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Tässä työssä tutkittiin uudenlaista kaukolämmön tuotantotapaa, joka perustuu lämmöntal-

teenottoon jokivedestä lämpöpumpuilla. Tutkimuksessa luotiin kokonaiskuva uudenlaisen 

lämmöntuotannon toiminnasta, sekä selvitettiin tuotannon soveltumista Suomeen. Tuotan-

non kattavuus selvitettiin laskennan avulla käymällä läpi kaikki kaukolämpöä myyvien yri-

tysten kaukolämpöverkot. Verkoston kulutustietoihin yhdisteltiin jokien virtaamatietoja. 

Laskenta tehtiin taulukkolaskentaohjelmalla ja kohteita oli yhteensä 184. 

 

Työssä tutkittiin myös laitoksen ympäristövaikutuksia lämpövaraston, jokiekosysteemin ja 

hiilidioksidipäästöjen osalta. Merkittävimmät vaikutukset tulisivat Suomen ilmastossa suu-

riksi muodostuvien lämpövarastojen rakentamisesta. Jokiekosysteemin kannalta laitoksen 

toiminnan vaikutukset osoittautuivat pääasiassa positiivisiksi. Hiilidioksidipäästöjen lasken-

nassa laitos oletettiin täysin päästöttömäksi, koska sähköverkkoa tarkasteltiin vuoden 2050 

näkökulmasta, jolloin sähköntuotannon oletettiin olevan päästötöntä. 

 

Laskennasta selvisi, että laitoksilla pystyttäisiin kattamaan 22,7 % kaukolämmityksen tar-

peesta. Tämä tarkoittaisi noin 1,6 milj. tonnin hiilidioksidipäästöjen välttämistä vuositasolla. 

Laitostyypin todettiin soveltuvan paremmin vain kesänaikaisen lämmöntarpeen kattamiseen. 

Talviaikainen lämmöntarve olisi parempi kattaa jollakin muulla ratkaisulla. 
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SYMBOLILUETTELO 

 
Roomalaiset 

Cp ominaislämpökapasiteetti    J/kgK 

E Energia      J, Wh 

g gravitaatiovakio     m/s2 

H korkeus      m 

P teho       W 

p paine       bar, Pa 

Q lämpövirta      W 

qm massavirta      kg/s 

qv tilavuusvirta      m3/s 

T lämpötila      ºC, K 

W sähköteho      W 

 

Kreikkalaiset 

∆ ero, muutos 

ρ tiheys       kg/m3 

 

Alaindeksit 

heat lämpö 

high kuuma 

low kylmä 

pump pumppu 

var varasto 

x ajanhetki x 

 

Lyhenteet 

COP Coefficient Of Performance 
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1 JOHDANTO 

 

Kaukolämmöntuotanto alkoi maailmalla vuonna 1877 New Yorkissa Yhdysvalloissa. Suo-

men ensimmäinen kaukolämpölaitos rakennettiin vuonna 1940 Helsingin olympiakylään. 

Varsinainen kaukolämpöverkon rakentaminen alkoi kuitenkin vasta 1950-luvun loppupuo-

lella. (Kara et al. 2004, 76.) Voimalaitosten sijoittuminen kaupungin keskustan lähistölle 

mahdollisti yhdistetyn lämmön ja sähkön tuotannon alusta lähtien (Energiataloudellinen yh-

distys 1989, 3). 

 

Vuonna 2014 kaukolämmön piirissä olevia kiinteistöjä oli jo noin 144 000, joista asuinra-

kennusten tilavuusosuus oli noin 46 %. Kaukolämmöntuotanto oli 34 700 TWh. Tuotannon 

on arvioitu pysyvän suunnilleen yhtä suurena tulevaisuudessakin. Kaukolämpöverkkoon tu-

lee liittymään lisää asiakkaita, mutta vanhojen kiinteistöjen kunnostustyöt ja uusien kiinteis-

töjen korkeat energiatehokkuudet tasaavat kysynnän vain hieman kasvavaksi. (Energiateol-

lisuus ry 2015, 1,7.) 

 

Energiatehokkaampien kiinteistöjen liittyminen kaukolämpöverkkoon saattaa mahdollistaa 

kaukolämpöverkon siirtolämpötilojen alentamisen, mikä pienentää verkoston siirtohäviötä. 

Alemmat siirtolämpötilat kasvattaisivat myös yhteistuotantosähkön määrää. (Suontaka et al. 

1996, 9). Lämpötilojen alentaminen voi mahdollistaa myös uudenlaisien lämmöntuotanto-

menetelmien liittämisen kaukolämpöverkkoon. 

 

Tarve uudenlaisille lämmöntuotantotekniikoille tulee ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja 

hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymisestä. EU:n ja Suomen tavoite on saavuttaa hiilineut-

raalius vuoteen 2050 mennessä (Energiateollisuus ry 2016a). Tavoitteeseen pääseminen vaa-

tii lähes kokonaan luopumista polttoaineiden polttamiseen perustuvasta energiantuotan-

nosta. Siirtyminen biopolttoaineisiin ei ole riittävä ratkaisu maankäytön muutosten ja polt-

toaineiden tuotannon hiilidioksidipäästöjen takia. 

