäyttökustannukset ovat 

oletettavasti suuremmat kuin lämmöntalteenottolaitoksen. Lämmöntalteenottolaitoksen 

kuluttamasta sähköstä suurin osa on lämpöpumppujen kuluttamaa sähköä, joka on huomi-

oitu jo lämmöntalteenottolaitoksen tuottaman energian hinnassa. Vuonna 2014 Mäntsälän 

Sähkö Oy:n kaikkien lämpölaitosten tuotantoon ja pumppaukseen käytettävän sähkön os-
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tokustannus oli noin 0,8 euroa, sähkön siirtomaksu oli noin 0,8 euroa tuotetulta megawatti-

tunnilta, eli omakäyttösähkön kokonaiskustannus oli siis keskimäärin noin 1,6 euroa tuotet-

tua megawattituntia kohden. Arvioidaan, että lämmöntalteenottolaitoksen omakäyttösäh-

kön kustannus on suunnilleen sama kuin kaukolämpölaitoksissa keskimäärin. Tässä sähkö-

kustannuksessa on laskettu mukaan myös sähkön kiinteät perusmaksut. 

 

Maakaasulaitosten lämmöntuotannon hyötysuhde, eli lämmön nettotuotanto jaettuna käyte-

tyllä polttoaineella, on tilastollisesti noin 90 prosenttia (Energiateollisuus ry 2015d, 5). 

Oletetaan, että lämmöntalteenottolaitoksen hyötysuhde on huomioitu COP -

suorituskertoimessa. Kaukolämmön jakelun lämpöhäviöt ovat tilastollisesti noin 13 pro-

senttia nettotuotannosta, jos kaukolämpöverkon huipputeho on 10–30 megawattia. (Ener-

giateollisuus ry 2015d, 4). Tällöin asiakkaalle siirrettävän maakaasulla tuotettavan lämmön 

muuttuvat kustannukset on laskettu edellä esitetyillä oletuksilla yhtälössä 1. 

  

 𝐾maakaasu,muuttuvat =

𝐻maakaasun osto
𝜂tuotanto

+𝐾omakäyttösähkö

𝜂jakelu
=

42,4 €/MWh

0,90
+1,6 €/MWh

0,87
   

 = 56,0 €/MWh    (1) 

, jossa Kmaakaasu, muuttuvat maakaasun muuttuvat kustannukset [€/MWh] 

 Hmaakaasun osto  maakaasun ostohinta [€/MWh] 

 ηtuotanto  maakaasulämpölaitosten hyötysuhde [-] 

 Komakäyttösähkö, muuttuvat omakäyttösähkön muuttuvat kustannukset 

   [€/MWh] 

 ηjakelu  kaukolämmön jakelun hyötysuhde [-] 

      

Maakaasulla tuotetun ja asiakkaalle toimitetun kaukolämmön muuttuvat kustannukset ovat 

siis noin 56,0 euroa megawattitunnilta. Kuvassa 16 on esitetty nyt kuinka lämmöntal-

teenottolämmön muuttuvat kustannukset käyttäytyvät lämmöntalteenottolämmön ostohin-

nan funktiona. 
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Kuva 16. Kuvassa on esitetty lämmöntalteenottolämmön muuttuvien kustannuksien osuus seitsemällä eri 

lämmön ostohinnalla. 

 

Kuvasta 16 näkyy, kuinka paljon kaukolämpöasiakkaan tulisi maksaa kaukolämmön ener-

giamaksua lämmöntalteenottolämmöstä edellä esitetyillä oletuksilla sähkön hinnoista, jotta 

muuttuvat kustannukset katettaisiin. Kuvassa 17 on esitettynä kuinka lämmöntalteenotto-

laitoksen lämpöenergian muuttuvat kustannukset ja maakaasun kokonaishinnan erotus 

käyttäytyy lämmöntalteenottolämmön ostohinnan funktiona. 

 

 

Kuva 17. Kuvasta voidaan päätellä kuinka paljon ostettavasta lämmöstä voidaan maksaa. Ostolämmön hin-

nan ollessa yli 30 euroa megawattitunnilta on kannattavampaa käyttää maakaasua kaukolämmön tuotannossa. 

Lämmöntalteenoton lämpöpumppujen käyttämän sähkön kiinteitä kustannuksia ei ole huomioitu tässä kuvas-

sa. 
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Mäntsälän Sähkö Oy:n kaukolämpöliiketoiminnan kustannusrakenne on vuonna 2014 ollut 

budjetin tietojen perusteella kuvan 18 mukainen.  

 

 

Kuva 18. Kuvassa on esitetty kaukolämpöliiketoiminnan kokonaiskustannuksien jakautuminen kiinteisiin ja 

muuttuviin kustannuksiin vuonna 2014. 

 

Kuvasta 18 voidaan havaita, että muuttuvat kustannukset ovat muodostaneet noin kaksi 

kolmasosaa ja kiinteät kustannukset noin yhden kolmasosan kaukolämpöliiketoiminnan 

kokonaiskustannuksista vuonna 2014. Kustannukset on jaettu muuttuviin ja kiinteisiin tau-

lukon 9 mukaisesti. 

 

4.2  Kaukolämmön energiamaksun kausihinnoittelu 

 

Osalla kaukolämpöyrityksistä on käytössä energiamaksun kausihinnoittelu. Tällöin ener-

giamaksu riippuu vuodenajasta ja kyseisen vuodenajan tuotantokustannuksista. Päämäärä-

nä energiamaksun kausihinnoittelussa on saada hinnoittelu vastaamaan syntyviä kustan-

nuksia. Yhtiöillä, joiden hinta on edullisempi kesällä kuin talvella, kaukolämmön tuotanto-

kustannuksetkin ovat pienemmät kesällä. (Energiateollisuus ry 2013b.) 

 

Kausihinnoittelusta voivat hyötyä kaukolämpöasiakkaat, kaukolämpöyritys sekä ympäris-

tö. Asiakkaat, jotka panostavat energiaa säästäviin ratkaisuihin, säästävät rahaa ja energia-

tehokkuustoimenpiteiden takaisinmaksuaika lyhenee. Kaukolämpöyritys hyötyy kustan-
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nusvastaavammasta hinnoittelusta. Kustannusvastaava hinnoittelu kannustaa kaukolämpö-

asiakkaita energiansäästöön ja näin vähentää huipputehon tarvetta. Tällöin on myös mah-

dollista vähentää kaukolämmön tuotantokustannuksia. Kysyntäpiikkien tarve vähentää 

uusien investointien tarvetta. Kausihinnoittelu tuottaa myös ympäristöetuja, jos asiakkaat 

investoivat energiatehokkuuteen, koska tällöin energiantarve pienenee ja talvikaudella 

huipputehontarve pienenee. Toisaalta energiamaksun tasaisuus helpottaisi kaukolämpöasi-

akkaan lämmityskustannuksien ennakointia. (Sarvaranta et al. 2012, 30.) 

 

Kesäajan lämmöntuotantokustannukset ovat usein halvempia kuin talviajan.  Kesäajan kus-

tannukset voivat kuitenkin joillakin lämmöntuottajilla olla korkeammat kuin talviajan esi-

merkiksi, jos lämmöntuotantolaitos on huoltoseisokissa ja kesäajan lämpö tuotetaan kal-

liimmalla polttoaineella, kuten öljyllä. (Sarvaranta et al. 2012, 16.) Kaukolämmön tuotan-

totapa vaikuttaa kausihinnoitteluun. Mäntsälän Sähkö Oy:llä Keskustan verkossa kauko-

lämpöä on mahdollista tuottaa maakaasua edullisemmin käyttämällä tietokonesalin hukka-

lämpöä. Edullisuus järjestys riippuu kuitenkin sähkön, ostolämmön ja maakaasun hinnois-

ta. 

 

Seuraavaksi lasketaan lämmön hinta myytävälle kaukolämmölle, joka tuotetaan lämmön-

talteenottolaitoksella ja maakaasulaitoksilla. Lämmöntalteenottolaitoksella pyritään tuot-

tamaan niin paljon energiaa kuin mahdollista, koska sen tuotantokustannus on ollut alhai-

sempi. Kausihinta lasketaan oletuksilla, että maakaasulla tuotetun kaukolämmön muuttuva 

kustannus on 56,0 euroa megawattitunnilta. Lämmöntalteenottolaitoksen ostohinta on so-

pimusasia lämmönmyyjän ja Mäntsälän Sähkö Oy:n välillä. Ostohinnaksi oletetaan tässä 

laskennassa 20,0 euroa megawattitunnilta, jonka lisäksi maksetaan sähköstä luvussa 4.1 

laskettu 16,4 euroa megawattitunnilta. Lisäksi huomioidaan jakelun hyötysuhde 87 pro-

senttia ja omakäyttösähkön kustannus 1,6 euroa megawattitunnilta, kuten maakaasulla tuo-

tetussa kaukolämmössä huomioitiin yhtälössä 1. Lämmöntalteenottolaitoksen tuottaman 

kaukolämmön muuttuviksi kustannuksiksi saadaan 43,7 euroa megawattitunnilta. 

 

Kuvassa 19 on esitettynä kuinka teholtaan 4 megawatin lämmöntalteenottolaitos olisi 

vuonna 2014 tuottanut kaukolämpöenergiaa Mäntsälän Keskustan verkkoon. Tuntitehot 

ovat vuodelta 2014, koska vuodelta 2015 tuntitehotiedot eivät kata koko vuotta. 
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Kuva 19. Kuvassa on esitettynä kaukolämpötehon pysyvyyskäyrä, johon on lisättynä lämmöntalteenottolai-

toksen mitoitusteho. 

 

Kaukolämmön kausihinnan laskemiseksi tarkemmin tulisi tuntitehot tietää useammalta 

vuodelta. Tässä laskennassa oletetaan kuitenkin, että 4 megawatin laitos tuottaa noin 27 

700 megawattituntia vuodessa. 

 

Kuvassa 20 on esitettynä kuinka kaukolämpöteho on käyttäytynyt vuoden 2014 aikana 

Keskustan ja Kapulin verkoissa. Toukokuusta marraskuun alkuun ei ole saatavissa tehoja 

tunnin tarkkuudella, joten tehot on arvioitu kuukausituotannon perusteella jakamalla tuo-

tanto kullekin tunnille. Kuvaan on lisäksi merkitty eräs mahdollinen 2-kausihinnoittelun 

jakautuminen. 
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Kuva 20. Kuvassa on esitettynä kaukolämmön tuntitehot vuonna 2014 tammikuusta joulukuuhun. Kesäaika-

na tuntitehot on arvioitu kuukausittaisen tuotannon perusteella, koska tuntitehoja ei ole tällöin tallennettu. 

Kuvaan on merkitty 2-kausihinnoittelun eräs mahdollinen toteutus, jossa vuosi on jaettu puoliksi kesä- ja 

talvihintaan. Vihreällä viivalla kuvaan merkitty talvihinta olisi voimassa tammikuusta maaliskuun loppuun 

sekä lokakuun alusta joulukuun loppuun asti, jolloin maakaasulla tuotettaisiin noin 40 prosenttia tarvittavasta 

energiasta. Punaisella viivalla kuvaan merkitty kesähinta olisi voimassa huhtikuun alusta syyskuun loppuun, 

jolloin pääosa energiasta tuotettaisiin lämmöntalteenottolämmöllä.  

 

Kuvasta 20 voidaan havaita, että 4 megawatin laitos voisi tuottaa riittävästi kaukolämpöte-

hoa toukokuun alusta syyskuun loppuun asti. Kuvassa 21 on esitettynä eräs vaihtoehto 3-

kausihinnoittelun jaksoille, jossa niin sanottu talvihinta on käytössä tammikuun alusta 

maaliskuun loppuun sekä marraskuun alusta joulukuun loppuun, jolloin maakaasulla tuote-

taan lähes puolet tarvittavasta energiasta. Kevät- ja syyshinta ovat voimassa huhtikuussa ja 

lokakuussa, jolloin lämmöntalteenottolaitos tuottaa noin 90 prosenttia tarvittavasta energi-

asta. Kesähinta olisi käytössä toukokuun alusta syyskuun loppuun, jolloin lämmöntal-

teenottolaitoksen oletetaan tuottavan kaiken tarvittavan kaukolämpöenergian. 



49 

 

 

Kuva 21. Kuvassa on esitettynä kaukolämpötehon käyttäytyminen vuonna 2014 Kapulin ja Keskustan ver-

koissa. Kuvaan on merkitty 3-kausihinnan kaudet. Punaisella on merkitty kesäajan kausi, vihreällä viivalla 

talviajan kausi sekä oranssilla viivalla kevään ja syksyn kaudet.  

 

Kuvassa 22 on esitettynä esimerkkinä kuinka kaukolämmön muuttuvat tuotantokustannuk-

set käyttäytyisivät kahden, kolmen tai 12 kauden kausihinnoittelussa, jos lämmöntalteenot-

tolaitoksen teho on tasaisesti 4 megawattia. Lämmöntalteenottolaitoksen tuottaman energi-

anhinnaksi on oletettu edellä laskettu 43,7 euroa megawattitunnilta ja maakaasulaitoksen 

tuottaman kaukolämmön muuttuviksi kustannuksiksi on oletettu edellä laskettu 56,0 euroa 

megawattitunnilta. Kustannuksissa ei ole huomioitu kiinteiden kustannuksien mahdollista 

siirtoa energianmaksuun, riskejä, omistajan tuotto-odotuksia eikä arvonlisäveroa. Lisäksi 

on oletettu, että lämmöntalteenottolaitos tuottaa 80 ºC kaukolämmön menovettä, joka riit-

tää pääasiallisesti menoveden lämpötilaksi touko-syyskuussa.  
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Kuva 22. Kuvassa on esitettynä edellä esitettyjen oletuksien mukaisesti lasketut lämmöntuotannon muuttuvat 

kustannukset kuukausittain. Kustannukset eivät kuvaa todellista tilannetta, koska ostolämmön hintaa ei tun-

neta. Ostolämmön hinnaksi on nyt oletettu 20,0 euroa megawattitunnilta. 

 

Kaukolämmönkausihinnan laskemiseksi on Mäntsälän Sähkö Oy:lle tehty Microsoft
®

 Ex-

cel
®
 -ohjelmaan laskentasovellus, johon voidaan syöttää tarkennetut tiedot energian hin-

nasta sekä kulutuksista. Laskentasovelluksella voidaan verrata erilaisia kausihinnoittelu-

malleja. Tarkemmat tuntitehot parantavat hinnoittelumallin kustannusvastaavuutta. 
 

 

Perusmaksujen osuus kaukolämpöliiketoiminnan tuloista on ollut noin 20 prosenttia Mänt-

sälän Sähkö Oy:ssä vuosina 2014–2015. Energiamaksulla on kerätty siis noin 80 prosenttia 

tuloista. Kiinteiden kustannusten osuus kaikista kustannuksista on ollut noin 33 prosenttia 

kaikista kaukolämpöliiketoiminnan kustannuksista, joten kiinteiden kustannuksia on katet-

tu energiamaksuilla. Tässä laskennassa oletetaan, että perusmaksu säilyy entisellään ja kat-

tamattomat kustannukset siirretään energiamaksuun. Kiinteiden kustannusten osuus, joka 

tarvitsee kattaa energiamaksuilla vuonna 2016, on oletettavasti noin 17,6 euroa myytyä 

megawattituntia kohden. Määrä on arvioitu Mäntsälän Sähkö Oy:n vuoden 2015 budjetin 

kustannusten ja vuoden 2016 kaukolämmön myyntiennusteen perusteella. 

 

Kuvassa 23 on esitettynä kaukolämmön energiamaksun arvonlisäveroton kausihinta, jossa 

ostolämmön hinnaksi on arvioitu 20,0 euroa megawattitunnilta. 
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Kuva 23. Kuvassa on esitettynä edellä laskennassa esitetyillä oletuksilla laskettu kaukolämmön energiamak-

sun kausihinta, jossa on huomioitu lämmöntuotannon muuttuvat kustannukset sekä kiinteät kustannukset, 

joita ei ole hankittu kiinteällä perusmaksulla tai liittymismaksuilla. Kuvassa on arvioitu ostolämmön hinnaksi 

20,0 euroa megawattitunnilta. Siinä ei ole huomioitu lämpöyhtiön omistajien tavoittelemaa myyntikatetta 

eikä arvonlisäveroa. Kausihinta, jossa hinta on jokaiselle kuukaudelle omansa, on kustannusvastaavin esite-

tyistä vaihtoehdoista. 

 

Kuvassa 23 ei ole mukana kaukolämpöyhtiön tavoittelemaa myyntikatetta, joka on liike-

toiminnan kustannusten ja myyntihinnan välinen erotus, eikä arvonlisäveroa, jonka kulutta-

ja maksaa lämmöstä. Myyntikate kattaisi esimerkiksi liiketoiminnan riskejä. Diplomityön 

yhteydessä tehdyllä Microsoft® Excel® -sovelluksella voidaan laskea yhtiön tavoittelema 

kausihintamalli, jossa on huomioitu myös myyntikate. 

 

4.3  Huipputehon hinnoittelu 

 

Huipputeho voi olla hinnoittelun perusteena silloin, kun asiakas voi korvata kaukoläm-

pöyrityksen huipputehon tuotantoa toisella lämmöntuotantotavalla tai säätämällä kulutus-

taan. Huipputehon leikkaaminen edellyttää energiakulutuksen tuntitason etäluentaa.  Kulu-

tusta voidaan säätää esimerkiksi rakennusautomaation avulla. Huipputehontarvetta voidaan 

vähentää rakennusautomaatiojärjestelmien avulla ohjaamalla ilmastointia, varaamalla läm-

pöä rakennuskapasiteettiin tai lämminvesivaraajiin sekä siirtämällä lämpimän käyttöveden 

kulutusta kulutushuipun ulkopuolelle.  Tällaisessa tapauksessa tehon leikkauksen olisi kui-

tenkin oltava kestoltaan pitkä, Nuorkiven ja Kalkumin mukaan vähintään useita tunteja. 

(Nuorkivi & Kalkum 2009, 14–15.) 
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Huippukulutuksen vähentämiseen tähtäävät hinnoittelumallit on järkevä suunnata kauko-

lämmön suurasiakkaille. Esimerkiksi kerrostalokohteessa asunnon lämpöenergian kulutus 

riippuu sen sijainnista rakennuksessa, joten asuntokohtainen kaukolämpöenergian kulu-

tusmittaus asettaisi asukkaat eriarvoiseen asemaan. Tällöin luontevana asiakkaan olisi koko 

taloyhtiö. (Pesola et al. 2011, 16.) 

 

Jyväskylän Energia Oy on jakanut yritysasiakkaiden hinnoittelunsa perusmaksuun, huippu-

tehomaksuun, energiamaksuun ja paluuvesikomponenttiin. Perusmaksu perustuu perintei-

sesti käytössä olevaan tilausvesivirtaan, joka sovitaan lämpösopimuksissa. Kuukausittainen 

huipputehomaksu perustuu mitattavaan huipputehoon. Huipputeho määritellään kolmen 

vuoden viiden suurimman tuntitehon perusteella, joista kaksi suurinta tehoa poistetaan (Jy-

väskylän Energia Oy 2015a). Jäljelle jääneistä arvoista lasketaan keskiarvo. Lisäksi yhtiö 

hyvittää alhaisemmasta paluuveden lämpötilasta ja toisaalta laskuttaa korkeammasta pa-

luuveden lämpötilasta. Omakoti- ja paritaloille sekä erikoiskohteille, kuten maauimaloille, 

katulämmityskohteille, ja kiinteistöille, joissa hyödynnetään kaukolämmön paluuvettä, ei 

kuitenkaan käytetä tuntitehoihin perustuvaa hinnoittelua. (Jyväskylän Energia Oy 2015b.) 

 

Jyväskylän Energia Oy:n mukaan uuden hinnoittelurakenteen myötä asiakkaat maksavat 

kustannusvastaavammin kulutuksestaan. Lisäksi laskennalliset tilausvesivirran arvot muut-

tuvat nyt mitattuihin tehon arvoihin. Tällöin asiakkaan vaikutusmahdollisuudet vaikuttaa 

kaukolämmön kustannukseen kasvaa. Huipputehomaksun osuus kaukolämmön vuosittai-

sista asiakkaan kokonaiskustannuksista on Jyväskylän Energia Oy:n mukaan noin 25 pro-

senttia. (Jyväskylän Energia Oy 2015c.) 

 

Mäntsälän Sähkö Oy:n kaukolämpömittarit eivät tällä hetkellä tallenna tuntikohtaista kulu-

tusta, joten huipputehoon perustuva hinnoittelu Jyväskylän Energian mallin mukaisesti ei 

ole vielä mahdollista. Mittareiden luenta on nyt mahdollista vain päiväkohtaisesti. Kustan-

nusvastaava tehoon perustuva hinnoittelu vaatisi todennäköisesti ainakin yhden vuoden 

tuntitehotilaston kohteittain. 
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4.4  Jäähtymäkomponentin käyttö 

 

Kaukolämpöyhtiölle paluuveden lämpötilan alentaminen tuo yleensä monia hyötyjä. Kau-

kolämmön kuluttajalle ei ole ollut merkitystä kuinka paljon kiinteistökohtaiset lämmönja-

kolaitteet alentavat kaukolämpöveden lämpötilaa, jos lämpösopimuksen minimijäähdytys-

taso on toteutunut. Kaukolämmön paluuvettä voitaisiin hyödyntää esimerkiksi lämmityk-

sessä ja paluuvesi voisi toimia lämpöpumppujen nykyisten lämmönlähteiden kilpailijana. 