 

Tässä työssä perehdytään tarkemmin yhteen melko uuteen lämmöntuotantomenetelmään ja 

sen soveltuvuuteen Suomen olosuhteisiin. Menetelmässä on kyse lämmöntalteenotosta vir-

taavista vesistä lämpöpumppujen avulla. Tässä tutkimuksessa keskitytään jokien virtaaviin 
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vesiin ja niissä olevan lämpöenergian talteenottoon keskitetysti. Tutkimustyön tavoitteet 

ovat seuraavat: 

 

• Luodaan kokonaiskuva uudenlaisesta tuotantotavasta 

• Tutkitaan ratkaisun lämmöntuotantomahdollisuuksia Suomessa 

• Tutkitaan ratkaisun vaikutuksia ympäristöön 

 

Tutkimus on laskennallinen ja kirjallinen selvitys. Laskennassa käydään läpi kaikki Suomen 

kaukolämpöä myyvien yritysten kaukolämpöverkot ja näihin mahdollisesti yhdistyvä uu-

denlainen tuotanto. Tutkimuksen alussa käydään läpi laitoksen toimintaperiaatetta ja asete-

taan laitoksen toiminnalle lähtökohtia. Laskenta käydään läpi esimerkkikohteen avulla. Lai-

toksen ympäristövaikutuksia arvioidaan esimerkkikohteen tulosten ja kirjallisten lähteiden 

perusteella. Ympäristövaikutuksia arvioidaan hiilidioksidipäästöjen, vesistön lämpötilan-

muutoksen ja lämpövarastojen rakentamisen osalta. 

 

2 KAUKOLÄMMÖN TUOTANTO LÄMPÖPUMPULLA 

 

Kaukolämmön tuotanto lämpöpumpulla perustuu lämmön siirtämiseen matalan lämpötilan 

lähteestä korkeamman lämpötilan kohteeseen. Prosessissa ei hyödynnetä polttoaineen 

kemiallista energiaa, vaan syötteenä käytetään sähköenergiaa. Tämä tekee ratkaisusta 

paikallisesti päästöttömän ja voi sähköenergian lähteestä riippuen olla yhtenä ratkaisuna 

siirryttäessä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Kuvassa 1 on esitetty laitoksen kokoonpano 

ja pääkomponentit. 
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Kuva 1. Lämpöpumppulaitoksen pääkomponentit. 

 

Laitoksen pääosia ovat lämmönkeräysjärjestelmä, lämpöpumput ja lämpövarasto sekä 

kaukolämpöverkon lämmönvaihdin. Mikäli laitoksilla pyritään kattamaan koko alueellinen 

kaukolämmöntarve, tulisi lämpöpumppuvoimalaan asentaa myös varavoimalaitos 

sähkönsaannin turvaamiseksi häiriötilanteita varten. Tällä varmistettaisiin katkeamaton 

lämmönjakelu. 

 

Tässä luvussa käydään läpi lämpöpumpun toimintaperiaate, sekä laitoksen erityispiirteitä, 

kun lämmönlähteenä on jokivesi. Jokivedelle ominaispiirteitä ovat epäpuhtaudet, matala 

lämpötila, sekä lämpötilan ja virtaaman voimakas kausiluontoinen vaihtelu. Talvisin jokivesi 

voi muodostaa hyytöjä kovilla pakkasilla, kun alijäähtynyt vesi kohtaa jonkin virtausta 

hidastavan esteen. (Varsinais-Suomen ELY-keskus 2013). Laitoksen kytkeminen 

kaukolämpöverkkoon asettaa myös omat vaatimukset laitoksen toiminnalle. 

 

2.1 Lämpöpumpun toiminta 

 

Termodynamiikan toisen pääsäännön mukaan luontaisessa prosessissa lämpöenergia virtaa 

aina suuremmasta lämpötilasta pienempään (Cengel & Boles 1994, 253). Tämän lain nojalla 
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lämpö ei voi siirtyä jokivedestä luonnollisesti kaukolämpöverkkoon, jonka lämpötila on 

vuodenajasta riippuen noin 60–100 celsiusastetta korkeampi. Lämpöenergiaa voidaan 

kuitenkin siirtää ulkoisen työn avulla. Tätä prosessia kutsutaan käänteiseksi Carnot -

prosessiksi (Cengel & Boles 1994, 253,264). 

 

Lämpöenergian siirtämiseen matalalta lämpötilatasolta korkeampaan lämpötilatasoon voi-

daan käyttää lämpöpumppua (Cengel & Boles 1994, 250). Lämpöpumpun keskeisimmät 

osat ovat kompressori, höyrystin, lauhdutin, paisuntaventtiili ja kiertoputkisto. Lämpöpump-

puprosessi on esitetty kuvassa 2. 

 

 

Kuva 2. Lämpöpumpun prosessikuva 

 

Prosessissa kiertoaine höyrystyy alhaisessa paineessa ja lämpötilassa höyrystimessä sitoen 

lämpöä itseensä. Tämän jälkeen höyrystyneen kiertoaineen paine nostetaan kompressorilla 

lähelle tiivistymiseen vaadittavaa painetta. Kiertoaine jatkaa lauhduttimeen, jossa se vapaut-

taa sitoutuneen lämmön korkeampaan lämpötilaan tiivistyessään nesteeksi. Tiivistynyt kier-

toaine johdetaan paisuntaventtiilin läpi, jossa sen paine laskee lähelle höyrystymisen pai-

netta. Tästä kiertoaine jatkaa takaisin höyrystimelle ja prosessi alkaa alusta. (Cengel & Boles 

1994, 588.) 
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Kuvasta 2 voidaan nähdä, että prosessilla on kaksi energianlähdettä: matalasta lämpötilata-

sosta otettu lämpö ja kompressoriin syötetty sähköenergia. Prosessista saadaan ulos lämpö-

energiaa korkeammalla lämpötilatasolla. Termodynamiikan ensimmäisen pääsäännön no-

jalla energiavirta korkeamman lämpötilan tasolla täytyy olla yhtä suuri, kuin kompressoriin 

syötetyn energiavirran ja matalan lämpötilatason energiavirran summa, kun häviöitä ei huo-

mioida (Cengel & Boles 1994, 116). Lämpöpumpusta saadaan siis enemmän korkean läm-

pötilatason lämpöenergiaa ulos, kuin sähköenergiaa syötetään sisään. Lämpöpumpulla läm-

mitettäessä kuluu siis vähemmän sähköä, kuin suoralla sähkölämmityksellä. 

 

Saadun lämpötehon suhdetta syötettyyn sähkötehoon kutsutaan lämpöpumpun tehokertoi-

meksi. Tehokertoimesta käytetään lyhennettä COP (engl. coefficient of performance). (Cen-

gel & Boles 1994, 273.) 

 

𝐶𝑂𝑃 =
𝑄heat

𝑊pump
                 (1) 

 

missä COP on lämpöpumpun tehokerroin   [-] 

 Qheat on lauhduttimelta saatu lämpöteho  [W] 

 Wpump on kompressoriin syötetty sähköteho  [W] 

(Cengel & Boles 1994, 273) 

 

Kaavassa 1 esitetty tehokerroin voidaan laskea myös lämpötilojen avulla. 

 

𝐶𝑂𝑃 =
𝑇high

𝑇high−𝑇low
                 (2) 

 

missä Thigh on korkeampi lämpötila   [K] 

 Tlow on matalampi lämpötila   [K] 

(Cengel & Boles 1994, 273) 

 

Kaava 2 on muodostettu käänteiselle lämpövoimakoneelle Carnot -lämpövoimakoneen hyö-

tysuhteen kaavasta. Kaavasta selviää tehokertoimen teoreettinen maksimi tietyllä lämpötila-
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välillä toimivalle lämpöpumpulle. Esimerkiksi Helsingin Energian Katri Valan lämpöpump-

pulaitoksessa lämpöpumppu siirtää talviaikana energiaa 10 °C lämpöisestä vedestä 62 °C 

lämpöiseen veteen (Foster et al. 2016, 4). Tehdään esimerkkisijoitus: 

 

𝐶𝑂𝑃 =
335 K

335 K − 283 K
= 6,44 

 

Katri Valan voimalaitoksen lämpöpumpulle suurin mahdollinen tehokerroin on siis noin 

6,44. Tehokertoimelle on kuitenkin ilmoitettu arvoksi 3,51. Kesäaikana teoreettinen mak-

simi olisi 5,47, mutta todellinen COP on 2,96. (Foster et al. 2016, 4.) Tuloksista nähdään, 

että COP on lämpöpumpulla karkeasti puolet teoreettisesta maksimista. 

 

2.2 Loppulämpötila 

 

Lämpöpumpun lauhduttimen lämpötila määräytyy kaukolämpöverkon lämpötilan mukaan. 

Kaukolämpöverkon lämpötila riippuu vuodenajasta, ulkolämpötilasta sekä kulutuksesta. 

Menoveden lämpötila vaihtelee 65 °C:sta 115 °C:seen ja paluuveden lämpötila 40 °C:sta  

60 °C:seen. (Energiateollisuus ry 2016b). Lämmön siirtymiseen tarvitaan lämpötilaero, joten 

lauhduttimen lämpötilan tulee olla hieman verkoston lämpötilaa korkeampi. 

 

Lämpöpumppuvoimalaitos voitaisiin käytännössä kytkeä meno- tai paluuputkeen. 

Paluuputkeen kytkettynä voimalaitos toimisi esilämmittävänä ratkaisuna ennen muita 

voimalaitoksia ja vähentäisi näin muiden laitosten polttoaineen tarvetta. Matalampi 

lämpötila olisi eduksi myös lämpöpumpun tehokertoimelle, joka riippuu lämpimän ja 

kylmän puolen lämpötilaerosta. Matalampi lämpötila mahdollistaisi myös matalammat 

kiertoaineen painetasot lämpöpumpussa. 

 

Kylmäaineiden ominaisuuksien sekä kiertoaineen putkiston materiaalin kestävyyden takia 

voidaan lämpötilan nostaminen joutua tekemään kahdessa vaiheessa, kun 

lämpöpumppulaitos kytkettäisiin menoveden putkeen. Tämä on teknisesti täysin 

mahdollista, sillä lämpöpumppuja voi kytkeä peräkkäin (Cengel & Boles 1994, 598). 

Kaksivaiheinen lämpötilan nosto mahdollistaisi esimerkiksi matalamman 
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varastointilämpötilan käytön. Tällöin ensimmäinen lämpöpumppu nostaisi lämpötilan 

jokiveden lämpötilasta vaikkapa 80 °C:seen ja jälkimmäistä pumppua käytettäisiin silloin, 

kun kaukolämpöverkon kysyntä vaatii korkeampaa lämpötilaa. Tässä tutkimuksessa 

tarkastellaan lämpöpumppulaitosten kytkemistä kaukolämmön menoveteen, sillä 

lämpöpumppulaitosten roolia ei haluta rajoittaa pelkästään esilämmittämiseen. 

 

2.3 Lämmön kerääminen 

 

Lämmön kerääminen virtaavasta vedestä voidaan toteuttaa kahdella tavalla: suljetulla 

kierrolla keräinputkiston avulla tai avoimella kierrolla ja lämmönsiirtimellä. Suljetussa 

kierrossa keräinputkisto ankkuroidaan joen pohjaan painojen avulla ja putkistossa kiertävä 

neste kiertää lämpöpumpun höyrystimellä olevan lämmönvaihtimen läpi. Suljetun kierron 

soveltamismahdollisuutta suuremmille tehoille rajoittaa kuitenkin sen rajallinen 

lämmönsiirtokyky. Lisäksi suljetussa kierrossa on riskinä putkiston jäätyminen ja 

vaurioituminen. (Vattenfall 2016.) 

 

Koska putken pituutta kohden siirtyvä lämpöenergia on melko pieni, kasvaa tarvittava 

putken pituus isomman kokoluokan sovelluksissa liian suureksi. Tämän takia lämmön 

siirtämiseen kannattaa soveltaa avointa kiertoa ja lämmönvaihdinta. Lämmönvaihtimella 

saadaan pitkä putkisto kompaktimpaan tilaan. Tämä mahdollistaa suurempien lämpötehojen 

ottamisen vedestä. Lisäksi erillisen kierron käyttö antaa paremmat huoltomahdollisuudet. 