Hyötyjen määrä riippuu kaukolämpöverkon rakenteesta. Kaikilla kaukolämpöverkoilla 

hyötyä saadaan kaukolämmön pumppauskustannuksista ja verkoston lämpöhäviöistä. Pa-

luuveden lämpötilaa alentamalla olisi myös mahdollista mitoittaa kaukolämpöputkia pie-

nemmiksi, jolloin verkon rakentamiskustannukset olisivat pienemmät. (Pöyry Finland Oy 

2010, 3–4.) 

 

Paluuveden jäähdytyksen hyöty voidaan määrittää paluuvettä jäähdyttävää energiayksik-

köä kohden (Pöyry Finland Oy 2010, 4). Taulukossa 10 on esitettynä oletus saatavasta 

hyödystä paluuvettä jäähdyttävää energiayksikkö kohden kaikilla verkoilla, sekä tapaus-

kohtaisesti lämpökeskuksissa. Taulukossa on oletettu, että pumppaussähkön hinta on 50,0 

euroa megawattitunnilta, kaukolämmön keskimääräinen tuotantokustannus on 35,0 euroa 

megawattitunnilta ja peruskuormalaitoksen tuotantokustannus on 25,0 euroa megawatti-

tunnilta. Yksikkö [MWhjäähtymä] on energia, jolla kaukolämmön paluuveden energiaa alen-

netaan normaalista tai määritettävästä nollatasosta. Kulutettu lämpö on yksikön 

[€/MWhjäähtymä] verran edullisempaa kuin normaali kaukolämmön menoveden energia. 

(Pöyry Finland Oy 2010, 5.) 
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Taulukko 10. Taulukossa on esitetty saatava hyöty paluuvettä jäähdyttävää energiayksikköä kohden erilai-

sissa kaukolämpöverkoissa. Merkittävin hyöty saavutetaan kaukolämpöverkoissa, joissa lämpökeskus on 

varustettu lämmöntalteenotolla savukaasupesurin avulla. (Pöyry Finland Oy 2010, 5.) 

Kohde 
Hyöty [€/MWhjäähtymä] 

(noin) 
Huomioi 

Kaikki verkot   

Pumppauskustannukset 0,6 - 

Lämpöhäviöt 0,4 
Riippuu merkittävästi asiak-

kaan sijainnista 

Kaikki verkot 1,0 - 

Tapauskohtaisesti   

Lämpökeskus ilman LTO:ta 0 - 

Lämpökeskus LTO:lla 12,0 

Riippuu polttoaineen kosteu-

desta ja paluuveden lämpöti-

lasta 

 

Taulukon 10 perusteella kaikista verkoista saatava hyöty on siis noin 1 euro jäähtymä me-

gawattituntia kohden, valituilla oletuksilla sähkön ja kaukolämmön tuotannon hinnoista. 

Merkittävin hyöty on saatavissa verkoissa, joissa lämmöntuotantolaitoksissa on lämmön-

talteenotto savukaasuista savukaasupesurin avulla. (Pöyry Finland Oy 2010, 5.) 

 

Mäntsälän Sähkö Oy:n maakaasulaitoksilla savukaasujen lämmöntalteenotto tehdään 

ekonomaiserin avulla. Ekonomaiseri on lämmönvaihdin, joka siirtää lämpöenergiaa savu-

kaasuista syöttöveteen ja jäähdyttää savukaasut matalaan lämpötilaan, jonka tulee kuiten-

kin olla suurempi kuin maakaasun vesikastepiste (Suomen Kaasuyhdistys ry 2014, 21). 

Maakaasun vesikastepiste on noin 56 ºC, jos polttamisessa käytetään ilmakerrointa 1 

(Suomen Kaasuyhdistys ry 2014, 7). Käytännössä savukaasujen lämpötila on pidettävä tätä 

kastepistettä korkeampana, jotta savukaasut eivät missään vaiheessa lauhdu vedeksi. Ny-

kyisissä maakaasukäyttöisissä lämpölaitoksissa paluuveden alentaminen ei todennäköisesti 

tuota merkittäviä lisäsäästöjä verrattuna kaikkien verkkojen hyötyyn lämpöhäviö- ja 

pumppauskustannusten alentumisessa. Liedontien lämpölaitoksissa tulevaa paluuvettä jou-

duttaisiin mahdollisesti lämmittämään lämpimämmällä vedellä, jos paluuveden lämpötila 

olisi alle kastepistelämpötilan.  

 

Mäntsälässä sijaitseva lämmöntalteenottolaitos voisi hyötyä paluuveden lämpötilan alen-

tamisesta. Lämmöntalteenotto tapahtuu tietokonesalissa lämmenneestä ilmasta ja se muute-

taan lämpöpumpuilla korkeammalle lämpötilatasolle. Lämpöpumpun suorituskerroin olisi 
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parempi, jos lämpöpumpun avulla lämmitettävän paluuveden lämpötila olisi matalampi. 

Paluuveden lämpötilaa voitaisiin myös jäähdyttää lämpöpumpulla niin, että saatavalla 

lämmöllä lämmitettäisiin kaukolämmön menovettä. (Pesola et al. 2011, 7.)  

 

Paluulämmityksen hinnoittelu voitaisiin toteuttaa Pyöry Finland Oy:n mallin mukaisesti 

(Pöyry Finland Oy 2010, 11–12). Liittymis- ja perusmaksu säilyisivät entisellään, mutta 

jäähtymä huomioitaisiin erillisellä jäähtymähyvityksellä energiamaksusta. Jäähtymän ver-

tailutaso olisi nykyinen keskiarvojäähtymä. Tällöin jäähtymän merkitys näkyisi selkeästi 

kaukolämpölaskuissa. Jäähtymähyvitys olisi tällöin laskettu yhtälössä 2. (Pöyry Finland 

Oy 2010, 11–12.) 

 

 𝐻jäähtymä = 𝑘 ∙ 𝜙jäähtymä     (2) 

, jossa Hjäähtymä jäähtymän hinta [€] 

 k jäähtymän arvo [€/MWh] 

 ϕjäähtymä jäähdytysenergia [MWh] 

 

Jäähtymää voitaisiin verrata kaukolämpöverkon keskimääräiseen paluulämpötilaan tai so-

vittuun referenssilämpötilaan. Useamman tuotantolaitoksen ollessa käynnissä voitaisiin 

laskea paluuveden painotettu keskiarvo. Tällöin, jos kaukolämpö asiakkaan paluulämpötila 

on sama kuin verkoston keskimääräinen paluulämpötila, olisi jäähtymähyvityksen arvo 

nolla. Jos asiakkaan keskimääräinen paluulämpötila on alle keskimääräisen kaukolämmön 

paluulämpötilan, saisi asiakas alennuksen kaukolämmön hinnassa. Lämpötilojen ja massa-

virran mittaus olisi toteutettavissa nykyisillä etäluettavilla mittareilla. (Pöyry Finland Oy 

2010, 12–13.) 

 

Jäähtymän huomioimisen ongelmana on se, että kaukana lämpölaitoksista sijaitsevilla ku-

luttajilla menoveden lämpötila on alhaisempi lämpöhäviöiden vuoksi, joten lisäjäähdytys 

on ongelmallisempaa. Paluuvettä käyttävillä asiakkailla paluuveden lämpötilat eivät myös-

kään ole samansuuruisia. Lisäksi pelkän paluuveden hyödyntäminen ei ole mahdollista 

kaukolämpöverkon latvaosissa, joissa kaukolämmön jatkuva virtaus on pieni. (Pöyry Fin-

land Oy 2010, 14.) 
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Jyväskylän Energia Oy hyödyntää paluuveden lämpötilaa yritysasiakkaiden hinnoittelussa. 

Paluuveden lämpötilan ollessa 35–46 ºC ei lämpötilalla ole vaikutusta kaukolämpölaskuun. 

Jos lämpötila on alle 35 ºC, saa asiakas hyvitystä paluuveden lämpötilasta. Toisaalta, jos 

lämpötila on yli 46 ºC, tarvitsee asiakkaan maksaa korkeammasta paluuvedestä. Paluuve-

den lämpötilan vaikutus kaukolämpölaskuun on korkeintaan 10 prosenttia. (Jyväskylän 

Energia Oy 2015a.) 

 

Seuraavaksi lasketaan arvioitu säästö kaukolämmön lämpöhäviöissä suhteessa kaukoläm-

mön paluulämpötilaan. Laskenta suoritetaan käyttämällä Keskustan ja Ruusutarhan kauko-

lämpöverkkojen tyypillisintä putkikokoa, joka on nimelliskooltaan DN125 ja tyypiltään 

polyuretaanivaahdolla eristetty ja kiinnivaahdotettu yksiputkijohto (2Mpuk), jota on ver-

kostojen putkipituudesta noin 20 prosenttia. Laskennassa käytetään näitä verkkoja, koska 

ne ovat mahdollisesti yhdistettävissä tulevaisuudessa. Tarkempaan laskentaan tulisi lasken-

ta suorittaa jokaiselle putkikoolle erikseen. Laskenta suoritetaan Lappeenrannan teknillisen 

yliopiston valmistaman kaukolämpöjohtojen optimaalista eristyspaksuutta laskevan Mic-

rosoft
®
 Excel

® 
-sovelluksen avulla, joka on saatavilla Energiateollisuus ry:n suljetussa 

verkkopalvelussa ja on yhdistyksen jäsenyritysten käytettävissä. Sovelluksen laskenta pe-

rustuu Chalmersin kehittämään laskentamenetelmään. (Lappeenrannan teknillinen yliopis-

to 2009.) 

 

Laskennassa käytetään Excel
® 

-sovelluksen putkityyppiä, jonka virtausputken ulkohalkaisi-

ja on 139,7 millimeriä ja suojakuoren ulkohalkaisija on 280 millimetriä. Tällaisen putken 

eristeen ulkohalkaisija 272 millimetriä on lähes sama kuin esimerkiksi Arvo-Putki Oy:n 

toimittaman hankittavissa olevan DN125 kaukolämpöputken 271 millimetriä, joten tällai-

sen putken hankkiminen on käytännössä mahdollista (Arvo-Putki Oy). Energian hintana 

käytetään edellä luvussa 4.1 laskettua arviota maakaasulla tuotetun kaukolämmön muuttu-

vista kustannuksista toimitettuna kuluttajalle ilman arvonlisäveroa 56,0 euroa megawatti-

tunnilta.  Jos lämmöntalteenottolämmön hinta olisi tiedossa, olisi mahdollista laskea tar-

kempi arvio kaukolämmön muuttuvista kustannuksista, joissa on mukana myös lämmöntal-

teenottolämpö. 
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Lämpöhäviöt määritetään kolmella paluulämpötilan arvolla 49 ºC, 44 ºC ja 39 ºC, joista 

ensimmäinen on keskimääräinen paluuveden lämpötila Liedontien lämpölaitoksella vuon-

na 2014. Menolämpötilana käytetään Liedontien lämpölaitoksen vuoden 2014 keskimää-

räistä arvoa 84 ºC, tällöin voidaan arvioida säästöjä lämpöhäviökustannuksissa, jos paluu-

lämpötila laskisi 5 ºC tai 10 ºC nykyisestä tilanteesta. Korkona käytetään viittä prosenttia ja 

inflaationa ja lämmön nousuvauhtina nollaa prosenttia. 

 

Lämpöhäviökustannukseksi saadaan Excel
®
 -sovelluksen laskennalla ja edellä esitetyillä 

oletuksilla sekä 49 ºC paluulämpötilan arvolla noin 14,08 euroa metriä kohden vuodessa. 

Keskimääräinen lämpöhäviö olisi noin 14,35 wattia metriä kohden, eli 33 500 metriä koh-

den lämpöhäviö olisi noin 4 230 megawattituntia. Lämpöhäviöt olisivat tällöin keskimäärin 

noin 10,2 prosenttia Keskustan ja Ruusutarhan kaukolämpöverkkoon tuotetusta lämpö-

energiasta, eli 41 300 megawattitunnista.  Jos menolämpötila säilyy samana, mutta paluu-

lämpötilan arvo on 44 ºC, lämpöhäviöt ovat 13,50 euroa metriä kohden vuodessa. Paluu-

lämpötilan ollessa 39 ºC lämpöhäviöt olisivat 12,92 euroa metriä kohden vuodessa. Kes-

kustan alueen sekä Ruusutarhan alueen kaukolämpöverkon pituus on yhteensä noin 33 500 

metriä, joten vuoden 2014 keskimääräisillä meno- ja paluuveden lämpötiloilla lämpöhä-

viökustannus olisi Keskustan ja Ruusutarhan verkoissa yhteensä noin 472 000 euroa vuo-

dessa. Paluulämpötilan ollessa 5 ºC viileämpää, olisivat lämpöhäviökustannukset vuodessa 

noin 452 000 euroa. Jos paluulämpötila olisi 10 ºC viileämpää, olisivat lämpöhäviökustan-

nukset noin 433 000 euroa vuodessa. Paluulämpötilan 5 ºC alentaminen tuottaisi kustan-

nussäästöä lämpöhäviökustannuksissa noin 0,5 euroa megawattituntia kohden, ja 10 ºC 

alentaminen vastaavasti noin 0,9 euroa megawattituntia kohden edellä esitetyillä oletuksilla 

ja energian hinnan ollessa 56,0 euroa megawattitunnilta. Lämpöhäviöissä säästöä saavutet-

taisiin teoriassa siis 5 ºC asteen alentamisella noin 1 prosenttia oletetusta lämmön hinnasta 

ja 10 ºC alentamisella noin 2 prosenttia oletetusta lämmön hinnasta. Laskennassa on oletet-

tu, että paluuveden keskimääräinen lämpötila alenee. Esimerkiksi, jos paluuveden lämpöti-

la alentuu esimerkiksi paluuvesilämmityksen seurauksena, riippuu lämpötilan alentumisen 

vaikutus häviöihin paluuvesilämmitysasiakkaan sijainnista verkossa. Paluuvesilämmi-

tysasiakkaan sijaitessa juuri ennen lämpölaitosta, ei säästöä lämpöhäviöissä juurikaan saa-

vuteta. 
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4.5  Reaaliaikainen hinnoittelu 

 

Sähkökaupassa on yleisesti käytössä tuntihinnoittelu, jossa se on tehokas keino siirtää ku-

lutusta kalliimmilta tunneilta halvempiin tunteihin. Sähkökaupan tuntihinnoittelu voi toi-

mia hyvänä esimerkkinä tulevalla kaukolämmön hinnoittelulle (Li et al. 2015, 63). Mit- 

tausteknologian kehittyminen mahdollistaa mittareiden etäluennan. Mäntsälän Sähkö Oy:n 

kaukolämpöasiakkaiden etäluettavat kaukolämpömittarit eivät ole vielä tuntiluennassa. 

Etäluennan kehittämisen lisäksi tuntihinnoittelu vaatisi investoinnin erilliseen ohjausjärjes-

telmään. 

 

Fortum Oyj kokeilee tuntiperusteista kaukolämmön hinnoittelua. Kyseessä on kysyntäjous-

ton periaatteeseen perustuva kokeilu, jolloin kaukolämmön käyttöä siirretään huippukulu-

tuksesta aikoihin, jolloin lämpöä kuluu vähemmän. Hankkeessa selvitetään kaukolämmön 

kulutuksen tasaamista varastoimalla lämpöä etukäteen kiinteistöihin kulutuspiikkiä varten. 

Kaukolämmön varaamisella voidaan jossain tapauksissa välttää kaukolämmön vara- ja 

huippuvoimalaitoksien käynnistäminen ja säästää tällöin rahaa ja vähentää tuotannon pääs-

töjä. Kaukolämmön asiakas säästää lämmityskuluissa ja kaukolämpöyhtiö säästää rahaa, 

koska se välttyy käyttämästä huippulämpölaitoksia. Kokeiluun osallistuville kiinteistöille 

toimitetaan ohjausjärjestelmä ja asuntokohtaiset lämpömittarit. Järjestelmän pitäisi opti-

moida lämmitys sääennusteiden ja kaukolämmön tuntiperusteisen hinnan avulla. Hankkee-

seen osallistuu 40 asuinkerrostaloa. (Energiateollisuus ry 2015e.)  

 

4.6  Hybridikuluttajan hinnoittelu 

 

Kaukolämpöasiakas voi hankkia kaukolämmityksen rinnalle toisen lämmitysmuodon, esi-

merkiksi lämpöpumpun. Lämpöpumppu toimii tehokkaasti huippukulutusalueen ulkopuo-

lella, joten kaukolämmön energiankulutus vähenee, mutta huipputehontarve säilyy. Kauko-

lämpöyhtiön pitää siis edelleen huolehtia huipputehon tuotannosta, jossa kustannukset ovat 

yleensä kaikkein korkeimmat. Tällöin perinteinen kaukolämmityksen hinnoittelu ei ole 

kannattava kaukolämpöyhtiölle, vaan asiakkaalle on kehitettävä uusi hinnoittelu, joka pe-

rustuu mahdollisesti voimakkaammin kaukolämmön tehoon. Toisaalta asiakkaalle tällainen 

hybridijärjestelmä saattaa tuoda kustannussäästöjä ja lisävarmuutta lämmöntoimitukseen. 



59 

 

Asiakas voi esimerkiksi mitoittaa lämpöpumppuinvestoinnin jonkin verran pienemmäksi 

kuin maksimikuorma, ja näin säästää investoinnissa. Lisäksi edullisella sähkön hinnalla voi 

olla järkevää hyödyntää lämpöpumppuja kaukolämmön sijaan. Järkevyys riippuu kauko-

lämmön hinnasta ja tuotantotavasta. (Sarvaranta et al. 2012, 24.) 

 

Kausiperusteisessa hinnoittelussa huipputehontarpeen aikaan kaukolämmön hinnan tulisi 

olla kalleinta, koska yleensä silloin myös kaukolämmön tuotantokustannukset ovat suu-

rimmat. Tällöin asiakkaat maksaisivat kaukolämmöstä tuotantokustannuksien mukaisesti. 

Toinen mahdollisuus on hinnoitella kaukolämpö hybridikuluttajan huipputehopiikkien mu-

kaan, jolloin tehomaksu olisi normaali, mutta energiamaksun määrä perustuisi huippu- ja 

varaenergian tuotantokustannuksiin. (Sarvaranta et al. 2012, 24.) 

 

Kaukolämmön hinnoittelumallin rakenne ja hintataso määrittelevät kuinka houkuttelevaa 

on kaukolämpöasiakkaalle siirtyä osittaiseen lämpöpumppujen hyödyntämiseen lämmityk-

sessä. Kaukolämmön kustannusvastaava hinta on tärkeä, koska se tällöin osoittaa kuinka 

kaukolämmön kustannukset todellisuudessa syntyvät. Jos kaukolämpöyhtiön hinnoittelu on 

sidottu vain kaukolämmön energiankulutukseen ja energian hinta on muuttumaton eri vuo-

denaikoina, ovat hybridilämmityksessä hyödynnettävät lämpöpumput epäedullisia kauko-

lämpöyhtiön kannalta. Osa kaukolämmityksen kustannuksista on kiinteitä ja kaukolämmön 

tuotantokustannukset ovat yleensä korkeat talvella ja matalat kesällä. (Göransson, Sköld-

berg, Unger, Johnsson, Stridsman & Westholm 2009, 17.) 

 

Kuvassa 24 on esitettynä, kuinka kaukolämmön ja maalämmön hybridijärjestelmä vaikut-

taa kaukolämmön kulutukseen verrattuna tilanteeseen, jossa kaukolämpö on ollut ainoa 

lämmitysjärjestelmä. (Göransson et al. 2009, 24.) 
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Kuva 24. Kuvasta nähdään, kuinka maalämpöpumpun ja kaukolämpöjärjestelmän yhdistäminen vaikuttaa 

kaukolämmön kulutukseen. Kuvia tarkastellessa täytyy huomioida, että lämpötilat vaihtelevat vuosittain 

merkittävästi. Maalämpöpumppu laskee selkeästi kaukolämmön energiankulutusta ja toisaalta myös teho-

huippuja. (Göransson et al. 2009, 24.) 

 

Kuvassa 25 on esitetty kuinka ilmalämpöpumpun ja kaukolämpöjärjestelmän hybridijärjes-

telmä vaikuttaa kaukolämmön kulutukseen. 

 

 

Kuva 25. Kuvasta nähdään, kuinka ilmalämpöpumpun ja kaukolämpöjärjestelmän yhdistäminen vaikuttaa 

kaukolämmön kulutukseen. Kuvia tarkastellessa täytyy huomioida, että lämpötilat vaihtelevat vuosittain 

merkittävästi. Ilmalämpöpumppu laskee selkeästi kaukolämmön energiankulutusta, mutta suuret tehohuiput 

katetaan kaukolämmöllä. (Göransson et al. 2009, 24.) 
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Siirtyminen esimerkiksi lämpöpumppujen käyttöön ei ole yhtä houkuttelevaa, jos kauko-

lämpömaksut on sidottu osittain kulutettuun tehoon ja kaukolämmön hinta on erilainen eri 

vuodenaikoina. Kustannusvastaavan hinnoittelun avulla kaukolämpöyhtiön kulut laskisivat 

samassa suhteessa kuin tulot. (Göransson et al. 2009, 18.) 

 

Tehopainotteinen hinnoittelu ottaisi huomioon hybridijärjestelmän vaikutuksia kaukoläm-

mön energiankulutukseen ja tehontarpeeseen. Jokaisen kaukolämpöjärjestelmän ominais-

piirteet ja tuotantorakenne vaikuttavat kuitenkin eri hybridijärjestelmien kannattavuuteen ja 

soveltuvuuteen. (Sarvaranta et al. 2012, 25.) 

 

4.7  Lämmöntalteenoton tuottaman kaukolämmön tuotteistaminen 

 

Mäntsälän Sähkö Oy:n lämmöntalteenottolaitoksen tuottama lämpö voitaisiin tuotteistaa. 