 

Valmiita ratkaisuja lämmönvaihtimien toteutukseen on jo olemassa. Esimerkiksi Suomesta 

löytyy maailman suurin kaukolämmitystä- ja jäähdytystä tuottava lämpöpumppulaitos Katri 

Valan puiston alta (HELEN Oy 2016). Norjasta löytyy meriveden lämpöä hyödyntävä 

lämpöpumppulaitos, jonka kapasiteetti on jopa 180 MW (Friotherm AG 2016, 1). Avoimen 

kierron ja lämmönvaihtimen avulla voidaan siis saada suuriakin tehoja. Yksi 

lämmönsiirtimiä valmistava yritys on Suomalainen Uponor Oyj. Yrityksen 

lämmönvaihtimet ovat modulaarisia yksiköitä ja ne voidaan räätälöidä tilauksen mukaan. 

Näillä lämmönvaihtimilla pystytään hyödyntämään vielä yksi asteistakin vettä. (Uponor Oyj 

2014, 3) 
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Avoimen kierron ratkaisussa vesi pumpataan joesta lämmönvaihtimen läpi ja palautetaan 

takaisin jokeen. Veden pumppaaminen kuluttaa sähköenergiaa. Tämä sähköenergian kulutus 

pienentää laitoksen tehokerrointa. Pumpun sähköenergian kulutukseen vaikuttaa eniten 

pumpulta vaadittu massavirta ja paine-ero. Paine-ero taas riippuu nostokorkeudesta. 

 

𝑃pump = 𝑞m ∗ ∆𝑝                 (3) 

 

missä Ppump on pumpun teho     [W] 

 qm on massavirta pumpussa    [kg/s] 

 ∆p on paine-ero pumpun yli    [Pa] 

 

∆𝑝 =  𝜌 ∗ 𝑔 ∗ (𝐻2 − 𝐻1)                (4) 

 

missä ρ on veden tiheys     [kg/m3] 

 g on gravitaatiovakio 9,81m/s2
 

 H1 on imupuolen korkeusasema    [m] 

 H2 on poistopuolen korkeusasema   [m] 

 

Edellä esitetyistä kaavoista 3 ja 4 nähdään, että jos massavirtaa pidetään vakiona, pumpun 

teho riippuu ainoastaan nostokorkeudesta, kun muita painehäviöitä ei huomioida. Jos 

erilliskierto toteutetaan yhtenäisellä putkella, jonka molemmat päät ovat samalla tasolla, 

vaikuttaa pumpun tarvitsemaan tehoon ainoastaan kierrossa olevien toimielinten 

painehäviöt. Näin ollen pumpun tarvitsema teho jää pieneksi. Tässä työssä veden 

kierrättämiseen tarvittavaa pumpun tehoa ei huomioida. 

 

Myös avoimessa kierrossa on otettava huomioon jäätymisen aiheuttamat kuormitukset 

vedessä oleviin osiin. Jäätymisen kuormituksen riskin pienentämiseksi kannattaisi imu- ja 

poistoputket sijoittaa joen pohjan tuntumaan, jolloin jääkansi ei kevään aikana painaisi 

laitteistoa. Pohjan tuntumaan sijoittaminen ei kuitenkaan poista hyytöjen kertymisen riskiä. 

 

Hyytöriskin takia olisi hyvä kartoittaa mahdollisuudet vedessä olevien osien pois 

nostamiseen talviseisokin ajaksi. Tällä ratkaisulla vältyttäisiin mahdollisesti järeiden 
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rakenteiden rakentamiselta jokeen. Näiltä rakenteilta välttyminen pienentäisi laitoksen 

vaikutuksia ekosysteemiin. 

 

2.4 Veden esikäsittely 

 

Luonnossa virtaava jokivesi sisältää epäpuhtauksia, jotka ovat peräisin esimerkiksi joen 

varren kasvustoista ja jokiin virtaavista valumavesistä. Jokiekosysteemissä elää myös paljon 

erilaisia vesieliöitä, kuten kaloja ja simpukoita. Epäpuhtauksien ja eliöiden vesipuolen 

kiertoon päätymisen estämiseksi tulee jokivesi suodattaa ennen pumppaamista. Vesikiertoon 

päätyessään epäpuhtaudet kuluttavat pumppua ja lämmönsiirrintä, sekä aiheuttavat 

lämmönsiirtotehon heikkenemistä. 

 

Veden suodattamiseen voidaan käyttää samoja ratkaisuja kuin jo rakennetuissa 

lämpöpumppuvoimalaitoksissa. Thames -joen varrelle rakennetussa 

lämpöpumppuvoimalassa suodatus on toteutettu kahdessa osassa. Ensimmäinen suodatin on 

karkeasuodatin, joka on varustettu automaattisella puhdistuksella. Puhdistus tapahtuu 

ruiskuttamalla vettä suodattimessa normaalia virtaussuuntaa vastaan. Ensimmäisen 

suodattimen tehtävä on estää karkeiden roskien päätyminen vesikiertoon. Suodatin pitää 

myös kalanpoikaset ja ankeriaat turvassa laitteistoon imeytymiseltä (Industrial Purification 

Systems 2014, 2.) 