Alueen yritykset voisivat hyödyntää lämmöntalteenottolaitoksen lämpötuotetta yrityskuvan 

rakentamisessa tai mainonnassaan. Valittavissa oleva vähemmän hiilidioksidipäästöjä tuot-

tava kaukolämpötuote voisi myös parantaa kaukolämmityksen mielikuvaa verrattuna esi-

merkiksi maalämmitykseen. Tuote voisi koskea pelkästään energiamaksua. Se voisi olla 

tuotteen kehityksen, sertifioinnin ja käyttöönoton kustannuksien verran korkeampi kuin 

muuten käytössä oleva energiamaksu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

5. KAUKOLÄMMÖN TUOTANNON KEHITTÄMINEN  

 

Kaukolämmön tehontarve riippuu voimakkaasti vuodenajasta. Tämän vuoksi lämpö kan-

nattaa yleensä tuottaa eri aikoina erilaisilla tuotantomuodoilla. Varsinkin perus- ja huippu-

teho kannattaa tuottaa yleensä eri yksiköillä. Erilaiset tehoryhmät ja niiltä vaaditut ominai-

suudet on esitetty taulukossa 11. (Koskelainen et al. 2006, 259.) 

 

Taulukko 11. Taulukossa on esitettynä erilaisten lämmöntuotantolaitosten soveltuvuus erilaisille tehoryhmil-

le. (Koskelainen et al. 2006, 323.) 

Tehoryhmä Vaaditut ominaisuudet Tyypilliset laitokset 

Perusteho 

-Jatkuva käyttö 

-Edulliset käyttökustannukset 

-Hyvä käytettävyys 

-Yhteistuotantovoimalaitokset 

-Kiinteän polttoaineen kattilat 

Keskiteho 

-Lähes jatkuva käyttö 

-Taloudellinen myös osateholla 

-Edullinen hinta tehoa kohti 

-Kiinteän polttoaineen kattilat 

-Maakaasukattilat 

Huipputeho 
-Edullinen hinta tehoa kohti 

-Nopea ja helppo käynnistettävyys 

-Öljykattilat 

-Maakaasukattilat 

Varateho 
-Edullinen hinta tehoa kohti 

-Nopea ja helppo käynnistettävyys 

-Öljykattilat 

-Maakaasukattilat 

 

Taulukosta 11 voidaan havaita, että perustehon tuotannolta vaaditaan jatkuvaa käyttöä, 

edullisia käyttökustannuksia ja hyvää käytettävyyttä. Tällaisessa tuotannossa tyypillisiä 

laitoksia ovat yhteistuotantovoimalaitokset ja kiinteän polttoaineen kattilat. Keskitehon 

tuotannossa vaaditaan lähes jatkuvaa käyttöä, taloudellisuutta myös osateholla ja edullista 

hintaa tehoa kohden. Keskitehon tuotannossa tyypillisiä laitoksia ovat olleet kiinteän polt-

toaineen kattilat ja maakaasukattilat. Huippu- ja varateholta vaaditaan edullista hintaa te-

hoa kohden sekä helppoa ja nopeaa käynnistettävyyttä. Tyypillisiä huippu- ja varatehon 

tuotantolaitoksia ovat öljy ja maakaasukattilat. (Koskelainen et al. 2006, 259.) 

 

Mäntsälän Sähkö Oy:ssä on käytetty maakaasua pääasiallisena polttoaineena kaukoläm-

mön tuotannossa. Maakaasulla on tuotettu sekä perus-, että huipputeho Keskustan ja Ruu-

sutarhan kaukolämpöverkoissa. Maakaasulla on polttoaineena useita etuja verrattuna nes-

temäisiin tai kiinteisiin polttoaineisiin. Maakaasulla on hyvä palamishyötysuhde, sen pa-

lamista on yksinkertaista valvoa, sen säätöalue on laaja ja siitä aiheutuu vähäiset rikki- ja 

typpioksidipäästöt. Erillisessä lämmöntuotannossa maakaasun polttamiseen käytettävissä 
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tulitorvi- tuliputkikattiloissa on yleensä korkea 85–93 prosentin hyötysuhde. (Jalovaara et 

al. 2003, 51.) 

 

Maakaasun hinta on ollut korkea suhteessa esimerkiksi metsähakkeen hintaan. Kuvasta 26 

nähdään eräiden lämmöntuotannon polttoaineiden hintakehitys vuodesta 1993 vuoden 

2015 lokakuuhun asti. Maakaasun hinta on ollut vuoden 2015 lokakuussa noin 5 euroa 

megawattitunnilta korkeampi kuin puupelletin ja noin 18 euroa kalliimpi megawattitunnilta 

kuin metsähakkeen hinta. 

 

 
Kuva 26. Kuvassa on esitettynä eräiden yleisesti käytettyjen polttoaineiden hintojen kehitys lämmöntuotan-

nossa. Hinnat sisältävät valmisteverot ja huoltovarmuusmaksut. Raskaan polttoöljyn hinta on pienehköjen 

lämpölaitosten maksama keskimääräinen hinta. Kevyen polttoöljyn hinta on kesälaadun hinta pienkuluttajan 

säiliöön toimitettuna. Maakaasun hinta on tyyppikuluttajahinta, jos kulutetaan 1 000 gigawattituntia vuodessa 

ja huipunkäyttöaika on 6000 tuntia vuodessa. Mäntsälän Sähkö Oy:ssä maakaasun vuosikulutus on ollut noin 

70–80 gigawattituntia, joten kuvan hinta ei täysin vastaa Mäntsälän Sähkö Oy:n maksamaa hintaa maakaa-

susta. Kivihiilen hinta on hinta laivassa ja sisältää rahdin ja vakuutukset. Jyrsinturpeen hinta on suurkulutta-

jan hinta. Metsähakkeen hinta on keskimääräinen hinta. Pelletin hinta on irtopelletille. (Pöyry Finland Oy 

2015, 51.) 

 

Kuvasta 26 nähdään, että kevyt polttoöljy on näistä polttoaineista selkeästi kalleinta. Maa-

kaasun hinta on ollut vuoden 2015 lokakuussa noin 18 euroa megawattitunnilta kalliimpaa 

kuin metsähake ja noin 5 euroa megawattitunnilta kalliimpaa kuin puupelletti. Maakaasun 

hinta on vuoden 2015 aikana laskenut noin 5 euroa megawattitunnilta, kun öljytuotteiden 

hinnat ovat laskeneet jopa 20 euroa megawattitunnilta. Puupelletin ja metsähakkeen hinnat 

ovat pysyneet melko tasaisina vuodesta 2010 asti. Vuoden 2016 keväällä vaikuttaa siltä, 
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että Mäntsälän Sähkö Oy:n kannattaa vähentää maakaasun käyttöä ja siirtyä edullisempiin 

polttoaineisiin tai lämmöntuotantotapoihin. Lämmöntalteenottolaitos vähentää maakaasun 

käyttöä ja laskee lämmöntuotannon kustannuksia. Seuraavissa luvuissa pohditaan maakaa-

sun käytön vähentämistä edelleen.  

 

Tuotannon teho- ja energiaosuudet on mitoitettava, jos perustehon tuotannossa siirryttäisiin 

taulukon 11 mukaisesti kiinteän polttoaineiden käyttämiseen. Kiinteän polttoaineen hallit-

tavuus on helpointa, kun se toimii suhteellisen suurella teholla. Jos kiinteän polttoaineen 

kattila toimii alle puolella nimellistehostaan, sen hyötysuhde on tyypillisesti alhainen. 

Kiinteän polttoaineenkattilalle sopivin tilanne on tasainen lämpökuorma ja mahdollisim-

man suuri huipputehon käyttöaika. Kiinteän polttoaineen kattila kannattaa mitoittaa korke-

alle huipunkäyttöajalle, koska kattilan hinta on korkea tehoa kohti. Laitoksen koon kasva-

essa sen hankintahinta nousee nopeammin suhteessa esimerkiksi polttoöljykattilaan. Kiin-

teän polttoaineen kattiloita on kuitenkin erilaisia ja esimerkiksi metsähakkeen polttamiseen 

tarkoitetun kattilan hinta on erilainen kuin pelletin polttoon tarkoitetun kattilan. (Koskelai-

nen et al. 2006, 322.) 

 

Luvuissa 5.1–5.8 arvioidaan maakaasun korvaamisen kannattavuutta erilaisilla lämmön-

tuotantomuodoilla. Kannattavuutta arvioidaan tapauskohtaisesti saatavilla olevien tietojen 

ja arvioiden perusteella. Investointilaskelmissa käytetään takaisinmaksuajan menetelmää, 

joka ilmoittaa ajan jolloin investointi maksaa itsensä takaisin. Laskelmat ovat liitteissä I–

III. 

 

5.1  Lämmöntalteenotto lämpöpumppujen avulla 

 

Mäntsälässä sijaitseva Yandex Oy:n tietokonesali tuottaa lämpöä lämpöpumpun avulla 

Mäntsälän Sähkö Oy:n kaukolämpöverkkoon. Mahdollinen tietokonekeskuksen laajennus 

tarjoaisi Mäntsälän Sähkö Oy:lle mahdollisuuden korvata lisää maakaasun käyttöä konesa-

lin hukkalämmöllä. (Etelä-Suomen Sanomat 2015.) 

 

Myös jätevedestä voitaisiin kerätä talteen lämpöä ja hyödyntää sitä kaukolämmön tuotan-

nossa. Esimerkiksi Turun Kakolan jätevedenpuhdistamolla kerätään lämpöenergiaa talteen 
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puhdistetusta jätevedestä (Kaukomarkkinat Oy 2010). Mäntsälän kirkonkylän, Sälinkään 

alueen ja Pukkilan kunnan jätevedet käsitellään Mäntsälän kirkonkylän jätevedenpuhdis-

tamolla (Nivos Oy c). Jätevedenpuhdistamo ei ole liitettynä olemassa olevaan kaukoläm-

pöverkkoon. Kuvassa 27 on esitettynä Mäntsälän kirkonkylän jäteveden puhdistamon kes-

kimääräinen jätevesimäärä litroina sekunnissa vuosina 2005–2012 (Kamppi 2013, Liite 

13). Tiedot ovat vuosikeskiarvoja.  

 

  

Kuva 27. Kuvassa on esitettynä Mäntsälän jätevesipuhdistamon vesivirtaama yksikössä litraa sekunnissa 

vuosikeskiarvona vuodesta 2005 vuoteen 2012 asti (Kamppi 2013, Liite 13). 

 

Kuvan 27 perusteella keskimääräinen jätevesivirtaama on pysynyt yli 25 litran sekunnissa. 

Hydropress Huber AB:n mukaan jätevesien lämmöntalteenottoon yrityksen teknisellä to-

teutuksella tarvitaan jätevesivirtaus, joka on vähintään noin 5 litraa sekunnissa. Jätevedestä 

saatavan tehon määrän tulisi olla yli 40 kilowattia ja jätelämmön lämpötilan ei tulisi olla 

alle 10 ºC (Hydropress Huber AB 2011, 4). Teoreettisesti talteenotettava lämpöteho on 

laskettu yhtälössä 3 (Incropera, De Witt, Bergman & Lavine 2007, 676). 

  

 𝑃 = 𝑞m,jätevesi ∙ 𝑐p,vesi ∙ (𝑇jätevesi,tulo − 𝑇jätevesi,meno)  (3) 

, jossa P lämpöteho [W] 

 qm, jätevesi jäteveden virtaama [kg/s] 

 cp, vesi veden ominaislämpökapasiteetti [J/kgK]  

 Tjätevesi, sisään jäteveden tulolämpötila [ºC] 

 Tjätevesi, meno jäteveden poistolämpötila [ºC] 
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Kesällä jätevedenpuhdistamolle tuleva jätevesi on lämpimämpää kuin talvella. Vihavaisen 

mukaan jäteveden menoveden lämpötilan tulee olla sellainen, ettei jäteveden purkuputki 

jäädy talvella (Vihavainen 2014). Fortum Oyj:n mukaan Espoon Suomenojan puhdistetun 

jäteveden tulolämpötila on 8–18 ºC riippuen vuodenajasta ja menolämpötilan minimiar-

voksi on mitoitettu noin 3 ºC (Fortum Oyj 2015, 5). Lämpöpumppulaitos alentaa puhdiste-

tun jäteveden lämpötilaa noin 5 ºC. Lämpöpumppujen avulla talteenotettu energia saadaan 

käytettyä Espoon kaukolämpöverkossa. (Fortum Oyj 2015, 5.) 

 

Yhtälön 3 ratkaisussa jäteveden tiheydeksi oletetaan 1000 kg/m
3 

ja jäteveden virtaamaksi 

30 kg/s. Jäteveden tulolämpötilaksi oletetaan kesäaikana 15 ºC ja poistolämpötilaksi 3 ºC. 

Ominaislämpökapasiteettina käytetään arvoa 4,19 kJ/kgK. (Incropera et al. 2007, 949). 

Tällöin teoreettiseksi talteenotettavaksi lämpötehoksi saadaan noin 1510 kilowattia. Talvi-

aikana oletetaan, että tuloveden lämpötila on 8 ºC, jolloin teoreettiseksi lämpötehoksi saa-

daan noin 630 kilowattia. Todellisuudessa saatavaan lämpötehoon vaikuttaisi esimerkiksi 

lämmönvaihtimien hyötysuhde ja lämpöhäviöt.  

 

Lämpöenergia jätevedestä olisi todennäköisesti edullisempaa kuin ostolämpö Kapulissa 

sijaitsevasta tietokonesalista, koska Mäntsälän Vesi Oy ja Mäntsälän Sähkö Oy ovat sa-

massa emoyhtiössä Nivos Oy:ssä. Lämpöenergian muuttuvien kustannuksien hinta on noin 

19,4 euroa megawattitunnilta, jos sähkön siirron hintana käytetään Mäntsälän Sähkö Oy:n 

KJ-Teho 1 -tuotteen kulutusmaksua 12,8 euroa megawattitunti, energiaveron määrä on 

7,03 euroa megawattitunnilta, sähköenergian pörssituotteen hinta on noin 29,7 euroa me-

gawattitunnilta ja sähköyhtiön marginaali pörssisähkön lisäksi 2,9 euroa megawattitunnilta. 

Lämpöpumpun suorituskertoimena on käytetty luvussa 4.1 mainittua jäteveden lämmöntal-

teenottoon soveltuvan Oilon ChillHeat P380 lämpöpumpun suorituskerrointa 2,7 tuotetta-

essa noin 75 ºC kaukolämmön menovettä (Oilon Scancool Ab, 7). Jätevedestä saatava 

lämpö olisi siis noin 17,0 euroa megawattitunnilta edullisempaa kuin tietokonekeskuksesta 

saatava lämpö, jos tietokonekeskuksesta ostettavan lämmön hinta on 20,0 euroa megawat-

titunnilta. 

 

Mäntsälän jätevedenpuhdistamo voisi tuottaa lämpöä nykyiseen kaukolämpöverkkoon, jos 

puhdistamo yhdistettäisiin kaukolämpöverkkoon ja tuotetun lämmön lämpötilaa nostettai-
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siin esimerkiksi maakaasukattilalla. Puhdistamon sijainti on esitettynä kuvassa 28. Etäisyys 

Keskustan kaukolämpöverkkoon on noin 800 metriä. Keskimääräisellä DN150 kaukoläm-

pöjohdon rakentamisen hinnalla vuonna 2014 kaukolämpöjohdon rakentamisen kustannuk-

seksi tulisi noin 230 000 euroa.  

 

 

Kuva 28. Kuvassa on esitettynä Mäntsälän jätevedenpuhdistamon sijainti sinisellä ympyrällä ja Poikkitien 

yritysalueen sijainti vihreällä ympyrällä. Mahdollinen kaukolämpöverkon liitäntäkohta on esitettynä punai-

sella ympyrällä. Mahdollinen kaukolämpöverkon laajennus voisi tuoda lisää asiakkaita kaukolämmön käyttä-

jiksi Koskenrannan alueelta ja Poikkitien yritysalueelta. (Muokattu lähteestä Karttatiimi Oy 2016.)  

 

Toisaalta jätevedenpuhdistamon kaukolämpö voitaisiin jakaa alueellisesti niin sanotusti 

matalalämpötilaisesti esimerkiksi vain lämmitykseen, jolloin vältettäisiin lämpötilan nos-

taminen. Etäisyys jätevedenpuhdistamolta poikkitien teollisuusalueelle on noin 500 metriä, 

jolloin teollisuusalueen rakennukset olisivat potentiaalisia kaukolämmön asiakkaita. Kau-

kolämpöverkon laajentaminen jätevedenpuhdistamolle mahdollistaisi myös uusien kauko-

lämpöasiakkaiden hankkimisen Lahdentien ja Nordenskiöldintien väliseltä alueelta sekä 

Nordenskiöldintien itäpuolelta. Kaukolämmön vienti Poikkitien yritysalueelle voitaisiin 

tehdä esimerkiksi Porvoontien alikulkutien kautta.  

 

Mäntsälän Sähkö Oy ja Mäntsälän Vesi Oy kuuluvat samaan emoyhtiöön Nivos Oy:öön, 

joten jäteveden hukkalämmön mahdollinen talteenotto olisi mahdollista tehdä yhteistyössä 
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kaukolämpöliiketoiminnan ja vesiliiketoiminnan välillä ja näin saavuttaa kustannussäästöjä 

esimerkiksi laitoksen suunnittelussa. Lisäksi lämmöntalteenoton säästöt kaukolämmön 

tuotantokustannuksissa hyödyttäisivät molempia yhtiöitä yhteisen emoyhtiön kautta. 

 

5.2  Geoenergian hyödyntäminen 

 

St1 Oy päätti vuonna 2016 investoida geotermiseen lämpölaitokseen Espooseen, jonka 

tarkoitus on tuottaa kaukolämpöä Espoon kaukolämpöverkkoon. Pilottihankkeen on tarkoi-

tus valmistua vuonna 2017 ja sen kustannusarvio on kymmeniä miljoonia euroja (Savolai-

nen & Kervinen 2015). Aikaisemmin geotermisiä lämpölaitoksia on ollut esimerkiksi 

Ranskassa. Kuvassa 29 on esitettynä lämpölaitoksen toteutussuunnitelma. (Jokinen 2016.)  

 

 

Kuva 29. Kuvassa on esitettynä St1 Oy:n suunnitelma geoenergian hyödyntämiseen. (Jokinen 2016.) 

 

Espooseen on tarkoitus porata kaksi noin kuusi kilometriä syvää lämpökaivoa, joiden hal-

kaisija on noin 20 senttimetriä.  Toiseen kaivoon syötetään vettä ja paineistetaan kallio. 
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Toisesta kaivosta on tarkoitus saada noin 100 ºC vettä. Tarkoitus on syöttää tuleva vesi 

lämmönvaihtimelle, joka siirtää geotermisen lämmön kaukolämpöveteen. (Jokinen 2016.)  

 

5.3  Biokaasun tuotanto ja polttaminen 

 

Biohajoavaa jätettä ja lietettä muodostuu jätevedenpuhdistamoilla, maataloudessa ja teolli-

suudessa sekä yhdyskunnissa. Näiden jätteiden ja lietteiden polttaminen on ongelmallista 

niiden suuren vesipitoisuuden vuoksi. Biojätteen energiantuotto käyttäen biokaasuprosessia 

voi olla jopa 60 prosenttia parempi kuin niiden suorassa poltossa (Kymäläinen & Pakari-

nen 2015, 7). Biokaasun tuottaminen mahdollistaisi näiden jätteiden ja lietteiden sisältä-

män energian hyödyntämisen. Biokaasuprosessin lähtökohta voi olla lietteiden ja jätteiden 

käsittely ympäristölle haitattomaan muotoon tai energiantuotanto, mutta edut yhdistyvät 

biokaasun tuotannossa (Kymäläinen & Pakarinen 2015, 10). Tällöin myös niiden sisältä-

mät ravinneaineet saadaan kerättyä talteen ja takaisin kiertoon (Kymäläinen & Pakarinen 

2015, 7). Biokaasun tuottamisella on myös etuja ympäristölle. Mädätys parantaa lannan 

laatua, jolloin sitä voidaan käsitellä paremmin, hajuhaitat vähenevät ja lannan lannoi-

tusominaisuudet paranevat (Klinger 1999, 10). Muiden lannoitteiden ja kasvinsuojeluai-

neiden käyttöä voidaan mahdollisesti myös vähentää.  

 

Biokaasun tuotannossa on huomioitava tuotannon kestävyys. Peltobiomassan tuotannon 

koko kasvihuonekaasupäästöt ja energiankulutus on otettava huomioon koko tuotannon 

elinkaaren aikana. Energiakasvin viljely tai kuljetus ei saa kuluttaa liikaa energiaa, jolloin 

toiminnan taloudellinen tulos tai energiatase voivat olla negatiivisia. (Kymäläinen & Paka-

rinen 2015, 16.) 

 

Suomessa suurin biokaasun energiapotentiaali on peltobiomassassa (Kymäläinen & Paka-

rinen 2015, 16). Mäntsälässä käytössä oleva maatalousmaa oli 14 686 hehtaaria vuonna 

2014. Maatalousmaasta rehunurmea oli 1 359 hehtaaria, laidunta 337 hehtaaria, kesantoa 

283 hehtaaria, luonnonhoitopeltoa 1 090 hehtaaria, viherlannoitusnurmea 520 hehtaaria ja 

vähintään 5 vuotista nurmea 135 hehtaaria (Luonnonvarakeskus 2015). Kymäläisen ja Pa-

karisen mukaan peltobiomassan metaanituotto voisi olla jopa 20–40 megawattituntia heh-

taaria kohden vuodessa (Kymäläinen & Pakarinen 2015, 16). Motiva Oy:n mukaan pelto-
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biomassan biokaasutuotto olisi noin 1 700 kuutiometriä metaania peltohehtaaria kohden, 

jos ruohokasvin vuosisato on 17 400 kilogrammaa kuivattua tuorepainoa hehtaarilla, joka 

on keskimääräinen arvo sadolle vuonna 2011 (Motiva Oy 2013, 24). Tällöin hehtaaria 

kohden tuotettaisiin noin 17 megawattituntia kaasun energiaa. Oletetaan, että nurmen vilje-

lyyn käytettävissä oleva pinta-ala on 1 000 hehtaaria ja metaanin tuotanto hehtaaria kohden 

17 megawattituntia. Tällöin 1 000 hehtaarilla voitaisiin tuottaa maksimissaan 17 000 me-

gawattituntia metaania.  

 

Myös olkea mädättämällä syntyy biokaasua. Olki sisältää kuitenkin ligniiniä, joten sen 

käyttäminen biokaasun tuotannossa vaatii pidemmät mädätysajat ja mahdollisesti suurem-

man biokaasureaktorin kuin esimerkiksi nurmi (Bäckman 2014, 17). Oljen ongelmana on 

sen alhainen tiheys, joka lisää sen kuljetuskustannuksia. Bäckmanin mukaan oljesta saata-

van biokaasun polttamalla tuotetun energian hinta olisi noin 54,9 euroa megawattitunnilta 

(Bäckman 2014, 37). Tällaisella hinnalla ei ole kannattavaa korvata maakaasua biokaasul-

la, jos maakaasun hinta ei nouse vuoden 2015 tasosta. 

 

Biokaasua voitaisiin tuottaa monenlaisista jätteistä. Biojätettä kerättiin Mäntsälän kunnassa 

noin 400 tonnia vuonna 2013 (Vimpari et al. 2014. 27). Tästä määrästä toimitettiin noin 

300 tonnia bioetanolitehtaalle Hämeenlinnaan ja osa poltettiin.  Yhdyskuntabiojätteen bio-

kaasuntuotto vaihtelee, koska biojätteen koostumus vaihtelee merkittävästi. Esimerkiksi 

yhdyskuntabiojätteen kuiva-ainepitoisuus vaihtelee 20–35 prosentin välillä. Mäntsälästä 

kerätystä biojätteestä voitaisiin tuottaa kokonaisuudessaan biokaasuhankkeiden kannatta-

vuutta laskevan Biokaasulaskurin arvion mukaan noin 390 megawattituntia energiaa vuo-

dessa, josta myytävää energiaa lämpöhäviöiden ja muun lämmöntarpeen lisäksi olisi noin 

280 megawattituntia vuodessa (Luonnonvarakeskus, Ukipolis Oy, Euroopan maaseudun 

kehittämisrahasto 2014). Yhdyskuntabiojäte sisältää myös eläinperäisiä materiaaleja, joten 

tällainen materiaali on hygienisoitava ennen biokaasun tuotantovaihetta (Kymäläinen & 

Pakarinen 2015, 41). Biokaasulaitos voisi mahdollisesti veloittaa vastaanottomaksua bio-

jätteestä.   

 

Biokaasua voitaisiin tuottaa myös jätevesilietteestä ja nautojen lannasta. Vimpari et al. on 

selvittänyt, että biokaasuenergian tuotantopotentiaali jätevesilietteestä Mäntsälässä olisi 



71 

 

noin 464 megawattituntia vuodessa ja lannasta noin 6 881 megawattituntia. Yhteensä siis 

biokaasua voitaisiin tuottaa lannasta ja jätevesilietteestä 7 345 megawattituntia. Jos biokaa-

sun tuotantoon käytettäisiin lisäksi noin 1 000 hehtaaria nurmea sekä 400 tonnia biojätettä, 

voitaisiin Mäntsälässä tuottaa noin 24 600 megawattituntia biokaasua. Lisäksi voitaisiin 

hyödyntää olkea, jos esimerkiksi maakaasun hinta nousisi ja oljesta olisi kannattavaa mak-

saa. (Vimpari et al. 2014. 26). 

 

Biokaasulaitos vaatii energiaa syötettävien raaka-aineiden lämmittämiseen sekä biokaasu-

reaktorin lämmittämiseen varsinkin talvella. Lietelantaan perustuvassa mädätyslaitoksessa 

sähkön ja lämmön yhteistuotannossa noin 40 prosenttia lämmöstä kuluu prosessin ylläpi-

tämiseen vuositasolla (Motiva Oy 2013, 24). Lietelannan kuiva-ainepitoisuus on noin 10 

prosenttia (Motiva Oy 2013, 17).  Kuivamädätysprosessilla mädätettävän peltobiomassan 

kuiva-ainepitoisuus on kuitenkin noin 35 prosenttia, joten prosessiin tarvittava energiamää-

rä on pienempi. (Motiva Oy 2013, 24.) Mäntsälässä biokaasulaitosta voitaisiin kuitenkin 

lämmittää kaukolämmön paluuvedellä, joka alentaisi paluuveden lämpötilaa ja näin sääs-

täisi esimerkiksi pumppaus- ja polttoainekustannuksissa.  

 

Märkäprosessia käyttävän jatkuvatoimisen biokaasun tuotantoyksikön arvioidut keskimää-

räiset investointikustannukset on esitetty taulukossa 12. Biokaasun tuotantoyksikkö käsit-

tää muun muassa suunnittelun ja projektin johtamisen, ympäristö ja rakennusluvat, maan 

rakennuksen, jätevesijärjestelmän, rakennukset ja rakentamisen palkat, reaktorin, jälkikaa-

suuntumisaltaan, pumput ja sekoittimet sekä kaasuvaraston. Keskimääräiset investointikus-

tannukset perustuvat toteutuneisiin biokaasulaitoksiin Itävallassa. (Riihimäki, Mahal, Suo-

niemi, Nurmio, Sirkiä, Marttinen, Pyykönen & Winquist 2014, 27.)  

 

Taulukko 12. Taulukossa on esitettynä biokaasun liete- eli märkäprosessia hyödyntävän tuotantoyksikön 

arvioidut keskimääräiset investointikustannukset. Arviot perustuvat toteutuneisiin investointeihin Itävallassa. 

(Riihimäki et al. 2014, 27.) 

Kaasuteho [kW] Investointi [€/kW, alv 0 %] 

<500 1546 

500–1000 1136 

>1000 1009 

 

Taulukosta 12 voidaan havaita, että biokaasun märkäprosessia hyödyntävän tuotantoyksi-

kön investoinnin hinta tehoa kohden laskee kaasutehon kasvaessa. Biokaasulla toimivien 
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lämmityslaitteiden kokoluokka on lämpöteholtaan 1–100 000 kilowatin välillä. Noin 500 

kilowatin kaasutehon biokaasulaitos maksaisi noin 775 000 euroa ja yhden megawatin ka-

asutuslaitos maksaisi noin 1 000 000 euroa. Lisäksi biokaasulaitos tarvitsee investoinnin 

käsittelyjäännöksen varastointiin ja käsittelylaitoksen jatkojalostamiseen ja tuotteiden va-

rastointiin. Biokaasun jalostaminen liikennepolttoaineeksi vaatii lisäinvestointeja. Taulu-

kossa 13 on esitettynä biokaasun puhdistus, paineistus ja tankkaus -yksikön hintatiedot 

kokoluokittain (Riihimäki et al. 2014, 29). 

 

Taulukko 13. Taulukossa on esitettynä biokaasun puhdistus, paineistus ja tankkaus -yksikön hintatiedot. 

(Riihimäki et al. 2014, 29.) 

Kokoluokka [m
3
/h biokaasua] Hinta [€, alv 0 %] 

<10 125 000 

10–50 400 000 

50–100 470 000 

100–200 850 000 

>200 1 150 000 

 

Taulukosta 13 voidaan havaita, että biokaasun puhdistus, paineistus ja tankkaus -yksikön 

koon kasvaessa hinta kokoa kohden laskee. Kattilapoltossa voidaan hyödyntää puhdistama-

tonta biokaasua, mutta yleensä laitteiden kestävyyden vuoksi vesihöyry ja osa rikistä pois-

tetaan. Rikinpoisto ei ole välttämätöntä, jos poltin kestää korkeaa rikkipitoisuutta. (Kymä-

läinen & Pakarinen 2015, 150.) 

 

Käytetään seuraavaksi Luonnonvarakeskuksen, Ukipolis Oy:n ja Euroopan maaseudun 

kehittämisen maatalousrahaston yhdessä toteuttamaa Biokaasulaskuria arvioimaan biokaa-

sun tuotannon kannattavuutta Mäntsälässä (Luonnonvarakeskus et al. 2014). Biokaasulas-

kurin mukaan käyttämällä 1 000 hehtaarin nurmituotanto sekä Mäntsälän biojätteet biokaa-

sun tuotantoon olisi energiankokonaistuotanto noin 19 060 megawattituntia ja tästä voitai-

siin tuottaa noin 13 910 megawattituntia lämpöä. Laitoksen reaktorin kaasuteho olisi noin 

2 180 kilowattia, jolloin mahdollinen lämpöteho olisi noin 1 760 kilowattia. Tällaisen bio-

kaasulaitoksen tuotantoyksikön investoinnin hinta olisi noin 2,2 miljoonaa euroa. Kaasun 

jalostukseen ja käyttöön tarvittavan investoinnin arvo olisi noin 20 000 euroa ja käsittely-

jäännöksen varastointiin tarvittava investoinnin arvo noin 1,3 miljoonaa euroa. Käsittely-

jäännöksen jatkojalostuksen ja tuotteiden varastoinnin investointi olisi noin 60 000 euroa. 
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Tällöin kokonaisinvestointi kaasuteholtaan 2 180 kilowatin laitokseen olisi noin 3,6 mil-

joonaa euroa. 

 

Biokaasulaitoksen tuottaessa pelkästään lämpöä Mäntsälän Sähkö Oy:n kaukolämpöverk-

koon, tuotot olisivat yhteensä noin 682 000 euroa vuodessa, jos oletetaan että myyty läm-

pöenergia olisi 13 910 megawattituntia. Lämmön hintana käytetään yhtälössä 1 arvioitua 

maakaasulla tuotetun kaukolämmön tuotantokustannusta 48,7 euroa megawattitunti, jossa 

ei ole huomioitu jakeluhyötysuhdetta. Biokaasulaitoksen kulut syntyvät esimerkiksi huol-

to- ja varaosakustannuksista, joiden arvioidaan olevan vuodessa 2 prosenttia kokonaisin-

vestoinnista eli noin 72 000 euroa. Lisäksi säilörehun hankkimiseksi maksettaisiin 20 euroa 

tonnilta, jolloin säilörehun vuosikustannus olisi 335 000 euroa. Lisäksi biokaasulaitos käyt-

täisi sähköä Biokaasulaskurin arvion mukaan 1 334 megawattituntia, jonka kustannus olisi 

noin 160 000 euroa, jos sähkön hinta olisi 120 euroa megawattitunnilta. Kustannusarviossa 

ei huomioida työ- ja esimerkiksi hallinto- ja toimistokuluja, niiden määrä olisi kuitenkin 

mahdollisesti kymmeniä tuhansia euroja vuodessa. Vuosittaisiksi kustannuksiksi saataisiin 

Biokaasulaskurin mukaan yhteensä noin 567 000 euroa. Tällöin investoinnin takaisinmak-

suaika olisi noin 31 vuotta 5 prosentin laskentakorolla ilman investointitukea. 

 

Biokaasuhankkeiden ohjeellinen energiatuki vuodelle 2016 on 20–30 prosenttia investoin-

nin hyväksyttävistä kustannuksista (Työ- ja elinkeinoministeriö 2016). Myös laitoksen 

valmisteluun tehtävien selvityksien arvosta voi saada tukea enintään 40 prosenttia. Lisäksi 

mahdollinen kuivamädätyslaitos voisi mahdollisesti saada 20–40 prosentilla korotettua 

tukea, jos katsotaan että laitos sisältää uutta teknologiaa. Biokaasulaitoksen saadessa inves-

tointitukea 30 prosenttia investoinnin arvosta, saavutetaan biokaasulaitokselle Biokaasu-

laskurin mukaan 5 prosentin laskentakorolla noin 22 vuoden takaisinmaksuaika. Esimer-

kiksi konetyön ja laitoksen ylläpidon kustannuksia ei kuitenkaan huomioitu. Toisaalta kä-

sittelyjäännöksen myyntiarvoa, jonka rahallinen arvo riippuu esimerkiksi varastoinnista ja 

kuljetuksesta, ei huomioida. Tuotto olisi laskennan perusteella mahdollisesti 231 000 euroa 

vuodessa. Laskurin arvot ovat kuitenkin alustavia arvioita. Yhteenveto Biokaasulaskurin 

suunnitelmasta on esitettynä liitteessä II. 
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Riihimäelle rakennetaan biokaasulaitos, jonka on määrä tuottaa noin 50 gigawattituntia 

biokaasua vuodessa. Määrä vastaa noin 4500 henkilöauton vuotuista polttoaineenkulutusta. 

Investoinnin kokonaisarvo on noin 20,8 miljoonaa euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö 

myönsi hankkeelle 5,38 miljoonaa euroa energiatukea (Keski-Korpela 2016). Biokaasulai-

toksia myyvä Metener Oy:n mainostaa kuivareaktoria biokaasun tuotantoon. Investoinnille 

esitetään alle 5 vuoden takaisinmaksuaikaa, jos laitos tuottaa liikennepolttoainetta, tai 5–8 

vuoden takaisinmaksuaikaa, jos laitos tuottaa kaasua myyntiin lämmitysenergiaksi. Riip-

puen polttoaineiden hinnoista biokaasun hyödyntäminen liikennekäytössä voisi olla siis 

kaikkein kannattavinta. Reaktori täytetään esimerkiksi nurmella, oljella sekä kuivalannalla 

ja jätetään sekoittamatta 3–6 kuukauden ajaksi. Tämän jälkeen reaktorin syöte vaihdetaan. 

Metener Oy lupaa, että biokaasureaktori tuhoaa rikkakasvien siemenet, jolloin rikkakasvi-

en siemenet eivät leviä biokaasureaktorin mädätysjäännöksen mukana. Tämä mahdollistaa 

mädätysjäännöksen myynnin. (Metener Oy.) 

 

Biokaasun polttaminen mahdollistaisi nykyisten maakaasulaitosten käyttämisen kauko-

lämmön tuottamiseen eivätkä laitokset olisi näin riippuvaisia maakaasun toimituksista. 

Biokaasua voitaisiin tuottaa biopolttoaineeksi tai käyttää lämmöntuotantoon riippuen saa-

tavista tuloista ja polttoainetarpeesta. Laitoksen ylläpitämiseen tarvittavaa lämpöä voitai-

siin saada esimerkiksi kaukolämmön paluuveden lämpötilaa jäähdyttämällä, jolloin esi-

merkiksi kaukolämpöverkon pumppaus- ja häviökustannukset laskisivat. Lisäksi Mäntsä-

län kunnan alueella oleva maakaasuverkosto mahdollistaisi biokaasun myymisen maakaa-

suverkkoon. Kaasuverkkoon syötettäessä biokaasun tulisi vastata ominaisuuksiltaan maa-

kaasua, jolloin sen metaanipitoisuutta tulee nostaa ja poistaa rikkivety, hiilidioksidi ja kos-

teus (Motiva Oy 2013, 24). Biokaasun hyödyntäminen talvella vaatisi biokaasun varastoin-

tia, koska kaasua syntyy jatkuvasti. Biokaasua voitaisiin varastoida metaanina. Matala-

paineisen metaanin mahdollinen varastointiaika on jopa miljoonia vuosia (Kymäläinen & 

Pakarinen 2015, 150). 

 

5.4  Metsähakkeen polttaminen 

 

Maakaasua voitaisiin mahdollisesti korvata osittain metsähakkeen poltolla. Metsähaketer-

miä käytetään yleisterminä kuvaamaan ranka-, kokopuu-, ja hakkuutähdehaketta tai -
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mursketta sekä kantomursketta (Alakangas & Impola 2013). Metsähakkeen hinta on kuvan 

26 perusteella ollut vuodesta 2011 vuoden 2015 lokakuuhun asti tasainen ja edullinen ver-

rattuna maakaasun hintaan. Metsähakkeen hinta on ollut vuodesta 2013 asti noin 22 euroa 

megawattitunnilta, jos se on toimitettu alle 50 kilometrin etäisyydeltä.  

 

Maakaasua on korvattu metsähakkeella muun muassa Porvoossa ja Imatralla. Imatran 

Lämpö Oy korvasi vuoden 2016 alusta alkaen maakaasun kaukolämmön peruskuorman 

tuotannossa biolämpökeskuksella (Tanskanen 2015). Biolämpökeskuksen kaukolämpöteho 

on noin 30 megawattia ja se tuotetaan kahdella 15 megawatin tehoisella kattilalla. Laitok-

sen vuosituotannon oletetaan olevan 160 gigawattituntia. Laitos on mitoitettu niin, että 

yhtiön maakaasulaitokset tuottavat tarvittavan huippulämmön kun lämpötila on alle -10 ºC 

(Tanskanen 2015). Kuvassa 30 on esitettynä KPA Unicon Oy:n Imatralle toimittama 

arinakattila. 

 

 

Kuva 30. Kuvassa on leikkauskuva Imatran Lämpö Oy:lle toimitetusta biopolttoaineiden polttamiseen tar-

koitetusta arinakattilasta. (Imatran Lämpö Oy 2014). 

 

Imatran Lämpö Oy:n mukaan lämpökeskuslaitetoimituksen arvo on noin 10 miljoonaa eu-

roa (Imatran Lämpö Oy 2014). Tällöin investoinnin arvo olisi noin 330 000 euroa megawa-

tin tehoa kohden. Imatralla on valmistunut myös kaksi muuta biopolttolaitosta, jolloin ko-

konaisuudessaan peruskuorman tuotannon vaihto puupolttoaineisiin maksaa noin 24 mil-

joonaa euroa ja polttoainetarve on vuodessa noin 100 000 kuutiometriä kuorta, haketta tai 

turvetta (Tanskanen 2015). Investoinnin takaisinmaksuajan oletetaan olevan vajaa viisi 

vuotta (Tanskanen 2015). Imatran lämpö on investoinnin myötä alentanut kaukolämmön 
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energiamaksun hintaa 87,85 eurosta megawattitunnilta 67,15 euroon megawattitunnilta, eli 

hinnan lasku on ollut noin 23 prosenttia. (Imatran Lämpö Oy 2014.) 

 

Porvoon Energia Oy investoi noin seitsemän miljoonaa euroa lämpöteholtaan seitsemän 

megawatin lämpölaitokseen, jonka polttoaineena käytettäisiin puupohjaisia polttoaineita, 

kuten kuorta ja haketta. Investoinnin suuruus on siis noin miljoona euroa megawatin tehoa 

kohden. Investointi sisältää prosessilaitteet, rakennukset, asennustyöt, laitoksen käyttöön-

oton ja käyttökoulutuksen, sekä myös tontin laajennuksen. (KPA Unicon Oy 2015.) 

 

Mäntsälän Sähkö Oy:n Keskustan verkon mahdollinen korvattava kaukolämmön tuotanto 

maakaasulla on noin 12 000 megawattituntia, jos lämmöntalteenottolaitos toimii tasaisesti 

noin 4 megawatin teholla. Pornaisten kaukolämpöverkossa toimiva hakelaitos tuottaa kau-

kolämmön talvikuukausina ja öljykattila on käytössä kesäkuukausina kesäkuusta elokuu-

hun, jolloin laitos tuottaa lämpöä noin 600 megawattituntia. Lisäksi öljykattilalaitos on 

tarvittaessa varalla. Öljykattilalaitoksen korvaamisen investoinnin kannattavuutta voitaisiin 

pohtia laitoksien tarjouskyselyiden perusteella.  

 

Mäntsälän pinta-alasta metsää on 360 neliökilometriä ja vuosittainen hakkuupinta-ala on 

noin 790 hehtaaria. Mäntsälän kunnan omistamissa metsissä hakkuiden määrä on tyypilli-

sesti ollut noin 3 000 kiintokuutiometriä. Vimpari et al. eivät kuitenkaan näe puupolttoai-

neiden käytössä lisäämispotentiaalia. Vimpari et al. ovat käyttänyt arviossaan hakkeen hin-

tana 72 euroa megawattitunnilta ja kaukolämmön hintana 77,04 euroa megawattitunnilta 

arvonlisäveron ollessa 0 prosenttia. (Vimpari et al. 2014, 25.) 

 

Hakkeella voitaisiin tuottaa Mäntsälässä peruskuormaa yhdessä lämmöntalteenottolaitok-

sen kanssa. Huippu- ja varatehon tuotanto voitaisiin edelleen tehdä olemassa olevilla maa-

kaasukattiloilla. Huipunkäyttöajan, eli sen ajan, joka laitoksen pitäisi toimia täydellä tehol-

la saavuttaakseen vuotuisen energiantuotantonsa, tulisi olla peruslämpöä tuottavalle laitok-

selle yli 4 000 tuntia vuodessa (Koskelainen et al. 2006, 322). Peruslämmityslaitoksen ni-

mellistehon tulisi olla 40–60 prosenttia kaukolämpöverkon mitoitustehosta. Mitoittamalla 

laitos näin, tuottaa laitos kokonaisenergiasta yleensä noin 80–90 prosenttia. On kuitenkin 

huomioitava lämmöntalteenottolaitoksen vaikutus Mäntsälässä. Lämmöntalteenottolaitok-
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sen pitäisi tuottaa noin 70 prosenttia tarvittavasta kaukolämpöenergiasta toimiessaan olete-

tulla teholla. Kuvassa 31 on esitettynä Mäntsälän Keskustan verkon tehon pysyvyyskäyrä, 

johon on merkitty lämmöntalteenottolaitoksen mitoitus. 