 

Karkeasuodattimen jälkeen tulee hienosuodatin, jonka tarkoitus on suojata lämmönsiirrintä 

kulumiselta ja lian kerrostumiselta. Myös hienosuodatin on varustettu automaattisella 

puhdistuksella. Tämä suodatin voidaan myös päivittää estämään vaeltajasimpukoiden 

siementen ajautuminen lämmönsiirtimelle. Molemmat suodattimista ovat mitoitettu 

suuremmalle virtaukselle, kuin niiden läpi tullaan ajamaan. Ylimitoituksella on pyritty 

turvaamaan laitoksen toiminta myös tulva-aikana kun kiintoainepitoisuudet kasvavat 

korkeiksi. (Industrial Purification Systems 2014, 2.) 

 

Lämmönsiirrinten likaantumisesta Suomessa on jo entuudestaan kokemusta 

lauhdevoimalaitosten ansiosta. Erona tähän sovellukseen on kuitenkin veden lähde. Suuret 
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lauhdevoimalaitokset ottavat jäähdytysvetensä merestä. Makean ja suolaisen veden 

lämmönsiirtimien likaantuminen saattaa olla hieman erilaista ekosysteemin erilaisuuden 

takia. 

 

2.5 Lämmöntuotannon ajoittuminen 

 

Lämpöpumppulaitoksen tuotanto tulee painottumaan Suomessa voimakkaasti kesäajalle. 

Jokivesien lämpötila alkaa nousemaan talven nollasta asteesta huhtikuun puolessa välissä ja 

pysyy nollan yläpuolella marraskuun loppupuolelle asti. Kuvassa 3 on esitetty Kymijoen 

Kuusankosken vuotuinen lämpötilaprofiili, sekä simuloitu lämpötilaprofiili. 

 

 

Kuva 3. Kuusankosken lämpötilaprofiili (http://wwwi2.ymparisto.fi/i2/14/q1409550y/wqfi.html) 

 

Lämpöenergian saanti jokivedestä näyttää ajoittuvan lämmön kysynnän pienimmälle ajalle, 

sillä vettä ei voida jäähdyttää aivan nollaan asteeseen jäätymisen takia. Kesällä kaukolämpöä 

kuluu lähes yksinomaan käyttöveden lämmittämiseen, sekä lämpöhäviöihin. Suurimmat 

kulutushuiput saavutetaan kovilla talvipakkasilla. (Huhtinen et al. 12.) Kaukolämmön 

vuosittainen kysyntä on esitetty kuvassa 4. 
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Kuva 4. Kaukolämmön kysyntä ja keskilämpötilat vuosina 2012 – 2015 (Tiitinen 2016, 1) 

 

Kuvasta 4 nähdään, että kaukolämmön kysyntä riippuu selvästi ulkolämpötiloista ja 

noudattaa pääpiirteissään keskilämpötiloja. Kulutus näyttäisi kuitenkin olevan hieman 

laskemassa. Lämmöntuotannon ja kysynnän eriaikaisuudesta ja lämmöntuotannon 

kausiluontoisuudesta syntyvä ongelma voidaan ratkaista asentamalla kaukolämpöverkkoon 

lämpövarastoja. Varastoinnin lisääminen verkkoon mahdollistaisi kesäaikaisen ylituotannon 

hyödyntämisen myöhemmin syksyllä, kun lämmön kysyntä kasvaa. Varastointiin 

perehdytään tarkemmin seuraavassa luvussa. 

 

3 KAUKOLÄMPÖVERKON KEHITYSMAHDOLLISUUDET 

 

Kaukolämpöverkon lämpötilatasot ovat jo pitkään pysyneet samalla tasolla. Korkeaa läm-

pötilaa käytetään pitämään massavirtaa maltillisena suurimman kysynnän ja kylmimpien 

päivien aikana. Menoveden lämpötila on alimmillaan kesän aikana, jolloin lämmitysener-
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giaa kuluu lähinnä asiakkaiden käyttöveden lämmittämiseen. Nykyisellä kaukolämpöjärjes-

telmällä menoveden lämpötilaa ei voida laskea alle 65 °C:seen. Syynä tähän on legionella-

bakteerin lisääntymisriski lämpimässä käyttövedessä (Yang et al. 2015, 1). 

 

Rakennusten energiatehokkuuden parantuessa kiinteistökohtainen kysyntä kaukolämmölle 

tulee pienenemään jonkin verran (Energiateollisuus ry 2015, 7). Kysynnän vähentyessä hä-

viöiden osuus toimitetusta kaukolämmöstä kasvaa. Tästä syystä kaukolämpö menettää tule-

vaisuudessa kilpailukykyään muihin lämmitysmuotoihin nähden. Etenkin uusilla asutusalu-

eilla voisi olla hyvä miettiä toisenlaista ratkaisua lämmön jakamiseen kuluttajille. Tässä lu-

vussa perehdytään uudenlaiseen lämmönjakojärjestelmään, joka voisi olla edullinen myös 

lämpöpumppuvoimalaitoksen toiminnan kannalta. Lisäksi luvussa tarkastellaan energian va-

rastoimiseen liittyviä asioita. 

 

3.1 Kaukolämmön toimituslämpötilan alentaminen 

 

Kaukolämmön menoveden lämpötilaa voidaan alentaa nykyisellä verkolla vain yli 65 °C:n 

lämpötiloista. Vuoteen 2040 mennessä lämpötiloja voitaisiin pudottaa paikallisesti niin, että 

maksimilämpötila olisi kovimmilla pakkasilla 100 °C (Suontaka et al. 1996, 45). Verkos-

tossa tapahtuvat lämpöhäviöt ovat suoraan verrannollisia lämpötilaeroon putken ja ympäröi-

vän maan välillä, joten lämpötilan laskeminen 15 °C pudottaisi lämpöhäviöitä noin 13 % 

suurimman kysynnän aikaan. 