 

 

Kuva 31. Kuvassa on esitetty Keskustan kaukolämpöverkon tehon pysyvyyskäyrä. Kuvaan on lisätty läm-

möntalteenottolaitoksen oletettu teho. Kuvasta voidaan havaita, että lämmöntalteenottolaitos tuottaa suurim-

man osan Keskustan kaukolämpöenergiasta, jos se toimii arvioidulla 4 megawatin teholla koko vuoden. Py-

syvyyskäyrän tiedot ovat kuitenkin vuodelta vain vuodelta 2014, joten tarkempi mitoittaminen vaatisi use-

amman vuoden pysyvyyskäyrän. 

 

Kuvan perusteella korvattavissa oleva maakaasun käyttö kaukolämmössä olisi tehon perus-

teella noin 10 megawattia, mutta käytännössä kiinteän polttoaineen laitos kannattaa mitoit-

taa teholtaan pienemmäksi. Jos lämmöntalteenottolaitos tuottaa suurimman osan kauko-

lämpöenergiasta, voisi sopiva mitoitusteho olla 2–4 megawattia, jolloin tuotettava energia 

vuodessa olisi 7 000–10 000 megawattituntia. Jäljelle jääviä maakaasulaitoksia voitaisiin 

käyttää varavoiman tuotannossa tai ne voitaisiin poistaa käytöstä. Ylimitoitettu huippute-

hon tuotanto aiheuttaisi kuitenkin ylimääräisiä kiinteitä kustannuksia. 

 

Arvioidaan hakelämpölaitoksen kannattavuutta takaisinmaksuajan menetelmällä. Mene-

telmässä lasketaan aika, jossa investoinnin keskimääräinen tuotto kattaa investoinnin 

(Koskelainen et al. 2006, 323). Oletetaan, että tarvittava lämpöenergian tuotanto olisi noin 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Te
h

o
 [

M
W

] 

Aika, [h] 

Lämmöntalteenottolaitos 



78 

 

10 000 megawattituntia vuodessa, jolloin laitos tuottaisi lämpöä suunnilleen tammikuusta 

huhtikuuhun ja marraskuusta joulukuuhun. Kaukolämpöteholtaan 2 megawatin laitos saa-

vuttaisi noin 5 000 tunnin huipunkäyttöajan.  Arvioidaan hakelaitoksen investointikustan-

nukseksi 1 000 euroa megawatin tehoa kohde. Investoidaan 2 megawatin laitokseen, jol-

loin investoinnin suuruus on 2 miljoonaa euroa. Maakaasun hinnaksi oletetaan 42,4 euroa 

megawattitunnilta ja metsähakkeen hinnaksi 25 euroa megawattitunnilta, jonka lisäksi ole-

tetaan, että metsähaketta käyttävän lämpölaitoksen ja maakaasulaitoksen käyttö- ja kun-

nossapitokulut olisivat yhtä suuret. Oletetaan myös laitoksien hyötysuhteet yhtä suuriksi. 

Kustannussäästöä kertyisi 174 000 euroa vuodessa verrattuna maakaasulaitosten kauko-

lämmön tuotantoon, jolloin koroton takaisinmaksuaika olisi noin 11 vuotta, ilman mahdol-

lista investointitukea. Viiden prosentin korolla takaisinmaksuaika olisi noin 17 vuotta. 

 

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeellinen energiatuen määrä vuodelle 2016 on 10–15 pro-

senttia tavanomaisen lämpökeskushankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, jos lämmön-

tuotannossa käytetään puupolttoaineita ja lämpökeskuksen lämpöteho on alle 10 megawat-

tia (Työ- ja elinkeinoministeriö 2016). Jos saatava energiatuen määrä olisi 15 prosenttia 

kokonaisinvestoinnista, koroton takaisinmaksuaika olisi noin 10 vuotta. Viiden prosentin 

korolla laskettuna hankkeen takaisinmaksuaika olisi noin 14 vuotta. 

 

Hakelaitosten takaisinmaksuajan epävarmuus on merkittävä. Esimerkiksi, jos vuosittain 

metsähakkeella korvattava maakaasun energiamäärä laskee 10 prosenttia, kasvaa 15 pro-

sentin energiatuella tuetun hankkeen korollinen takaisinmaksuaika noin kahdella vuodella 

16 vuoteen. Toisaalta, jos tuotettu energiamäärä kasvaa 10 prosenttia on takaisinmaksuaika 

noin kaksi vuotta lyhyempi, eli noin 12 vuotta. Jos maakaasun hinta kasvaisi 60 euroon 

megawattitunnilta, olisi viiden prosentin korolla ja 15 prosentin investointituella laskettu 

takaisinmaksuaika noin 6 vuotta. Takaisinmaksuaikojen laskennat on esitetty liitteessä II. 

 

Lasketut takaisinmaksuajat ovat suuntaa antavia ja riippuvaisia esimerkiksi metsähakkeen 

ja maakaasun hinnasta. Metsähakelaitoksen käyttö- ja kunnossapitokustannukset ovat to-

dennäköisesti suuremmat kuin maakaasulaitoksilla. Laskentatarkkuuden parantamiseksi 

voitaisiin tehdä tarjouspyyntöjä mahdollisista hakkeen polttamiseen käytettävistä laitoksis-

ta ja haketoimituksista. Hankkeen kannattavuus parantuu varsinkin, jos maakaasun hinta 
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kasvaa tai maakaasulaitoksiin tarvitaan investointeja. Hankkeen kannattavuutta heikentäisi 

erityisesti lämmöntalteenottolaitoksen tuotannon laajentaminen, jolloin hakelämpölaitok-

sella tuotettavan energian määrä laskisi. Mahdollista investointipäätöstä tehdessä on huo-

mioitava myös hankkeen vaikutukset ympäristölle sekä yhtiön maineeseen. On myös huo-

mioitava, että nykyinen kaukolämmön hinta on suhteellisen korkea verrattuna vastaaviin 

erillistuotannolla kaukolämpöä tuottaviin yhtiöihin. Tuotannon uusiminen voisi mahdollis-

taa kaukolämmön hintojen laskemisen, varmistaa nykyisten kaukolämpöasiakkaiden tyyty-

väisyyden ja houkutella lisää asiakkaita kaukolämmön käyttäjiksi, jolloin hakelaitoksen 

energiantuotanto kasvaisi ja sen takaisinmaksuaika lyhentyisi. 

 

5.5  Oljen polttaminen 

 

Olkea ei ole Suomessa hyödynnetty polttoaineena, koska puupolttoainetta on ollut saatavil-

la edullisesti (Pirhonen & Pietilä 2014, 3). Euroopassa, varsinkin Tanskassa, on useita ol-

kipolttoon tarkoitettujen kattiloiden toimittajia (Pirhonen & Pietilä 2014, 6). Vimpari et 

al.:n mukaan oljen polton potentiaali Mäntsälässä olisi 142 gigawattituntia vuodessa, jol-

loin potentiaali olisi yli kolminkertainen verrattuna Mäntsälän kaukolämmön energiatar-

peeseen ilman lämmöntalteenottolaitosta. Peltopinta-ala oljen korjuulle olisi noin 14 700 

hehtaaria. Edellytys kannattavalle lämmöntuotannolle olisi lyhyt etäisyys peltojen ja läm-

pölaitoksen välillä. (Vimpari et al. 2014, 26.) 

 

Oljen käytön ongelmana on sen tilavuus, joka on irtonaisena 30–40 kilogrammaa kuutio-

metrissä (Alakangas 2000, 98). Tilavuus tekee varastoinnin ja kuljetuksen hankalaksi. Ol-

jella on pieni energiatiheys ja suuri tuhkapitoisuus, jolloin sen polttaminen on hankalampaa 

kuin esimerkiksi puun. Hiukkaspäästöjen hallinta saattaa aiheuttaa ongelmia oljen poltta-

miseen (Pirhonen & Pietilä 2014, 6). Olki aiheuttaa lisäksi ongelmia polttoaineen syötössä 

(Bäckman 2014, 36). Olki voidaan kuitenkin briketöidä tai pelletöidä, jolloin sen tiheys 

kasvaa ja käsittely helpottuu. Oljen jalostaminen lisää tarvittavia laiteinvestointeja, mutta 

toisaalta pelletöinti ja briketöinti vähentäisi tarvittavia investointeja lämpölaitoksella (Ala-

kangas 2000, 101). 
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Suomen Bioetanoli Oy etsi oljen tuottajia vuonna 2015 bioetanolitehtaaseen ja lupasi mak-

saa noin 17 euroa kuiva-ainetonnilta pellolla, jonka lisäksi polttoainekustannuksia tuovat 

paalaus ja kuljetus. Suomen Bioetanoli Oy:n mukaan paalaus ja kuljetus muodostavat noin 

kaksi kolmasosaa oljen hinnasta käyttökohteessa, joten oljen hinnaksi voidaan arvioida 

noin 60 euroa kuiva-aine tonnilta paalattuna ja toimitettuna lämpölaitokselle. (Schäfer 

2015.)  

 

Oljen tehollinen lämpöarvo kuiva-aineessa on noin 17,4 megajoulea kilogrammassa, eli 4,8 

megawattituntia tonnissa. (Alakangas 2000, 98). Tällöin hinta olisi noin 12 euroa mega-

wattitunnilta paalattuna ja toimitettuna lämpölaitokselle. Bäckman on käyttänyt oljen hin-

tana 11,93 euroa megawattitunnilta (Bäckman 2014, 37). Hinta olisi noin 10 euroa mega-

wattitunnilta edullisempaa kuin metsähake. Oljen hinta voi kuitenkin paikallisesti vaihdella 

merkittävästi ja alkuperäinen arvio oljen hinnasta on epävarma. Olkea voidaan polttaa esi-

merkiksi arinakattilalla (Pirhonen & Pietilä 2014, 6). Olkikattilan hinnaksi Bäckman arvioi 

noin 250 000–500 000 euroa megawatin tehoa kohden (Bäckman 2014, 53). Takaisinmak-

suajan määrittäminen ei ole järkevää, koska vaihteluväli on niin suuri. Tarkempi investoin-

tilaskelma vaatisi tarjouspyyntöjä kattilavalmistajilta. 

 

5.6  Puupelletin pölypoltto  

 

Puupellettiä voitaisiin jauhaa pölyksi ja käyttää nykyisissä maakaasua käyttävissä kattilois-

sa. Puupelletin irtohinta on ollut lämmöntuotannossa noin 35 euroa megawattitunnilta vuo-

den 2015 aikana. Kuvan 26 perusteella puupelletin hinta on ollut 5–10 euroa megawatti-

tunnilta edullisempaa kuin maakaasu vuodesta 2012 vuoden 2015 lokakuuhun asti. 

 

Turku Energia Oy on investoinut uuteen lämpölaitokseen, jossa hyödynnetään pellettiä 

pölypoltolla. Pelletin on tarkoitus korvata raskasta polttoöljyä vara- ja huipputuotannossa. 

(Turku Energia Oy 2015.) Myös Tampereen Energiantuotanto Oy käyttää pelletin pöly-

polttoa öljy ja kaasukattilalaitoksia. Tampereen pölypolttolaitoksen lämpöteho on noin 33 

megawattia ja koko pellettilämpölaitoksen kustannusarvio noin 8,2 miljoonaa euroa. 

(Tampereen Sähkölaitos Oy 2012.) 
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Esimerkiksi Enviroburners Oy toimittaa pelletin tai sahanpurun polttamiseen tarkoitettuja 

pölypoltinjärjestelmiä, joilla korvataan esimerkiksi maakaasun polttamiseen tarkoitettuja 

kattiloita (Enviroburners Oy). Varkauden Aluelämpö Oy investoi noin 1,5 miljoonaa euroa 

kahden raskasöljykäyttöisen kattilan muuttamiseen pelletin pölypolttoon. Kahden kattilan 

yhteisteho on noin 11 megawattia. Korvattava energiamäärä on noin 14 000 megawattitun-

tia vuodessa. (Varkauden Aluelämpö Oy 2015.) 

 

Oletetaan, että tarvittava investointi maakaasupolttimeen ja varastointiin on noin 750 000 

euroa ja vuosittainen maakaasun korvaus on noin 12 000 megawattituntia. Jos puupelletin 

hinta on 35 euroa megawattitunnilta ja maakaasun hinta 42,4 euroa megawattitunnilta, on 

pelletti 7,4 euroa megawattitunnilta edullisempaa kuin maakaasu. Vuosittainen säästö olisi 

tällöin 88 800 euroa. Tällöin koroton takaisinmaksuaika on noin 8 vuotta ja viiden prosen-

tin korolla laskettu takaisinmaksuaika olisi noin 11 vuotta. Jos pelletin polttolaitos saisi 15 

prosentin investointituen, niin koroton takaisinmaksuaika olisi noin 7 vuotta ja viiden pro-

sentin korolla laskettuna noin 9 vuotta. Laskelmat ovat liitteessä III. Tarkempi kustannus-

laskelma voitaisiin tehdä tarjouspyyntöjen perusteella tarvittavasta laitteistosta ja puupelle-

tin hankinnasta. Puupelletin hankkimisesta voitaisiin mahdollisesti tehdä pitkäaikainen 

sopimus paikallisen sahateollisuuden kanssa.  

 

5.7  Kaukolämmön tuottaminen sähköllä 

 

Kaukolämmön tuottaminen sähköllä on ollut hyvin vähäistä Suomessa. Vuonna 2012 ja 

2013 sähköllä tuotettiin kaukolämpöä vain 0,4 prosenttia (Tilastokeskus 2014b). Kauko-

lämmön tuottaminen sähköllä voi olla kannattavaa, jos kaukolämpöä tuotetaan muuten 

kalliilla polttoaineella. Varsinkin maakaasu on ollut kallis polttoaine lämmöntuotannossa. 

Nivos Oy:n lämmöntalteenottolaitos kuitenkin vähentää maakaasun käyttöä kaukolämmön 

tuotannossa ja muuttaa kaukolämmön tuotannon kustannusrakennetta. On myös huomioi-

tava, että lämmöntalteenottolaitos käyttää lämpöpumpuissa huomattavan määrän sähköä 

lämmön tuottamiseen. 

 

Kuvassa 32 on esitettynä vuoden 2015 päivittäiset sähkön hinnat sähkön tukkukaupasta, 

jotka on korjattu lisäämällä sähkönsiirtokustannus 12,8 euroa megawattitunnilta ja sähkö-
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veron kustannus 7,03 euroa megawattitunnilta sekä Mäntsälän Sähkö Oy:n marginaali 2,9 

euroa megawattitunnilta, jonka yhtiö veloittaa sähkön hinnasta. Sähkön siirtotuote on KJ-

Teho I, joka koostuu perusmaksusta, tehomaksusta, loistehomaksusta sekä kulutusmaksus-

ta. Oletetaan, että perusmaksu, tehomaksu ja loistehomaksu ovat suhteellisen pieniä kulu-

tusmaksuun verrattuna, eikä niitä huomioida laskennassa. Maksut on kuitenkin huomioita-

va tarkemmassa investointilaskelmassa. Sähkönsiirron tai sähköenergian oston kiinteitä 

kustannuksia ei huomioida, koska oletetaan ne suhteellisen pieneksi. Lisäksi kuvassa 32 on 

esitettynä maakaasun kuukausittaiset kaukolämmön tuotantokustannukset maakaasun tuk-

kuhintojen perusteella vuonna 2015 tyyppikuluttajalle, joka vastaa Mäntsälän Sähkö Oy:tä. 

Maakaasun hintaan on lisätty maakaasun vero ja maakaasukattilan tuotannon hyötysuhtee-

na on käytetty 90 prosenttia. 

 

 
Kuva 32. Kuvassa on esitettynä sähköllä tuotetun kaukolämmön arvioitu tuotantokustannus ja maakaasulla 

tuotetun kaukolämmön kokonaishinnan käyttäytyminen vuonna 2015. Taulukosta nähdään, että kesäkuussa 

2015 sähköllä tuotetun kaukolämmön hinta oli selkeästi alhaisempi kuin maakaasulla, ja tällöin sähkön käyt-

täminen lämmitykseen olisi kannattavaa asetettujen oletuksien rajoissa.  

 

Sähkölämmityksen voisi automatisoida kytkeytymään päälle, jos tulevaisuudessa tulee 

erittäin edullisia tai jopa sähkön negatiivisia hintoja. Negatiivinen sähkön hinta on mahdol-

lista uusiutuvan sähköntuotannon lisääntyessä. Sähkölämmitys ei ole kuitenkaan todennä-

köisesti ratkaisu korvaamaan maakaasua suuria määriä. Sähkölämmitys voisi toimia vara-

voimana. Esimerkiksi yhden megawatin tehoinen laitos voisi tuottaa nopeasti kytkettävää 

lämpöä, jos kaukolämmön peruskuormaa tuottavissa laitoksissa on häiriöitä tai kaasun 
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toimitusvarmuudessa on ongelmia. Sähkökattilan investointikustannus on kuitenkin huo-

mioitava tarkemmissa laskelmissa ja pyydettävä valmistajilta tarjouksia. 

 

5.8  Sähkön ja lämmön yhteistuotanto 

 

Sähkön ja lämmön yhteistuotannolla voidaan saavuttaa jopa 80–90 prosentin kokonaishyö-

tysuhde, kun erillisissä sähköntuotannon lauhdevoimalaitoksissa kokonaishyötysuhde on 

tuotantotavasta riippuen 40–60 prosenttia. (Koreneff, Lehtilä, Hurskainen, Pursiheimo, 

Tsupari, Koljonen & Kärki 2016, 6–7). Yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa (CHP, 

Combined Heat and Power) voitiin Suomessa vuonna 2010 saavuttaa lämmöntuotannossa 

keskimääräisillä polttoainejakaumilla hiilidioksidipäästöt 40 grammaa hiilidioksidia kilo-

wattituntia kohden, kun esimerkiksi maalämmön hyödyntäminen tuotti keskimääräisillä 

sähkön tuotannon polttoainejakaumalla hiilidioksidipäästöt 200 grammaa hiilidioksidia 

kilowattituntia kohden (Rinne & Syri 2013).  

 

Mäntsälän Sähkö Oy:llä ei ole yhdistettyä sähkön- ja lämmöntuotantoa. (Vimpari et al. 

2014.) Yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon kannattavuus riippuu investoinnin suuruu-

desta, sekä sähkön ja lämmön hinnoista. Yhtiössä tehdyn sisäisen selvityksen mukaan bio-

polttoaineisiin perustuva lämpökeskus on ollut vuonna 2011 kannattavampi vaihtoehto 

kuin sähköä ja lämpöä tuottava biovoimalaitos. Myös vuonna 2016 yhteistuotannon kan-

nattavuus on heikko johtuen sähkön hinnan edullisuudesta (Huttunen 2016). Sähkön hin-

nan tulevaisuuden käyttäytyminen ja yhteistuotannon mahdollisuus on kuitenkin huomioi-

tava mahdollisissa investoinneissa lämmöntuotantoon. 
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6. ÄLYKÄS KAUKOLÄMPÖ  

 

Joustava tuotantorakenne, mittauksiin perustuva tuotannon suunnittelu ja varastojen hyö-

dyntäminen kulutuksen ja tuotannon tasapainottamiseksi kuvaavat älykästä kaukolämpö-

järjestelmää (Pesola et al. 2011, 17). Kaukolämpöjärjestelmän älykkyyttä voidaan kehittää 

tuotannossa, varastoinnissa, jakelussa ja käytössä, eli käytännössä koko kaukolämpöjärjes-

telmässä. Erilaisia lämmöntuotantoteknologioita voidaan sovittaa yhteen esimerkiksi hyb-

ridilämmitysjärjestelmäksi. Lämpöenergian varastointi ja kysyntäjousto mahdollistavat 

kaukolämmön kysynnän vaihteluiden tasaamisen. Tarkempi mittaustoiminta ja uudet kau-

kolämpötuotteet mahdollistavat esimerkiksi kaksisuuntaisen lämpökaupan. (Pesola et al. 

2011, 5.) 

 

Kaukolämpöjärjestelmän älyä lisäämällä voidaan saavuttaa taloudellisia sekä ilmastollisia 

hyötyjä. Kalliimpia fossiilisia polttoaineita käyttävien huipputuotantolaitosten käyttöä voi-

daan mahdollisesti vähentää lämpövarastojen ja kysyntäjouston avulla. Kehittyneen mitta-

usjärjestelmän mahdollistamat uudet kaukolämmön hinnoittelumallit tuottavat hyötyä asi-

akkaille, jotka tasaavat kulutushuippuja, sekä tukevat näin varastointia ja kulutusjoustoa. 

(Pesola et al. 2011, 36.) 

 

6.1  Hybridilämmitys 

 

Hybridilämmityksessä yhdistetään kaksi tai useampi eri lämmitysmuoto. Kaukolämpöasi-

akkaat voidaan ohjata käyttämään omaa tuotantoaan esimerkiksi huippukulutuksen aikaan. 

Tällöin kaukolämpö hinnoiteltaisiin hybridiasiakkaan oman kapasiteetin marginaalikustan-

nuksia korkeammaksi. Tällaisella hinnoittelulla olisi mahdollista vähentää kaukolämpöyh-

tiön huipputehon tarvetta, ja näin säästää kustannuksissa. (Sarvaranta et al. 2012, 24.) 

 

Lämmitysmuotojen yhdistäminen voi olla monimutkaista säätötekniikan kannalta ja sisäl-

tää runsaasti erilaisia komponentteja. Monimutkaisuus nostaa hintaa ja on ollut yhtenä es-

teenä hybridilämmitysjärjestelmien yleistymiselle. Säätölaitteiden investointi on merkittä-

vä kustannus ja laitteiden elinkaaren aikaiset huoltokustannukset voivat myös kasvaa li-

sääntyvän säätötekniikan myötä (Pöyry Finland Oy 2011, 24). Kaukolämpöverkon kannal-
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ta suunniteltu hybridilämmitysjärjestelmä voi parantaa kaukolämpöveden jäähtymää ja 

käyttää kaukolämpöä tasaisesti (Pöyry Finland Oy 2011, 27). 

 

Pöyry Finland Oy suosittelee, että kaukolämpöä hyödynnetään hybridijärjestelmissä mata-

lalämpötilaisena järjestelmänä, jotta muut hybridijärjestelmän lämmitysmuodot eivät saa 

tarpeetonta etua rakennuksen E-luvun laskennassa. E-luku on laskennallinen energiamuo-

tojen kertoimilla painotettu ostoenergian ominaiskulutus kyseiselle rakennustyypille 

(Vuolle 2013). Hybridilämmityskytkentä kaukolämmön yhteydessä kannattaa toteuttaa 

mahdollisimman tehokkaasti rinnakkain, jolloin kaukolämpö ei olisi vain kaukolämmön 

huipputehon varmistajana. Kaukolämpö ja muut hybridijärjestelmät voidaan kytkeä yhdys-

säiliöön, joka varmistaa kaukolämmön vaatiman jäähtymän ja tehokkaan rinnakkaisläm-

mönlähteiden käyttämisen varaajan kanssa. (Pöyry Finland Oy 2011, 33.) 

 

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy (VTT) on tutkinut asuinkerrostalojen poistoilma-

lämpöpumppujen vaikutusta kaukolämpöön. Poistoilmalämpöpumpuilla oli tutkimuksen 

mukaan mahdollista puolittaa kerrostalon kaukolämmön kulutus, jonka lisäksi lämmön 

huipputehontarve laski 10–30 prosenttia. Poistoilmalämpöpumppu sopii erityisesti 1960–

1990 -luvulla rakennettuihin kerrostaloihin, joissa ei ole vielä lämmöntalteenottoa. VTT:n 

mukaan poistoilmalämpöpumput tulevat yleistymään markkinaehtoisesti (VTT 2015). 

 

Kerrostalojen lämpöpumput vähentävät kaukolämmön kulutusta ja nostavat mahdollisesti 

kaukolämmön paluuveden lämpötilaa, jolloin kaukolämmön siirtoverkon tehokkuus huo-

nonee ja mahdollisten yhteistuotantolaitosten sähköntuotanto pienenee. Tämä tarkoittaa 

myös nousevia lämmöntuotannon kustannuksia. Poistoilmalämpöpumppujen kytkentä 

kaukolämpöjärjestelmään ei vaikuta merkittävästi lämpöpumppujen tehokkuuteen, mutta 

kaukolämpöjärjestelmän kannalta rinnankytkentä on parempi ratkaisu, jolloin paluulämpö-

tila ei muutu merkittävästi (Rämä, Niemi, Similä 2015, 27). Täysin lämmön erillistuotan-

toon perustuvan kaukolämpöjärjestelmän kokonaistehokkuus voi kuitenkin kasvaa pois-

toilmalämpöpumppujen lisääntyessä. Toisaalta, jos kaukolämpöjärjestelmässä käytetään 

savukaasujen lämmöntalteenottoa, paluuveden lämpötilan nousu vaikuttaa negatiivisesti 

kaukolämmön tuotantoon (Rämä et al. 2015, 27). VTT:n mukaan kaukolämpöyhtiöiden 
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tulee huomioida mahdollisuus yhdistää lämpöpumput liiketoimintaansa ja tehdä yhteistyötä 

asiakkaiden kanssa, jotta saavutetaan paras mahdollinen kokonaisratkaisu (VTT 2015). 

 

Savon Voima Oyj on kehittänyt ohjeistuksen hybridilämmityksen kytkennälle. Ohjeistuk-

sessa kehotetaan ottamaan yhteyttä kaukolämpöyhtiöön hybridikytkennän suunnittelemi-

seksi. Lisäksi suunnitelmat tulisi lähettää ennakolta lämmönmyyjälle. Ohjeistuksena on, 

että kaukolämmityksen rinnakkaislämmön lähde tulisi kytkeä kaukolämpölaitteiston yhtey-

teen rinnankytkennällä, niin ettei lämmitysverkoston paluuvettä lämmitetä ennen kuin se 

virtaa kaukolämmön siirtimelle. Rinnakkaislämmönlähde ei ohjeen mukaan saa myöskään 

olla käyttöveden esilämmitysosana. Ehdotettu kytkentä hybridilämmitykseen on esitetty 

liitteessä IV. (Savon Voima Oyj.) 

 

6.2  Kysyntäjousto 

 

Valor Partners Oy on tehnyt selvityksen kaukolämmön kysyntäjoustosta Energiateollisuus 

ry:lle (Valor Partners Oy 2015, 11). Lämmönkysyntä Suomessa vaihtelee kausittain ja tä-

män vuoksi kaukolämmön tuotanto on yleensä jaettu vähintään kahdenlaiseen tuotantoon, 

peruskuormaan ja huippulämpöön. Tällainen jako laskee lämmöntuotannon kustannuksia. 

Peruskuorma tuotetaan yleensä yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa, jossa hyö-

tysuhde on erinomainen, mutta investointikustannukset ovat suuret. Tällaisia laitoksia kan-

nattaa käyttää täydellä teholla. Huippulämpö tuotetaan yleensä erilliskattiloilla, joissa polt-

toaineena on kevyt polttoöljy. Tällaisia laitoksia pyritään käyttämään mahdollisimman 

vähän. 

 

Kysyntäjoustolla pystytään vaikuttamaan kaukolämpöliiketoiminnan kannattavuuteen. 

Kaukolämpötoiminnan kannattavuus on usein peruslämmön toimittamisen varassa, sillä 

huippulämmön tuottaminen on joskus jopa tappiollista kaukolämpöyhtiölle. Nopeat kulu-

tusvaihtelut aiheuttavat lisäkustannuksia kaukolämpöjärjestelmälle. Kaukolämpöjärjestel-

män kulutukseen voidaan vastata joustavalla tuotantorakenteella tai kysynnän joustamisel-

la. Kaukolämpöliiketoiminnan kannattavuus perustuu ensisijaisesti peruskuormalaitosten 

korkeaan käyttöasteeseen, käytettävyyteen ja hyötysuhteeseen. Kuluja voidaan karsia vä-

hentämällä huippulämpökeskusten ja muiden kalliiden voimalaitosten käyttöä. Myös opti-
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maalisesti kuormitettu kaukolämpöverkko parantaa liiketoiminnan kannattavuutta. Kauko-

lämpöverkon kunnon tulee olla hyvä ja siinä ei saa olla pullonkauloja. (Valor Partners Oy 

2015, 11.) 

 

Kysyntäjouston kannattavuus on kaukolämpöjärjestelmäkohtainen. Joissakin järjestelmissä 

on mahdollista parantaa perusvoimalaitosten käyttöastetta ja vähentää huippukapasiteetin 

käyttöä. Toisaalta voidaan pystyä siirtämään tai luopumaan investoinneista verkon kapasi-

teettiin. Hinnoittelulla voidaan kannustaa asiakkaita siirtymään teknisiin ratkaisuihin, joilla 

kaukolämpöjärjestelmän kulutusprofiili olisi mahdollisimman edullinen kaukolämpöjärjes-

telmälle. Tällöin keskityttäisiin esimerkiksi huippukulutuksen vähentämiseen. (Valor Part-

ners Oy 2015, 13.) 

 

Kysyntäjouston etuja ovat esimerkiksi energian hankinta- ja tuotantokustannusten mini-

mointi, laitosten ylös- ja alasajojen vähentyminen, kuormituksen tasoittumisesta johtuva 

tuotantokapasiteetin tehokkaampi käyttäminen, alhaisemmat lämmöntuotannon kustannuk-

set sekä alhaisemmat järjestelmän investointikulut. Kysyntäjouston hyötynä lämmön kulut-

tajalle ovat alhaisemmat lämmityksen käyttökustannukset, jos lämpöenergiaa kuluu vä-

hemmän, sekä halvemmat energiakulut, jos asiakas siirtää lämmön kulutusta kalliin läm-

möntuotannon ajasta halvemman lämmöntuotannon aikaan. Myös kuluttajapalvelut voivat 

kehittyä uusien hinnoittelumallien ja liiketoimintamallien myötä. Yleisesti kysyntäjousto 

edistää energiansäästöä. (Valor Partners Oy 2015, 14.) 

 

Kysyntäjousto voi huonosti toteutettuna myös aiheuttaa ongelmia. Lämpötehopiikki voi 

muuttua aikaisempaa korkeammaksi, esimerkiksi jos kaikki kiinteistöt alkavat käyttäytyä 

yhdenmukaisesti samanlaisen ohjausalgoritmin mukaan. Kysyntäjouston toteuttamiseen 

tarvittavat investoinnit saattavat olla suuremmat kuin siitä saatava taloudellinen hyöty. 

Esimerkiksi lämpöakku voi toteuttaa samantapaisen hyödyn edullisemmin. Asiakastyyty-

väisyys kaukolämpöön saattaa heikentyä, jos kysyntäjousto toteutetaan määräyksillä.  (Va-

lor Partners Oy 2015, 15–16) 

 

Valor Partners Oy:n mukaan kysyntäjouston hyötypotentiaali on suurin kaukolämpöver-

koissa, joissa on huonot lämmön varastointimahdollisuudet, suuret erot eri lämmöntuotan-
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tolaitoksilla tuotetun lämmön hinnoissa, niukasti mitoitetut voimalaitokset, tarjolla saata-

vuudelta vaihtelevaa teollisuuden ylijäämälämpöä sekä epäoptimaalinen kaukolämpöverk-

ko, jossa asiakkaat ovat erillään ja jossa on pullonkauloja. Toisaalta hyötypotentiaalia alen-

taa, jos verkostossa on paljon lämpöakkukapasiteettia, erilaista lämmöntuotantoa on run-

saasti, lämpölaitokset on mitoitettu väljästi suhteessa lämmöntarpeeseen, tarjolla on yhteis-

tuotantoon perustuvaa kiinteää lämmöntoimitusta tai kaukolämpöverkko on väljästi mitoi-

tettu. Kysyntäjousto voi tasoittaa lämmöntuotannon tarvetta samoin kuin lämpöakku. Tosin 

lämpöakulla jousto on vaikeampi kohdistaa verkon tietylle alueelle. (Valor Partners Oy 

2015, 16–17.) 

 

Kysyntäjoustojärjestelmän kustannukset riippuvat kaukolämpöjärjestelmän teknisistä val-

miuksista. Uusien talotekniikaltaan kehittyneiden rakennuksien kaukolämpöjärjestelmien 

etäohjaus voidaan toteuttaa ilman suuria lisäinvestointeja. Lisäksi uudet rakennukset ovat 

yleensä energiatehokkaampia paremman eristyksen vuoksi ja näin soveltuvia lämpötoimi-

tusten rajoituksiin. Kysyntäjouston hallinta ja ennakointi kaukolämmössä ovat hankalam-

pia kuin sähköverkon vastaava jousto. Kaukolämpöjärjestelmä on monimutkaisempi ja 

lämmityksen aikavakiot ovat pidempiä. Tämän vuoksi kaukolämmön kysyntää tulisi pystyä 

ennakoimaan tarkasti. Säätila, muut lämmitysmuodot ja ihmisten käyttäytyminen tuo epä-

varmuutta ennusteisiin. Lämpökuorman mittaaminen sekä etäluennan ja etäohjauksen tulee 

olla hyvin kehittynyttä kaukolämpöverkon alueella, jotta kysyntäjousto on mahdollista. 

Mahdollisimman tarkka ohjausvaikutus kysyntäjoustolla voidaan saavuttaa kun käytössä 

on mahdollisimman tarkka kustannusvastaava tuntitason hinnoittelu. (Valor Partners Oy 

2015, 19–20.) 

 

Kaukolämmön kysyntäjouston käytännön esimerkit ja simuloinnit ovat vähäisiä (Valor 

Partners Oy 2015, 13). Valor Partners Oy:n raportissa on simuloitu eräitä kaukolämpöjär-

jestelmän malleja ja päädytty siihen, että kysyntäjoustolla on mahdollista saavuttaa teorias-

sa ja pitkällä tähtäimellä 1–4 euroa megawattitunnilta säästöä lämmöntuotannon kustan-

nuksista (Valor Partners Oy 2015, 19). Kysyntäjousto pitää toteuttaa niin, että asiakkaan 

kokema palvelun laatu säilyy tai paranee. Ilmanvaihdon rajoittaminen voi aiheuttaa ilman 

laadun heikkenemistä, joka voi johtaa esimerkiksi työntekijöiden tuottavuuden heikkene-
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miseen tai homeongelmiin. Myös lämpimän käyttöveden käytön rajoittaminen heikentäisi 

asiakkaan kokeman palvelun laatua. (Valor Partners Oy 2015, 25.) 

 

6.3  Kaukolämmön varastointi 

 

Suuri osa kysyntäjouston potentiaalisista hyödyistä voidaan saavuttaa myös varastoimalla 

lämpöä lämpöakun avulla. Lämpöakku on kuuman veden varasto, joka sijaitsee usein voi-

malaitoksen tai lämpölaitoksen yhteydessä ja joka voi toimia kuuman veden lähteenä lai-

toksen käyttämisen sijaan. Lämpöakun avulla voidaan pystyä vähentämään voimalaitosten 

ylös- ja alasajoja sekä kyetä selviytymään lyhytaikaisista tehopiikeistä edullisemmin kuin 

käyttämällä kysyntäjoustoa. Lämpöakkujen heikkous ovat lämpöhäviöt, suuret investointi-

kustannukset ja vaikeus lämpöakun sijoittamisessa niin, että se auttaisi verkkotasapainon 

ylläpidossa erilaisissa tilanteissa. Suuren lämpöakun viikkojen varastointi aiheuttaa muu-

tamien prosenttien häviön lämpösisällöstä. Pitkään jatkuvien pakkasjaksojen aikana läm-

pöakun hyödyt ovat vähäiset. Suurin hyötypotentiaali on syksyisin ja keväisin silloin, kun 

vuorokauden sisäiset lämpötilaerot ovat suurimmillaan. (Valor Partners Oy 2015, 20.) 

 

Lämpöakuilla voidaan tasoittaa tuntitason ja vuorokausitason kulutushuippuja (Pesola et al. 

2011, 24). Lämpövarastoilla ei nykyisin pystytä kuitenkaan taloudellisesti varastoimaan 

kaukolämmön vuotuista tarvetta (Pesola et al. 2011, 9). Lämpöä tulisi varastoida silloin, 

kun tuotantokustannukset ovat alhaiset. Varsinkin sähkön ja lämmön yhteistuotannossa 

voidaan lämpövarastolla saavuttaa etuja, koska tällöin voimalaitoksella voidaan tuottaa 

sähköä, vaikka lämpöä ei voitaisi syöttää kaukolämpöverkkoon (Pesola et al. 2011, 28). 

Lämpöä puretaan, kun lämmön tuotantokustannukset ovat korkeat. Lämpövarastoinnin 

säästöt syntyvät varastoidun ja puretun lämmön hintaerosta. Eristettyjen terässäiliövarasto-

jen, joiden koko on vähintään 1 000 kuutiometriä, investointikustannukset ovat noin 30–

250 euroa kuutiometriä kohden. Mitä suurempi varastointikapasiteetti on, sitä alhaisempi 

investointi on kuutiometriä kohden. (Pesola et al. 2011, 25.) 
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6.4  Kaksisuuntaisen kaukolämmön käyttöönotto asuinalueilla 

 

Kaukolämmön hybridiasiakas voisi myös tuottaa itse lämpöä verkkoon korvausta vastaan, 

jolloin käytössä olisi kahdensuuntainen lämpökauppa. Maalämpöpumppuja käyttävä asia-

kas voisi esimerkiksi toimittaa kaukolämpöverkkoon peruskuormaa tietyissä kulutustilan-

teissa, jolloin tuotetun energian hinta olisi suhteellisen matala. Toisaalta yhdistetyssä säh-

kön- ja lämmöntuotannossa verkkoon syötetty lämpö saattaisi vähentää CHP -laitoksen 

sähkön ja lämmön tuotantoa kesällä. Mäntsälän Sähkö Oy ei kuitenkaan käytä CHP -

laitoksia, joten tällaista haittaa verkkoon syötetystä lämmöstä ei ole. (Sarvaranta et al. 

2012, 24–25.) 

 

Turku Energia on kehittämässä Turun Skanssin alueelle matalalämpötilaista kaukolämpö-

verkkoa, jossa pyritään kaksisuuntaiseen ja avoimeen lämpökaupankäyntiin. Tarkoitus on 

näin myös lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä kaukolämmön tuotannossa. Hank-

keessa selvitetään eri osapuolien hyödyt ja haitat kaksisuuntaisesta lämpökaupasta. Kak-

sisuuntaisen kaukolämmön tulee hyödyttää sekä kaukolämmön asiakasta, että kaukoläm-

pöyhtiötä. (Energiateollisuus ry 2016c.) 

 

Skanssin alueen kaukolämpö tullaan toimittamaan 65–75 ºC matalalämpötilaisena, jolloin 

lämpöhäviöt ovat pienemmät ja lämpöenergiakauppa voidaan toteuttaa ilman kaukoläm-

mön lämpötilan nostamista siitä tasosta, jota maalämpöpumput tuottavat. Turku Energia 

Oy ostaa asiakkaiden tuottaman lämmön ja myy kaukolämmön kiinteistöihin. (Lyytikäinen 

2015, 73.) 

 

Mahdolliset alueet Mäntsälässä kaksisuuntaisen kaukolämmityksen käyttöön olisivat Ka-

pulissa sijaitsevan lämmöntalteenottolaitoksen alueella tai jätevedenpuhdistamon läheisyy-

dessä, jos jätevedenpuhdistamon hukkalämpöä aletaan hyödyntää lämmityksessä. Myös 

asiakaskiinteistöt voisivat tuottaa lämpöä matalalämpötilaiseen kaukolämpöverkkoon esi-

merkiksi lämpöpumpuilla tai aurinkokeräimillä. Talvella mahdollisesti tarvittava huippute-

ho voitaisiin tuottaa esimerkiksi kiinteistökohtaisesti sähkövastuksilla. 
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7. KAUKOJÄÄHDYTYS 

 

Kaukojäähdytysverkkoa oli Suomessa vuonna 2014 noin 100 kilometriä ja se oli keskitty-

nyt suurten kaupunkien liike- ja toimistorakennusalueiden sekä julkisten palveluiden kes-

kittymiin. Potentiaalisia kohteita kaukojäähdytykselle ovat korkealuokkaiset asuinkerrosta-

lot, liike- ja toimistorakennukset sekä julkiset rakennukset. Potentiaalisimmat hetket liittyä 

kaukojäähdytykseen on rakennuksen rakennusvaiheessa tai kiinteistökohtaisen jäähdytys-

järjestelmän vanhentuessa. (Vainio et al. 2015, 48, 50.) 

 

Kuvassa 33 on esitettynä Suomen kaukojäähdytystuotanto vuonna 2014. Kaukojäähdytystä 

tuotettiin noin 191 gigawattituntia, joka on noin puoli prosenttia tuotetusta kaukolämmön 

energiasta vuonna 2014. (Energiateollisuus ry 2015f.) 

 

 
Kuva 33. Kuvassa on esitettynä jäähdytysenergian tuotanto eri tuotantomuodoittain Suomessa vuonna 2014. 

Jäähdytysenergian kokonaistuotanto oli noin 191 gigawattituntia. (Energiateollisuus ry 2015f.) 

 

Mäntsälän kunnan asukastiheys on noin 36 asukasta maa-neliökilometrillä. Se on pieni 

verrattuna esimerkiksi kaukojäähdytystä hyödyntäviin Helsinkiin, jossa asukastiheys on 

noin 2933 asukasta maa-neliökilometrillä, tai Espooseen, jossa asukastiheys on 864 asu-

kasta maa-neliökilometrillä. Kaukojäähdytys on käytössä kuitenkin myös Porin kaupungis-

sa, jossa väestötiheys on suhteellisen pieni 74 asukasta maa-neliökilometrillä. Mahdollinen 

kaukojäähdytys kannattaisi keskittää suuriin teollisuus- tai toimistorakennuksiin ja tiheim-

min asutuille alueille. Mäntsälässä voisi olla alueellinen kaukojäähdytys esimerkiksi Kapu-

lin teollisuusalueella. Kaukojäähdytys voisi olla tulevaisuudessa markkinointitekijä Mänt-

sälän Sähkö Oy:lle ja Mäntsälän kunnalle. (Kuntaliitto 2016.) 

 

13 % 

56 % 
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25 % Absorptio

Lämpöpumppu

Kompressori

Vapaajäähdytys
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8. POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Kaukolämmön hinta on yksi tärkeimmistä tekijöistä kaukolämmön houkuttelevuudessa. 

Kaukolämmön hinta riippuu kaukolämmön tuotantokustannuksista, jotka ovat olleet suh-

teellisen korkeat Mäntsälän Sähkö Oy:ssä verrattuna vastaaviin kaukolämpöyhtiöihin. 