 

Nykyinen kaukolämpöverkko ei ole toiminnaltaan riittävän joustava tulevaisuuden rakenta-

miseen nähden. Vuoden 2020 jälkeen kaikki uudisrakennukset rakennetaan lähes nollaener-

giarakentamisen periaatteiden mukaan (EU 2010, 1, 6-7). Tämä tarkoittaa sitä, että uusien 

rakennusten lämmitysenergiankulutus tulee olemaan erittäin pientä. Kaukolämpöverkon täy-

tyy pystyä vastaamaan asiakkaiden muuttuneisiin tarpeisiin, tai se menettää markkinaosuut-

taan. Uusien kiinteistöjen lämmitykseen paremmin soveltuvaa matalan lämpötilatason kau-

kolämpöverkkoa on jo tutkittu ja suunniteltu (Yang et al. 2016, 1). 
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Toimituslämpötilan alentaminen vaatisi asiakaskohtaisia laitteita käyttöveden vaatiman läm-

pötilatason saavuttamiseen. Lämpimän käyttöveden vaatima lämpötila voidaan tuottaa läm-

pöpumpuilla tai sähkövastuksien avulla. Matalan lämpötilan verkoissa kaukolämpötilan me-

noveden lämpötila voi olla alle 49 °C:n. (Köfinger et al. 2016, 5.) Jos Suomen kaukolämpö-

verkko toimisi tällä menoveden lämpötilatasolla, siirtohäviöt pienenisivät noin 57 % kovim-

pien pakkasten aikaan. 

 

Matalampiakin lämpötilatasoja voidaan saavuttaa. Duindorpissa Alankomaissa rakennettiin 

vuonna 2009 uudelle asuinalueelle matalan lämpötilatason verkko, jossa menoveden lämpö-

tila on noin 15 °C. Tämän lämpötilatason käytöllä saavutetaan muitakin etuja, kuin pelkäs-

tään häviöiden pienentyminen. Verkossa kiertävää vettä voidaan kesäisin hyödyntää raken-

nusten viilentämiseen. Uusi verkostotyyppi lisää kuitenkin asiakaskohtaisia kustannuksia. 

(Foster et al. 2016, 8.) 

 

Suomessa matalamman lämpötilatason verkkoon voitaisiin siirtyä vaiheittain. Mahdolli-

suuksia esimerkiksi uusien asuinalueiden liittämisestä pelkästään kaukolämmön paluuve-

teen voitaisiin tutkia. Lämpöpumppuvoimaloiden kannalta matalampi verkoston lämpötila 

mahdollistaisi lämpöpumpuille paremmat tehokertoimet. Jos verkosto toimisi samalla tapaa 

kuin Alankomaissa, voitaisiin jokien vedestä siirtää lämpöä kesäisin ilman lämpöpumppuja. 

Myös lämpövarastoissa tapahtuvat häviöt saataisiin laskettua pienemmiksi, kun varastoiden 

lämpötilat laskisivat. 

 

3.2 Energian varastointi 

 

Lämpöpumppuvoimalaitosten toiminta näyttäisi jokiveden lämpötilaprofiilista päätellen ole-

van kausiluontoista. Kaukolämmön kulutus on kuitenkin ympärivuotista ja voimakkaimmat 

kulutustehot saavutetaan kovimpien pakkasten aikaan. Kaukolämmön toimituksen turvaa-

minen on Suomen kylmässä ilmastossa todella tärkeää. Yksi vaihtoehto kaukolämmön toi-

mituksen turvaamiseen talviajalle on lämpövarastojen kytkeminen kaukolämpöverkkoon. 

Varastot paitsi turvaisivat lämmönsaannin talveksi, niin myös tasaisivat kaukolämpöverkon 

lämpötilaa ja pienentäisivät huipputehon tarvetta (Alanen et al. 2003, 30). 
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Lämpövaraston toteuttamiseen on useita erilaisia ratkaisuja. Lämpöä voidaan varastoida esi-

merkiksi kemiallisiin reaktioihin tai faasimuutoksiin. Yleisin käytetty lämmönvarastointi-

tapa on kuitenkin lämmön varastoiminen veden lämpötilamuutokseen. Tämä ratkaisu on 

kustannuksiltaan usein halvin ja soveltuvuudeltaan paras vaihtoehto. Suomen suurin lämpö-

varasto on Oulun kalliosäiliö ja se on tilavuudeltaan 190 000 m3 ja sen kapasiteetti on 10 000 

MWh. (Alanen et al. 2003, 19,31.) 

 

Lämpöpumppuvoimalan tuotannon kausiluontoisuus asettaa varastoinnille vaatimukseksi 

useiden kuukausien varastointiajan. Suomen kaukolämpöverkon varastot ovat pääsääntöi-

sesti terässäiliöitä, joihin voidaan varastoida lämpöä vain muutamia vuorokausia. Kalliova-

rasto on paras ratkaisu suuren kapasiteetin saavuttamiseen. Etuna suuressa varaston koossa 

on lämpöhäviöiden osuuden pienentyminen (Alanen et al. 2003, 30–31,40.) Suuren lämpö-

varaston rakentaminen voi kuitenkin jäädä kiinni taloudellisesta kannattavuudesta. Pöyry 

Finland Oy:n Kotkan Energialle tekemän selvityksen mukaan olemassa olevan kallioluolas-

ton muuttaminen lämpövarastoksi maksaisi noin 60 – 70 € kuutiometriä kohden (Pöyry Fin-

land Oy 2014, 1,6,20). 

 

Veden kyky varastoida lämpöä saadaan laskettua kertomalla veden tiheys veden ominais-

lämpökapasiteetilla ja lämpötilavälillä. Jos varastossa käytetään 40 °C:n lämpötilaväliä, yksi 

kuutio vettä voi varastoida noin 46,6 kWh:a lämpöenergiaa. Varaston hinnaksi tulee siis 1,29 

– 1,5 €/kWh. Kausivarastolta vaadittavat kapasiteetit voivat nostaa investointikustannukset 

nopeasti todella korkeiksi. 