Kaukolämmön tuotantorakennetta kehitettäessä on ennakoitava tulevaisuuden poliittisia 

päätöksiä. Valtio ohjaa kuluttajia ja yrityksiä ympäristölainsäädännöllä ja verotuksella koh-

ti uusiutuvan energian käyttöä. Maakaasulla on hyviä ominaisuuksia kaukolämmön poltto-

aineena, kuten erittäin pienet rikkipäästöt, mutta se tuskin on kilpailukykyinen ratkaisu 

tulevaisuudessa. Kansainvälisesti tavoitteena on vähentää merkittävästi hiilidioksidipäästö-

jä ja pyrkiä uusiutuvien polttoaineiden käyttöön esimerkiksi Euroopan unionin päästö-

kauppa on osoitus tästä. Voidaan arvioida, että fossiilisten polttoaineiden käyttämisen ra-

joittamista tullaan lisäämään esimerkiksi verotuksen keinoin, jolloin maakaasun käyttämi-

nen tulee erittäin kalliiksi.  Maakaasun hinta kuitenkin laski vuoden 2015 aikana. Polttoai-

neiden hintakehitystä tulee seurata. 

 

Kaukolämmön hinnoittelu kausittain on todennäköisesti hyvä keino ehkäistä potentiaalis-

ten kaukolämpöasiakkaiden siirtymistä esimerkiksi maalämmön käyttämiseen. Kauko-

lämmön hinnan muuttuminen tuotantokustannuksien mukaisesti muuttaa hinnoittelua 

avoimemmaksi. Toisaalta kaukolämmön hinnoittelun monimutkaistaminen saattaa aiheut-

taa joillekin kaukolämpöasiakkaille kustannusten epävarmuutta. Kaukolämmön kausihin-

noittelua on mahdollista markkinoida ympäristöystävällisenä kaukolämpönä, koska tällai-

nen hinnoittelu kannustaa energiansäästöön ja energiatehokkuuteen. Toisaalta halvempi 

hinta kesäaikana saattaa lisätä lämpimän käyttöveden kulutusta. Hinnoittelun merkittävä 

muuttaminen voi olla riskialtista tilanteessa, jossa tuotantorakenne on vielä uusi ja läm-

möntalteenottolaitoksen ympärivuotisesta käytöstä ei ole kokemusta. Tällä hetkellä kauko-

lämpömittarien tuntitietoja ei ole saatavilla, joten tuntitehoihin perustuvaa hinnoittelua ei 

voida toteuttaa. Tulevaisuudessa tuntitehojen luenta on todennäköisesti kannattavaa toteut-

taa, jotta hinnoittelu voidaan kehittää kustannusvastaavaksi. Kustannusvastaava kausihin-

noittelu on mahdollista toteuttaa tällä hetkellä. Kuitenkin tähän kustannusvastaavaan hin-

taan on lisättävä merkittävä osuus kiinteiden kustannuksien kattamiseksi. Mäntsälän Sähkö 

Oy voi käyttää tässä työssä esitettyä tapaa laskea kaukolämmön energiamaksulle kausihin-
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ta hyödyntäen työn ohella kehitettyä Microsoft
®

 Excel
®
 -työkalua.  Laskelmaa voidaan 

tarkentaa todellisella lämmöntalteenottolämmön ostohinnalla. 

 

Kaukolämmön paluuveden jäähtymän pienentäminen ei todennäköisesti vaikuta merkittä-

västi kaukolämmön tuotantokustannuksiin Mäntsälässä. Maakaasulaitosten savukaasuista 

ei ole juurikaan saatavissa niin sanottua ilmaista energiaa. Kaukolämmön paluuvettä voi-

taisiin joutua jopa lämmittämään ennen ekonomaiseria, jos paluuveden lämpötila alentuisi 

nykyisestä. Kaukolämmön lämpöhäviökustannuksissa voitaisiin saavuttaa laskennan perus-

teella 0,5–1,0 euron säästöt tuotettua megawattituntia kohden, jos kaukolämmön paluuve-

den lämpötilaa alennettaisiin 5–10 ºC nykyisestä lämpötilasta. Pumppauskustannuksissa 

voidaan kuitenkin saavuttaa myös vähäisiä säästöjä. Lämmöntalteenottolaitoksen teho saat-

taisi kasvaa paluuveden alentaminen myötä. 

 

Yhtiön kannattaa seurata tuntihinnoittelukokeilua ja kaksisuuntaisen kaukolämmön kehi-

tystä Turun Skanssin alueella. Kaksisuuntaisen kaukolämpötoiminnan kehittäminen on 

taloudellisesti merkittävä investointi suhteellisen pienelle energiayhtiölle. Kysyntäjoustoon 

tarvittava automaatio ja kaukolämpökytkennät ovat vielä kokeiluasteella ja teoreettinen 

säästöpotentiaali lämmöntuotannon kustannuksissa on pieni 1–4 euroa megawattitunnilta. 

Lisääntyvä talotekniikka uusissa asuin- ja liikekiinteistöissä saattaa kuitenkin muuttaa ky-

syntäjouston toteuttamisen vaivattomaksi ja edullisemmaksi. Investointi lämpöakkuun 

kannattaa selvittää taloudellisesti ja teknisesti. Lämpöakkuun kannattaisi mahdollisesti 

yhdistää myös sähkölämmitysjärjestelmä. 

 

Erilaiset lämpöpumput tulevat yleistymään myös kaukolämpökohteissa. Lämpöpumput 

voivat vaikuttaa negatiivisesti kaukolämmön jäähtymään ja vähentää kaukolämpöenergian 

kulutusta. Toisaalta tehohuiput voivat säilyä, jolloin kaukolämpöyhtiön on pidettävä yllä 

tehokapasiteettia, mutta lämmön myynnin tulot voivat laskea selvästi. Kaukolämpöyhtiön 

kannattaisi ohjeistaa asiakkaitaan erilaisten lämpöpumppujen kytkemisessä, jotta saavutet-

taisiin paras mahdollinen ratkaisu sekä kaukolämpöyhtiön että asiakkaan kannalta. Suosi-

teltava lämpöpumppujen ja kaukolämpöjärjestelmän yhdistämistapa on rinnankytkentä. 

Lämpöpumppujen lisääntyessä nykyinen energiankulutukseen painottuva hinnoittelua on 

muutettava tehopainotteiseksi. 
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Kaukolämmön tuotantorakennetta voi kehittää edullisemmaksi. Metsähakkeella voitaisiin 

korvata merkittävä osuus maakaasun käytöstä. Yhdessä Kapulin lämmöntalteenottolaitok-

sen kanssa metsähakelämpölaitos voisi tuottaa jopa 90 prosenttia vuotuisesta lämpöenergi-

asta. Lämmöntalteenottolaitos tuottaa kuitenkin niin merkittävän osan vuosittaisesta ener-

giantarpeesta, että metsähakelaitoksen takaisinmaksuaika kasvaa erittäin suureksi. Inves-

tointi laitokseen on suuri, mutta toisaalta metsähakkeen hinta on ollut tasainen ja edullinen, 

verrattuna muihin lämmöntuotannossa yleisesti käytettyihin polttoaineisiin. Olki olisi to-

dennäköisesti ostohinnaltaan edullisempaa polttoainetta kuin metsähake, mutta investointi- 

ja käyttökustannukset voisivat nousta korkeammaksi.  Lisäksi metsähakkeen polttotekniik-

ka on käytännössä kokeiltua. Metsähakkeen saatavuus saattaa vaarantua tulevaisuudessa, 

jos suuret energiayhtiöt alkavat käyttää metsähaketta yhä enemmän esimerkiksi pääkau-

punkiseudulla. Lisäksi kilpailu metsähakkeesta nostaisi sen hintaa Etelä-Suomessa, koska 

metsähakkeen kuljettaminen on suhteellisen kallista. Metsähakelaitoksen investointi voi 

osoittautua turhaksi, jos datakeskus laajenee niin, että hukkalämpöä on riittävästi myös 

talvella. 

 

Mäntsälän lähiseudulla on merkittäviä määriä mahdollisia biokaasun raaka-aineita. Kui-

vamädätysmenetelmällä biokaasun raaka-aineena voitaisiin käyttää esimerkiksi nurmea, 

olkea sekä kuivaa lantaa. Biokaasun raaka-aineen hankkiminen voi olla haaste, koska raa-

ka-aineen tuottajat voivat olla suhteellisen pieniä.  Biokaasua voitaisiin jalostaa liikenne-

polttoaineeksi, sitä voitaisiin polttaa nykyisissä maakaasulaitoksissa tai myydä maakaasu-

verkon avulla. Nykyiset pääasiassa käytössä olevat Liedontien ja Kapulin maakaasulaitok-

set ovat suhteellisen uusia, joten niitä voitaisiin käyttää vielä pitkään. Biokaasua voitaisiin 

käyttää kohteeseen, josta kulloinkin saadaan paras tuotto. Lisäksi biokaasun tuotannossa 

syntyvä mädätysjäännös soveltuu käytettäväksi lannoitteena ja maanparannusaineena. Bio-

kaasutuotannon etu puupolttoaineisiin on useat erilaiset hyödynnysmahdollisuudet, jolloin 

investoinnin riski pienentyy. Esimerkiksi Kapulin tietokonekeskuksen laajentuessa biokaa-

sun käyttö voidaan siirtää lämmöntuotannosta sähkön tai liikennepolttoaineen tuotantoon. 

Biokaasun tuotanto olisi myös linjassa Euroopan unionin ja Suomen energia- ja ympäristö-

tavoitteiden kanssa ja se olisi paikallista polttoainetta. Biokaasun käyttäminen kaukoläm-

mön tuotannossa maakaasun korvaajana ei kuitenkaan työssä esitettyjen laskelmien mu-

kaan vaikuta kannattavalta. Investointi on suuri ja biokaasun mahdollinen teho jää kuiten-
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kin noin 2 megawattiin. Takaisinmaksuaika kasvaa yli 20 vuoteen, joten hanketta ei voi 

pitää kannattavana. Biokaasun raaka-aineen saatavuus voi vaarantua, jos poliittisesti pääte-

tään, että koko peltoala tulisi käyttää ruuan tuotantoon. Biokaasun kannattavuus voisi pa-

rantua, jos Mäntsälään tulisi elintarviketuotantoa, jonka jätteitä biokaasulaitos saisi käyt-

töönsä. Biokaasulaitos voisi saada maksua biojätteiden vastaanotosta ja käsittelystä. 

 

Lämmöntalteenotto jätevesilaitoksesta voisi olla taloudellisesti kannattavaa. Lämmöntal-

teenottolaitos ei ole kuitenkaan liitettynä nykyiseen kaukolämpöverkkoon, joten kauko-

lämpöjohdon rakentaminen jätevesilaitokselle tuottaisi merkittäviä kustannuksia. Toisaalta 

verkoston laajentaminen mahdollistaisi uusien asiakkaiden liittämisen kaukolämpöverk-

koon. Talteenotettava lämpöenergian määrä ei riitä kaiken maakaasuenergian korvaami-

seen Mäntsälässä. Lisäksi tuotettavan kaukolämmön lämpötilaa olisi nostettava talvella. 

Lämmöntalteenottolaitos voisi myös tuottaa matalalämpötilaista kaukolämpöä ja kauko-

jäähdytystä alueellisesti esimerkiksi Mäntsälän Koskenrannan alueelle. Tällöin alueella 

voitaisiin myös toteuttaa kaksisuuntaista kaukolämpökauppaa, jossa kiinteistöt tuottaisivat 

myös lämpöenergiaa kaukolämpöverkkoon. Tarvittava investointi verkostoon on kuitenkin 

suuri, joten lämmöntalteenottolaitos voi olla kannattavampi toteuttaa vain jätevedenpuhdis-

tamon oman lämmitysenergian tuotantoon. 

 

Pelletin pölypoltto on teknisesti mahdollista nykyisissä maakaasukattiloissa ja puupelletillä 

voitaisiin korvata mahdollisesti maakaasun käyttäminen kokonaisuudessaan. Puupelletti 

olisi mahdollista tuottaa läheisillä sahoilla ja pelletin käyttö vähentäisi merkittävästi yhtiön 

hiilidioksidipäästöjä. Maakaasun korvaaminen huipputehon tuotannossa tulisi tehdä suh-

teellisen edullisella investoinnilla tehoa kohden. Pelletin pölypoltto voisi olla kannattava 

ratkaisu hyödyntäen nykyisiä maakaasukattiloita. Investointi käsittäisi pääpiirteissään puu-

pölypolttimen ja pelletin varastointitilat. Investoinnin hinta olisi mahdollisesti alle yksi 

miljoonaa euroa, ja takaisinmaksuaika riippuu puupelletin ja maakaasun välisestä hinta-

erosta. Toisaalta puupelletti olisi kotimainen biopolttoaine, joka parantaisi mahdollisesti 

mielikuvaa yhtiön kaukolämmön puhtaudesta. Investoinnin riskinä on mahdollinen puupel-

letin hinnan nousu tilanteessa, jossa pelletin tuotantokapasiteetti ei riitä kattamaan pelletin 

kysyntää. Mahdollinen lämmöntalteenottolaitoksen laajennus ei poista lämpöpumpuilla 

tuotetun energian lämpötilan noston tarvetta, joten investointi ei olisi turha edes tilanteessa, 
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jossa lämmöntalteenottolaitoksen tehot kasvaisivat. Korvattava kaukolämmön tuotanto 

maakaasulla kuitenkin vähentyisi. 

 

Sähköllä voitaisiin tuottaa kaukolämpöä varsinkin kesäisin. Sähkökattila olisi todennäköi-

sesti helppokäyttöinen ja nopea ajaa ylös. Sähköllä tuotetun kaukolämmön idea perustuu 

erittäin edulliseen sähköenergiaan. Voi kuitenkin olla, että jos sähkön käyttäminen kauko-

lämmön tuotannossa lisääntyy, niin sähköenergian hinta ei säily alhaisena. Kuitenkin, jos 

edullista tai jopa ilmaista sähköenergiaa siirrettäisiin esimerkiksi tuulisena päivänä Keski-

Euroopasta, voisi kaukolämpöliiketoiminta hyötyä edullisesta sähköstä käyttämällä sitä 

kaukolämmön tuotantoon. 

 

Kaikkea kaukolämpöä ei yleensä kannata tuottaa yhdellä laitoksella. Lämmöntalteenotto-

laitoksen toimiessa mitoitetulla tehollaan, se tuottaa Keskustan kaukolämpöverkon tarvit-

semasta kaukolämmöstä mahdollisesti jopa 70 prosenttia. Tällöin Keskustan verkon läm-

mön peruskuorman tuotanto katetaan ja investoinnit korkean tehon metsähakelaitokseen 

tuskin kannattaisi. Biokaasun varastointi voisi mahdollistaa sen käytön nykyisissä maakaa-

sulaitoksissa, mutta sen myyminen liikennepolttoaineena olisi todennäköisesti kannatta-

vampaa. Jätevesilaitoksen lämmöntalteenoton kannattavuutta heikentää lämpöpumppujen 

tuottaman energian jälkilämmitystarve riittävään lämpötilaan. Lisäksi lämmöntalteenotto-

laitos tulee todennäköisesti tuottamaan jo riittävästi tehoa kesäkaudella, jolloin jätevesistä 

olisi saatavissa enemmän energiaa ja lämpötehoa. Pelletin pölypolton mahdollisuutta voi-

taisiin selvittää perusteellisemmin. Geotermiseen lämpölaitoksen pilottihanketta Espoossa 

kannattaa seurata, koska geoenergian potentiaali on suuri. Mäntsälän Keskustan verkossa 

ei kaukolämmön tuotantotehon tarvitsisi olla niin suuri kuin, jota pilottihankkeessa tavoi-

tellaan. Hanke voi kuitenkin osoittautua täysin toimimattomaksi ja sen kannattavuus selvi-

ää vasta käytännön toiminnan kautta. Kaukolämmön tuotanto voitaisiin toteuttaa esimer-

kiksi pääasiallisesti yhdistelmällä, jossa Kapulin sekä jätevedenpuhdistamon lämmöntal-

teenottolaitoksilla tuotettaisiin tarvittava peruslämpö, jonka lisäksi olemassa olevia maa-

kaasulaitoksia käytettäisiin tuottamaan tarvittava huippu- ja varateho.  Eräs vaihtoehto on 

tuottaa lämmöntalteenottolaitoksella perusteho ja tuottaa pelletin pölypoltolla loput energi-

antarpeesta. 
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Tuleviin päästömääräyksiin on varauduttava. Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan 

alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköille tulee vaikuttamaan myös Mäntsälän Sähkö 

Oy:n tuotantoyksiköihin. Polttoaineteholtaan yli 5 megawatin lämpölaitoksiin eli Liedon-

tien, Huvitien ja Kapulin laitoksiin on tehtävä tulevaisuudessa päästömittauksia. On selvi-

tettävä alittavatko maakaasulaitokset määritellyt päästörajat. Lisäksi on laadittava laitoksi-

en päästöjen tarkkailusuunnitelma ennen vuoden 2018 tammikuun 1. päivää. Euroopan 

unionin direktiivi keskisuurille polttolaitoksille tulee vaikuttamaan 2020 -luvun aikana 

myös polttoaineteholtaan yli 5 megawatin lämpölaitosten lisäksi myös Saaren öljyä käyttä-

vään lämpölaitokseen sekä Ruusutarhan, Pornaisten ja Mustanmäen lämpölaitoksiin. Di-

rektiivin toimeenpanoa Suomessa on kannattavaa seurata ja tehdä ajoissa toimintasuunni-

telma laitoksien rekisteröintiin ja tehtävien päästömittauksien toteuttamiseen. On myös 

selvitettävä mitä toimenpiteitä on tehtävä, jotta nykyiset 2025 vuoden jälkeen käytössä 

olevat polttolaitokset alittavat asetetut päästörajat. Direktiiviin saattaa vielä tulla muutoksia 

ja direktiivin velvoitteet saattavat tulla voimaan tiukempana Suomen lainsäädännössä. 

 

Kaukolämpöverkkojen yhdistäminen Mäntsälässä voisi tuottaa kustannussäästöjä kauko-

lämmön tuotannossa. Muiden verkkojen kuin Ruusutarhan yhdistäminen Keskustan verk-

koon on kuitenkin kallista. Ruusutarhan verkon yhdistäminen Keskustan verkkoon voisi 

tuottaa kustannussäästöjä ja olla kannattava investointi. Verkon yhdistämisessä on huomi-

oitava ainakin verkoston rakentamisen ja suunnittelun kustannukset, lämpölaitosten käyt-

töikä ja tuotantokustannukset sekä kaukolämpöverkon laajennuksen tuoma asiakaspotenti-

aali. Yhdistämistä tulee tarkastella ainakin, kun Ruusutarhan verkon lämpölaitoksia on 

uusittava, tai Keskustan verkon lämmöntuotannon muuttuvat kustannukset laskevat merkit-

tävästi. 

 

Kaukolämpöverkon laajentamista arvioidessa on kannattavaa laskea kuinka kaukolämpö-

verkon tunnusluvut, kuten verkon tehotiheys ja lämpötiheys muuttuisivat verkon laajentu-

essa. Uusien rakennusalueiden kannattavuuden arviointiin voidaan käyttää esimerkiksi 

Åbo Akademin kehittämää avointa Microsoft
®
 Excel

®
 -ohjelmaan tehtyä laskentasovellus-

ta. Sovelluksella voidaan arvioida esimerkiksi kaukolämpöverkostoon tarvittavan inves-

toinnin, eli rakentamiskustannuksien, takaisinmaksuaikaa sekä mahdollisia liittymis- ja 

perusmaksuja.  
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Tulevaisuuden kaukolämpömarkkinat voivat olla avoimet ja kaksisuuntaiset. Kaukolämpö-

verkon äly tulee kasvamaan ja kulutusennusteiden avulla säädetään lämmitystehoa ja tuo-

tantoa. Tavoitteena on tuottaa energiaa mahdollisimman ympäristöystävällisesti, edullisesti 

ja tasaisesti. Lämmön tarpeen huiput tasataan lämpövarastoilla, kysyntäjoustolla ja varau-

tumalla automatiikan avustuksella. Tulevaisuuden kaukolämpöjärjestelmä tarvitsee läm-

mön varaamiseen lämpövarastoa, jolloin kaukolämpö voidaan tuottaa mahdollisimman 

kustannustehokkaasti. Edullisen sähkön aikaan sähkövastus lämmittää kaukolämpövettä ja 

kalliin huipputuotannon käyttöä pyritään välttämään varautumalla kulutushuippuihin. Kau-

kolämmön asiakaskokemus ei kuitenkaan saa heikentyä automaation kehittyessä. Kak-

sisuuntaisessa lämpökaupassa kaukolämmön eduksi koettu vaivattomuus saattaa heikentyä. 

Asuinolosuhteet on taattava myös kysynnän mukaan joustavassa kaukolämpöjärjestelmäs-

sä. Kaksisuuntainen lämpökauppa vaatisi myös kustannusvastaavampaa hinnoittelua. Au-

rinkolämpöenergiaa kaukolämpöverkkoon myyvän asiakkaan energian hinta tulisi olla ke-

sällä alempi kuin talvella, koska myös kaukolämpöyhtiön tuotantokustannukset ovat erilai-

set eri vuodenaikoina. Voidaan olettaa, että pienien kaukolämpökuluttajien, kuten omakoti-

talojen kytkeminen nykyiseen kaukolämpöverkkoon ei ole kannattavaa pelkästään niiden 

mahdollisesti tuottaman lämmön vuoksi. Kaukolämmön tehotiheyden ja energiatiheyden 

pitää myös säilyä korkealla tasolla. 