 

Energiavaraston rakentamiselle saattaa kuitenkin löytyä halukkuutta sähköntuotantoyhtiöi-

den puolelta. Sähköenergian muuttaminen lämpöenergiaksi on käytännössä lähes häviö-

töntä. Uusiutuvista sähköenergian tuotantomuodoista erityisesti aurinko- ja tuulivoima tar-

vitsevat keinoja varastoida energiaa niiden tuotannon jaksollisuudesta johtuen. Sähköverkon 

tasapainon säilyttämiseksi olisi verkossa hyvä olla irti kytkettäviä kuormia kysyntäpiikkien 

ajalle tai varastoja ylituotantoa varten. Sähköyhtiöt voisivat siis hyötyä lämpövarastoista. 

Näin varastoilla pystyttäisiin tekemään myös liiketoimintaa. 
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4 TUOTANTOMAHDOLLISUUDET SUOMESSA 

 

Tässä luvussa käydään läpi työhön liittyvää laskentaa esimerkkikohteen avulla. 

Tutkimuksessa käydään läpi koko Suomen kaukolämpöverkot ja lasketaan kuinka suuri 

osuus lämpöenergiasta voitaisiin tuottaa lämpöpumppulaitoksilla. Laskenta on melko 

suoraviivaista ja sitä on yksinkertaistettu rajausten avulla. Lopputuloksena syntyy kuitenkin 

riittävän tarkka kuva tuotantomuodon mahdollisuuksista Suomessa. 

 

Kaukolämpöverkko on energiansiirtomahdollisuuksiltaan rajoitetumpi, kuin sähköverkko. 

Kaukolämpöverkossa energian siirtämistä pitkiä matkoja rajoittaa verkostossa tapahtuva 

lämpöhäviö. Näin ollen ei ole kannattavaa rakentaa kaukolämpöverkkoa, joka olisi 

kokonaan linkittynyt yhteen ja kattaisi koko Suomen lämmitystarpeet. Tästä syystä 

kaukolämpöenergian tuotanto on aina tarkasteltava alueellisesti. Kuvassa 5 on esitetty 

Suomen kaukolämpöä tuottavat laitokset. 

 

 

Kuva 5. Kaukolämmön tuotantolaitokset Suomessa vuonna 2014 (Energiateollisuus ry 2015, 2) 

 

Kuva 5 havainnollistaa hyvin laskettavien kohteiden määrää. Lähellä toisiaan olevat tuotan-

tolaitokset kytkeytyvät kuitenkin yleensä samaan kaukolämpöverkkoon. Laskennassa käy-
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tiin läpi yhteensä 184 kohdetta. Kulutustiedot puuttuivat kahdeksasta kohteesta. Virtaama-

tietoja puuttui myös muutamien jokien osalta. Laskennan lopputulokset on esitetty kohteit-

tain liitteen 1 taulukossa 1. 

4.1 Laskennan lähtökohdat 

 

Lämpöpumppulaitoksen toiminta on syytä suunnitella alusta alkaen ympäristön kannalta 

kestävällä tavalla. Vaikutukset jokien ekosysteemeihin olisi hyvä pyrkiä minimoimaan 

etenkin, jos ratkaisua aletaan soveltamaan laajamittaisesti. Laitoksen toiminta aiheuttaa 

muutoksia veden virtaukseen erillisen vesikiertonsa takia. Lisäksi lämmöntalteenotto laskee 

virtaavan veden lämpötilaa. 

 

Erilliskierron tilavuusvirta tulee siis rajoittaa niin, ettei joen virtauksessa tapahdu merkittäviä 

muutoksia. Koko joen virtaaman kuljettaminen lämmönsiirtimen läpi estäisi esimerkiksi 

kalojen vapaan liikkumisen jokiekosysteemissä. Lämmöntuotannon kannalta tilavuusvirran 

suuruus vaikuttaa suoraan saatavissa olevaan lämpötehoon. 

 

𝛷 = 𝑞v ∗ 𝜌 ∗ 𝐶p ∗ (𝑇2 − 𝑇1)                (5) 

 

missä Φ on lämpövirta      [W] 

 qv on tilavuusvirta     [m3/s] 

 Cp on veden ominaislämpökapasiteetti   [J/(kg*K)] 

 T1 on veden poistumislämpötila    [K] 

 T2 on veden saapumislämpötila    [K] 

 

Kaavasta 5 nähdään, että käytetty lämpötilaero vaikuttaa suoraan saatavaan lämpötehoon. 

Joen lämpötilaprofiilin muuttaminen voi vaikuttaa vesieliöiden toimintaan. Näin ollen myös 

lämpötilan muutos tulee pitää riittävän pienenä. Joen virtaus on kuitenkin sekoittunutta, joten 

paikalliset lämpötilaerot tasoittuvat nopeasti. Tässä työssä on asetettu tilavuusvirran rajaksi 

10 % joen kokonaistilavuusvirrasta. Raja valittiin itse lämpövoimaloiden lauhduttimien 

tilavuusvirtatietojen ja jokien virtaamatietojen perusteella. Imu- ja poistopuolen väliselle 
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lämpötilaerolle asetettiin rajaksi 3 °C, joka on saman kuin Thames -joen voimalalle asetettu 

raja (Industrial Purification Systems 2014, 2). 

 

Kuvassa 3 esitetystä Kuusankosken lämpötilaprofiilista nähdään, että veden lämpötila on 

osan aikaa vuodesta nollassa asteessa. Muuten lämpötilaprofiili muistuttaa likimain 

paraabelia. Työn laskentaa varten on oletettu, että jokiveden lämpötila noudattaa toisen 

asteen yhtälöä. Tämä helpottaa lähdetietojen saattamista numeeriseen muotoon 

merkittävästi. 