 

Kaukolämpöverkon avautuminen kolmannelle osapuolelle, eli toisille lämmönmyyjille 

todennäköisesti vaikeuttaisi nykyisen kaukolämpöyhtiön kannattavan toiminnan saavutta-

mista. Voi olla mahdollista, että tulevaisuudessa lämmön siirtotoiminta ja tuotanto eriyte-

tään samalla tavalla kuin sähköliiketoiminnassa. Tällöin energianhinta todennäköisesti 

laskisi kilpailun myötä, mutta voi olla, että kaukolämmön jakeluhinnat todennäköisesti 

nostaisivat lämmön kokonaishintaa. Jos nykyisten kaukolämpöverkkojen käyttäminen 

avattaisiin tulevaisuudessa kolmannelle osapuolelle, pitäisi yhtiön suunnitella toimintansa 

uudelleen ja eriyttää kaukolämpöliiketoiminta lämmöntuotantoyhtiöön ja lämmönjakeluyh-

tiöön. Tulevaisuudessa voi olla mahdollista myös tilanne, jossa lämmöntuotanto on kilpail-

tua, mutta lämmön myynti ja jakelu ovat yhden yhtiön hallinnoimia.  

 

Kaukolämpömittarit tuottavat yhtiölle tällä hetkellä vain kuukausikohtaisia energiankulu-

tuslukemia. Tarkempi luenta mahdollistaisi uusien tuntitehoihin perustuvien tuotteiden 
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suunnittelun ja käyttöönoton. Myös tulevaisuudessa mahdollisesti käyttöön tuleva kak-

sisuuntainen lämpökauppa vaatisi tarkempaa luentaa. Mittarien muuttaminen tuntiluentaan 

toisi kuitenkin kustannuksia. Edullisin tapa mittarien muuttamiseksi tuntiluentaan olisi 

todennäköisesti uusien kaukolämpökohteiden kaukolämpömittarien muuttaminen tunti-

luentaan. Tämän lisäksi mittareita voitaisiin uusia tarvittaessa ainakin mittarien rikkoutues-

sa ja merkittävimpien kaukolämpötehoa tarvitsevien asiakkaiden osalta. 

 

Kaukojäähdytyksen potentiaalia voitaisiin tulevaisuudessa tarkastella Mäntsälän Sähkö 

Oy:n kaukolämpöverkon alueella. Kaukojäähdytysverkoston rakentaminen on suhteellisen 

kallis investointi. Suomessa jäähdytyksen tarveaika on lyhyt, joten investoinnin takaisin-

maksuaika voi kasvaa liian suureksi. Esimerkiksi Kapulin alueelle tuleva jäähdytystä tar-

vitseva suuri teollisuusyritys voisi olla soveltuva asiakas kaukojäähdytykselle tai kaukovii-

lennykselle. Kaukojäähdytys voitaisiin tuottaa esimerkiksi kompressorijäähdytyksellä.  

 

Jatkotutkimusta voitaisiin tehdä erityisesti pelletin pölypolton kannattavuudesta todellisilla 

investointikustannuksilla sekä kaukolämmön paluuveden lämpötilan alentamisen vaikutuk-

sesta lämmöntalteenottolaitoksen toimintaa. Lisätutkimusta voitaisiin tehdä myös asiakkai-

den toiveesta hyödyntää kaksisuuntaista kaukolämpöä. Potentiaalisimpia tutkittavia kohtei-

ta kaksisuuntaisen kaukolämpökaupan asiakkaiksi olisivat suuret kiinteistöt, joissa syntyy 

merkittävää hukkalämpöä. Diplomityön ulkopuolelle jääneitä, muita mahdollisia tutkittavia 

kehityskohteita olisivat esimerkiksi kaukolämmön myynti- ja markkinointi, kaukolämmön 

tunnettavuus ja houkuttelevuus kaukolämpöverkon alueella. Lisäksi voitaisiin tutkia kau-

kolämpöpotentiaalia Mäntsälässä. Edellinen selvitys mahdollisesti liitettävistä kaukoläm-

pökohteista on tehty vuonna 2008. 
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9. YHTEENVETO 

 

Tämän työn tarkoitus oli selvittää Mäntsälän Sähkö Oy:n kaukolämpöliiketoiminnan nyky-

tila sekä esittää kehitysehdotuksia tulevaisuudelle. Tässä työssä keskityttiin kaukolämmön 

hinnoittelun ja tuotannon kehittämiseen. Tämän diplomityön tutkimuskysymykset olivat: 

1) Millaisilla toimenpiteillä varmistetaan kaukolämpöliiketoiminnan kannattavuus tulevai-

suudessa? ja 2) Millaisia mahdollisuuksia älykäs kaukolämpö tuo kaukolämpöliiketoimin-

nalle? 

 

Kaukolämmön tuotantokustannukset ovat olleet Mäntsälän Sähkö Oy:ssä korkeat. Kauko-

lämmön tuottamiseen käytetyn maakaasun hinta on ollut korkea ja erityisesti maakaasun 

verojen määrä on kasvanut merkittävästi vuodesta 2011 lähtien. Korkeista kustannuksista 

johtuen myös kaukolämmön hinta on ollut korkealla tasolla Mäntsälässä. Kaukolämpölii-

ketoiminnan toimintaympäristöön vaikuttavat ympäristöpolitiikka sekä lainsäädäntö. Kau-

kolämmön hinnan tulee olla tarpeeksi kustannusvastaava, tasapuolinen ja kohtuullinen. 

Kaukolämmön hinnoittelun kohtuullisuutta seurataan Kilpailu- ja kuluttajavirasto toimesta.  

 

Päästömääräykset sekä päästöjen tarkkailua koskevat säädökset koskevat tulevaisuudessa 

myös Mäntsälän Sähkö Oy:n lämmöntuotantolaitoksia ja vaikuttavat liiketoiminnan kan-

nattavuuteen. Vuoden 2018 alusta alkaen on polttoaineteholtaan yli 5 megawatin lämpölai-

tosten, eli Liedontien, Kapulin sekä Huvitien lämpölaitosten päästöjen alitettava niiltä vaa-

dittavat raja-arvot. Näiden lämpölaitosten päästötarkkailusta on myös oltava suunnitelmat.  

Vuoden 2024 tammikuusta alkaen tulee polttoaineteholtaan 5–20 megawatin lämpölaitos-

ten olla rekisteröity, ja niiden päästöjen tulee alittaa MCP -direktiivin mukaiset vaatimuk-

set päästörajoista. Kuitenkin kaukolämpöä tuottavat lämpölaitoksen voidaan direktiivin 

mukaan vapauttaa päästörajoista vuoteen 2030 asti, jos niiden hyötylämmöstä vähintään 50 

prosenttia toimitetaan julkiseen kaukolämpöverkkoon, eli niin kuin Mäntsälässä nyt teh-

dään. Myös polttoaineteholtaan 1–5 megawatin lämpölaitosten tulee olla rekisteröity vuo-

desta 2029 alkaen, jolloin myös Pornaisten, Saaren, Ruusutarhan sekä Mustanmäen laitos-

ten tulee olla rekisteröity. Direktiivi ei kuitenkaan tule välttämättä Suomessa voimaan yh-

denmukaisena, joten sen toimeenpanoa on seurattava. 
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Työn tuloksena voidaan todeta, että kaukolämmön hinnoittelua kannattaa kehittää kauko-

lämpöliiketoiminnan kannattavuuden varmistamiseksi tulevaisuudessa. Kausihinnoittelu 

lisää hinnoittelun kustannusvastaavuutta ja osoittaa asiakkaille tuotantokustannuksien eron 

eri vuodenaikoina. Tehohinnoitteluun siirtyminen olisi kannattavaa asiakkaiden kohdalla, 

joiden energiankulutus on suhteellisen pieni, mutta tehon käyttö on suuri. Perusmaksun 

tehohinnoittelun vaatima kaukolämpömittareiden muuttaminen tuntiluentaan voitaisiin 

toteuttaa vähitellen asentamalla uusille asiakkaille tuntiluennan mahdollistamat mittarit. 

Tällöin mittareiden muuttamisen kustannukset jakautuisivat pidemmälle ajalle. Tulevai-

suudessa kaukolämmön hinnoittelu voisi jakautua kausihinnoiteltuun energiamaksuun sekä 

tehoperusteisiin perusmaksuun ja liittymismaksuun. Lämmöntalteenottolämmön tuotteis-

taminen voisi olla kannattavaa ja houkutella esimerkiksi lisää teollisuusyrityksiä sijoittu-

maan Mäntsälän alueelle sekä liittymään kaukolämpöön. Myös nykyiset asiakkaat voisivat 

käyttää lämmöntalteenottolämpöä markkinoinnissaan. 

  

Kaukolämpöliiketoiminnan kannattavuuteen vaikuttaa voimakkaasti myös käytettyjen polt-

toaineiden hinnat ja tuotantokustannukset eri tuotantomuodoilla. Kaukolämmön energiasta 

merkittävin osuus tuotetaan tulevaisuudessa todennäköisesti lämmöntalteenottolaitoksella. 

Lämpöpumpuilla ei kuitenkaan voida tuottaa kaikkea tarvittavaa energiaa, koska lämpö-

pumppujen tuottama kaukolämmön menolämpötilaa ei saada nykyisillä lämpöpumpuilla 

tarpeeksi korkealle talvella. Puupelletistä tehtyä pölyä voitaisiin polttaa nykyisissä maa-

kaasulaitoksissa, jos niitä muokataan puupölyn polttoon sopivaksi. Pelletin käyttäminen 

vaatisi ainakin uuden polttimen, pellettisiilon sekä pellettien jauhamiseen tarkoitetun myl-

lyn. Pelletin pölypolton takaisinmaksuaika vuoden 2015 polttoaineiden hinnoilla on koh-

tuullinen, noin 10 vuotta korvattaessa maakaasua, mutta tulokseen tulee suhtautua varauk-

sella, koska esimerkiksi investoinnin arvo oli arvioitu karkeasti. Kannattavuuteen vaikuttaa 

erityisesti puupelletin ja maakaasun hintaero. Biokaasun raaka-ainetta, kuten nurmea, lan-

taa, lietettä ja olkea on tarjolla riittävästi kattamaan Keskustan verkon lämmöntalteenotto-

laitoksen lisäksi tarvittava energiamäärä, mutta biokaasutuotantoon vaaditaan erittäin mer-

kittävät investoinnit ja takaisinmaksuaika verrattuna maakaasun käyttöön kasvaa yli 20 

vuoteen. Geoenergian hyödyntäminen saattaa olla tulevaisuudessa mahdollista kaukoläm-

mön tuotannossa. Espoon geoenergiahanketta kannattaa seurata. 
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Älyteknologian mahdollistamat kysyntäjousto ja kaksisuuntainen kaukolämpökauppa ovat 

tulevaisuuden mahdollisuuksia kaukolämpöliiketoiminnalle. Tässä työssä selvitetyt kysyn-

täjouston edut vaikuttavat pieniltä suhteessa kysyntäjouston toteuttamiseksi vaadittaviin 

investointeihin. Kaukolämmön varastointi mahdollistaisi kysyntäjouston etujen saavutta-

misen mahdollisesti edullisemmin. Lämmöntalteenottolämpöä voidaan varastoida, jos lai-

toksen teho on suurempi kuin tarvittava peruskuorma. Kaksisuuntainen kaukolämpökauppa 

ja sen älykäs ohjaaminen mahdollistaisivat kustannustehokkaan lämmöntuotannon, joka 

osallistaisi myös asiakaskiinteistöt. Kaksisuuntaisen lämpökaupan etujen arvioimiseksi 

kannattaa seurata Turun Skanssin alueen lämpökaupan kehittymistä. 

 

Työssä esille tulleita jatkotutkimuskohteita olisivat pelletin pölypolton kannattavuus tar-

jouskyselyiden perusteella saatavien todellisten investointikustannusten perusteella, kauko-

lämmön paluuveden lämpötilan alentamisen vaikutus lämmöntalteenottolaitoksen toimin-

taan sekä kaksisuuntaisen kaukolämmön potentiaali Mäntsälässä. Tämän työn ulkopuolelle 

jäänyt potentiaalisten kaukolämpöasiakkaiden kartoitus olisi myös mahdollisesti kannatta-

va toteuttaa. Potentiaalisia uusia kaukolämpöasiakkaita voitaisiin kartoittaa niin, että kau-

kolämmön teho- ja lämpötiheys säilyisivät nykyisellään tai kasvaisivat nykyisestä. 
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LIITE II, 1. Hakkeen polttolaitoksen takaisinmaksulaskelma. 

 

 

TAPAUS 1. Energiatuki 0%. Hakkeen hinta 25 €/MWh. Maakaasun hinta 42,4 €/MWh. 

Investointi  2000000 € 
 Teho 2 MW 
 Huipunkäyttöaika 5000 h 
 Energian tuotanto 10000 MWh 
 Tuotantokustannus (maakaasu) 42,4 €/MWh 
 Polttoainekustannus (metsähake) 25  €/MWh 
 Kustannussäästö 174000 euroa/a 
 TMA (korko 0 %) 11,49 VUOTTA 
 TMA (korollinen) 

   korko  5 % 
 

    Energiatuen osuus investoinnista 0 % 
 

  
säästö korkokustannukset 

Vuosi 0 2000000 0 0 

Vuosi 1 1926000 74000 100000 

Vuosi 2 1848300 77700 96300 

Vuosi 3 1766715 81585 92415 

Vuosi 4 1681051 85664 88336 

Vuosi 5 1591103 89947 84053 

Vuosi 6 1496658 94445 79555 

Vuosi 7 1397491 99167 74833 

Vuosi 8 1293366 104125 69875 

Vuosi 9 1184034 109332 64668 

Vuosi 10 1069236 114798 59202 

Vuosi 11 948698 120538 53462 

Vuosi 12 822133 126565 47435 

Vuosi 13 689239 132893 41107 

Vuosi 14 549701 139538 34462 

Vuosi 15 403186 146515 27485 

Vuosi 16 249346 153841 20159 

Vuosi 17 87813 161533 12467 

Vuosi 18 0 169609 4391 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



LIITE II, 2. Hakkeen polttolaitoksen takaisinmaksulaskelma. 

 

 

TAPAUS 2. Energiatuki 15%. Hakkeen hinta 25 €/MWh. Maakaasun hinta 42,4 
€/MWh. 

Investointi energiatuen jälkeen 1700000 € 
 Teho 2 MW 
 Huipunkäyttöaika 5000 h 
 Energian tuotanto 10000 MWh 
 Tuotantokustannus (maakaasu) 42,4 €/MWh 
 Polttoainekustannus (metsähake) 25  €/MWh 
 Kustannussäästö 174000 euroa/a 
 TMA (korko 0 %) 9,8 VUOTTA 
 TMA (korollinen) 

   korko  5 % 
 

    Energiatuen osuus investoinnista 15 % 
 

  
säästö korkokustannukset 

Vuosi 0 1700000 0 0 

Vuosi 1 1611000 89000 85000 

Vuosi 2 1517550 93450 80550 

Vuosi 3 1419428 98123 75878 

Vuosi 4 1316399 103029 70971 

Vuosi 5 1208219 108180 65820 

Vuosi 6 1094630 113589 60411 

Vuosi 7 975361 119269 54731 

Vuosi 8 850129 125232 48768 

Vuosi 9 718636 131494 42506 

Vuosi 10 580568 138068 35932 

Vuosi 11 435596 144972 29028 

Vuosi 12 283376 152220 21780 

Vuosi 13 123545 159831 14169 

Vuosi 14 0 167823 6177 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     
 
 

   

    

    

    



LIITE II, 3. Hakkeen polttolaitoksen takaisinmaksulaskelma. 

 

 

TAPAUS 3. Energiatuki 15%. Maakaasun hinta 42,4 €/MWh. 
Tuotanto -10 %. 

 Investointi energiatuen jälkeen 1700000 € 
 Teho 2 MW 
 Huipunkäyttöaika 5000 h 
 Energian tuotanto 9000 MWh 
 Tuotantokustannus (maakaasu) 42,4 €/MWh 
 Polttoainekustannus (metsähake) 25  €/MWh 
 Kustannussäästö 156600 euroa/a 
 TMA (korko 0 %) 10,9 VUOTTA 
 TMA (korollinen) 

   korko  5 % 
 

    Energiatuen osuus investoinnista 15 % 
 

  
säästö korkokustannukset 

Vuosi 0 1700000 0 0 

Vuosi 1 1628400 71600 85000 

Vuosi 2 1553220 75180 81420 

Vuosi 3 1474281 78939 77661 

Vuosi 4 1391395 82886 73714 

Vuosi 5 1304365 87030 69570 

Vuosi 6 1212983 91382 65218 

Vuosi 7 1117032 95951 60649 

Vuosi 8 1016284 100748 55852 

Vuosi 9 910498 105786 50814 

Vuosi 10 799423 111075 45525 

Vuosi 11 682794 116629 39971 

Vuosi 12 560334 122460 34140 

Vuosi 13 431750 128583 28017 

Vuosi 14 296738 135012 21588 

Vuosi 15 154975 141763 14837 

Vuosi 16 6124 148851 7749 

Vuosi 17 0 156294 306 

    

    

    

    

    

    

    

    

     
 
 

   

    



LIITE II, 4. Hakkeen polttolaitoksen takaisinmaksulaskelma. 

 

 

TAPAUS 4. Energiatuki 15%. Maakaasun hinta 42,4 €/MWh. 
Tuotanto +10 %. 

 Investointi energiatuen jälkeen 1700000 € 
 Teho 2 MW 
 Huipunkäyttöaika 5000 h 
 Energian tuotanto 11000 MWh 
 Tuotantokustannus (maakaasu) 42,4 €/MWh 
 Polttoainekustannus (metsähake) 25  €/MWh 
 Kustannussäästö 191400 euroa/a 
 TMA (korko 0 %) 8,9 VUOTTA 
 TMA (korollinen) 

   korko  5 % 
 

    Energiatuen osuus investoinnista 15 % 
 

  
säästö korkokustannukset 

Vuosi 0 1700000 0 0 

Vuosi 1 1593600 106400 85000 

Vuosi 2 1481880 111720 79680 

Vuosi 3 1364574 117306 74094 

Vuosi 4 1241403 123171 68229 

Vuosi 5 1112073 129330 62070 

Vuosi 6 976276 135796 55604 

Vuosi 7 833690 142586 48814 

Vuosi 8 683975 149715 41685 

Vuosi 9 526774 157201 34199 

Vuosi 10 361712 165061 26339 

Vuosi 11 188398 173314 18086 

Vuosi 12 6418 181980 9420 

Vuosi 13 0 191079 321 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   



LIITE II, 5. Hakkeen polttolaitoksen takaisinmaksulaskelma. 

 

 

TAPAUS 5. Energiatuki 15%. Maakaasun 
hinta 60,0 €/MWh. 
Investointi energiatuen jälkeen 1700000 € 

 Teho 2 MW 
 Huipunkäyttöaika 5000 h 
 Energian tuotanto 10000 MWh 
 Tuotantokustannus (maakaasu) 60 €/MWh 
 Polttoainekustannus (metsähake) 25  €/MWh 
 Kustannussäästö 350000 euroa/a 
 TMA (korko 0 %) 4,9 VUOTTA 
 TMA (korollinen) 

   korko  5 % 
 

    Energiatuen osuus investoinnista 15 % 
 

  
säästö korkokustannukset 

Vuosi 0 1700000 0 0 

Vuosi 1 1435000 265000 85000 

Vuosi 2 1156750 278250 71750 

Vuosi 3 864588 292163 57838 

Vuosi 4 557817 306771 43229 

Vuosi 5 235708 322109 27891 

Vuosi 6 0 338215 11785 

 

 



LIITE III, 1. Pelletin pölypolton takaisinmaksulaskelma. 

 

 

TAPAUS 1. Energiatuki 0%. 
   Investointi energiatuen 

jälkeen 750000 € 
 Teho 9,5 MW 
 Energian tuotanto 12000 MWh 
 Tuotantokustannus (maa-

kaasu) 42,4 €/MWh 
 Polttoainekustannus (puu-

pelletti) 35  €/MWh 
 Kustannussäästö 88800 euroa/a 
 TMA (korko 0 %) 8,4 VUOTTA 
 TMA (korollinen) 

   korko  5 % 
 Energiatuen osuus inves-

toinnista 0 % 
 

  
säästö korkokustannukset 

Vuosi 0 750000 0 0 

Vuosi 1 698700 51300 37500 

Vuosi 2 644835 53865 34935 

Vuosi 3 588277 56558 32242 

Vuosi 4 528891 59386 29414 

Vuosi 5 466535 62355 26445 

Vuosi 6 401062 65473 23327 

Vuosi 7 332315 68747 20053 

Vuosi 8 260131 72184 16616 

Vuosi 9 184337 75793 13007 

Vuosi 10 104754 79583 9217 

Vuosi 11 21192 83562 5238 

Vuosi 12 0 87740 1060 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 



LIITE III, 2. Pelletin pölypolton takaisinmaksulaskelma. 

 

 

TAPAUS 2. Energiatuki 
15%.  

   Investointi energiatuen 
jälkeen 637500 € 

 Teho 9,5 MW 
 Energian tuotanto 12000 MWh 
 Tuotantokustannus (maa-

kaasu) 42,4 €/MWh 
 Polttoainekustannus (puu-

pelletti) 35  €/MWh 
 Kustannussäästö 88800 euroa/a 
 TMA (korko 0 %) 7,2 VUOTTA 
 TMA (korollinen) 

   korko  5 % 
 Energiatuen osuus inves-

toinnista 15 % 
 

  
säästö korkokustannukset 

Vuosi 0 637500 0 0 

Vuosi 1 580575 56925 31875 

Vuosi 2 520804 59771 29029 

Vuosi 3 458044 62760 26040 

Vuosi 4 392146 65898 22902 

Vuosi 5 322953 69193 19607 

Vuosi 6 250301 72652 16148 

Vuosi 7 174016 76285 12515 

Vuosi 8 93917 80099 8701 

Vuosi 9 9813 84104 4696 

Vuosi 10 0 88309 491 



LIITE IV. Hybridijärjestelmän esimerkkikytkentä (Savon Voima Oyj). 

 

 

 