 

Laitokseen asennettavan lämmönsiirtimen katsotaan olevan ominaisuuksiltaan Uponorin 

Oyj:n lämmönsiirtimen kaltainen. Tämän lämmönsiirrin kykenee hyödyntämään lämpötiloja 

1 °C asti. (Uponor Oyj 20164 3) Tästä syystä laitoksen oletetaan siirtyvän talviseisokkiin, 

kun jokiveden poistumislämpötila laskee alle 1 °C, eli jokiveden lämpötila on alle 4 °C. 

 

4.2 Laskennan eteneminen 

 

Tässä työssä laskennan esimerkkikohteena käytetään Kouvolan kaukolämpöverkkoa. 

Laskenta tehtiin taulukkolaskentaohjelmalla. Laskennassa ei pyritä tekemään laitoksen 

toiminnan tarkkaa optimointia, sillä laitos voitaisiin toteuttaa esimerkiksi hyvin monilla eri 

lämpötilatasoilla ja tilavuusvirran arvoilla. 

 

4.2.1 Kaukolämpöverkon energiankulutus 

 

Kouvolan kaukolämpöverkkoa käyttää KSS Lämpö Oy. Työn laskentaan tarvitaan syötteinä 

kaukolämpöverkon vuoden energiankulutus, sekä vuodessa häviöihin ja mitoituseroihin ku-

luva energia. Tässä tutkimuksena käytetään lähtötietoina vuoden 2014 kaukolämpötilastosta 

saatavia arvoja. Vuonna 2014 KSS Lämpö Oy:n lämpöverkon kulutus oli 418,3 GWh (Ener-

giateollisuus ry 2015. 10). 
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𝑃keski =  
418,3 GWh

8760 h
= 47,75 MW               (6) 

 

missä Pkeski on keskiteho      [MW] 

 

Kaukolämmön vuotuisesta kulutuksesta lasketaan vuotuinen keskiteho. Tämä saadaan jaka-

malla vuoden kulutus tuntien määrällä kaavan 6 mukaan. Kaukolämmön kulutustehojen ole-

tetaan jakautuvan jokaisessa kaukolämpöverkossa likimain samalla tapaa kuin vuosina 2012 

– 2015 koko maassa. Näiden vuosien kulutustietojen pohjalta laskettiin keskiarvo, jota ver-

rattiin vuosien keskikulutukseen. Tästä saatiin kerroin, jonka avulla kaukolämmön kulutus-

tehon pystyy laskemaan kuukausikohtaisesti. Kouvolan kaukolämmön lasketut kulutustehot 

on esitetty kuvassa 6. 

 

 

Kuva 6. Kaukolämmön keskimääräinen kulutusteho kuukausittain 

 

Kuvassa 6 esitettyjä kaukolämmön kulutustehoja tarvitaan myöhemmin laskennassa lämpö-

varaston mitoitukseen, sekä lämpövaraston lämpötilatasojen sijoittamiseen ja laskemiseen. 

Kuvasta näkyy selvästi, miten kaukolämmön kulutusteho pienenee kesän ajaksi. Esimerkiksi 

heinäkuussa kulutusteho on vain noin kymmenen prosenttia tammikuun tehosta. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Kaukolämmön kulutusteho [MW]



21 

 

4.2.2 Jokiveden vuotuinen lämpötilaprofiili 

 

Laskenta etenee seuraavaksi virtaavan veden määrittämisellä. Kouvolan tapauksessa läm-

mönlähteenä käytetään Kymijoen Kuusankosken virtaavaa vettä. Veden tietoina käytetään 

tässä työssä Ympäristöministeriön vesistöennusteet -sivulta löytyviä tietoja. Tarvittavia tie-

toja ovat keskimääräinen virtaama, sekä lämpötilaprofiiliin liittyvät tiedot. Lämpötilaprofii-

lin luomiseksi katsotaan simuloidun lämpötilaprofiilin kuvaajasta ajanhetket, jolloin veden 

lämpötila nousee nollasta ja laskee nollaan, sekä lämpötilan huippuarvo. Kun näiden tietojen 

pohjalta sovitetaan paraabelin yhtälö, saadaan muodostettua lämpötilan funktio ajan suhteen. 

Joen laskettu lämpötilaprofiili on esitetty kuvassa 7. 

 

 

Kuva 7. Jokiveden lämpötila ajan funktiona 

 

Kuusankosken lämpötila nousee nollasta likimain 2340:en tunnin kohdalla ja laskee takaisin 

nollaan likimain 7296:en tunnin kohdalla. Jokiveden maksimilämpötila on noin 21,25 °C. 

Myöhemmin laskennassa tarvittavat lämpötilojen arvot ratkaistaan lähtötiedoista muodoste-

tun yhtälön avulla. Lämpötilat laskettiin 24 tunnin välein. Negatiiviset lämpötilan arvot muu-

tettiin nolliksi. 
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4.2.3 Energiantuotanto 

 

Lämpötilaprofiilista selvitettiin ajanhetket, jolloin veden lämpötila nousee yli neljään 

asteeseen ja laskee alle neljän asteen. Nämä ajanhetket olivat 2586 tuntia ja 7050 tuntia. 

Tuotannon aloitus- ja lopetusajankohdista saatiin laskettua tuotantoaika erotuksen avulla. 

Kouvolan tapauksessa tuotantoajaksi tuli 4464 tuntia. Tuotantoajasta laskettiin laitokselta 

vaadittava keskiteho. Tämä saatiin jakamalla kaukolämpöverkon vuoden energiankulutus 

toiminta-ajalla aiemmin esitetyn kaavan 6 mukaan. 

 

𝑃keski =  
418,3 GWh

4464 h
= 93,7 MW 

 

Kaavasta 5 ratkaistiin lämmönvaihtimen tarvitsema tilavuusvirta. Tästä saatiin arvoksi noin 

7,4 m3/s. Tilavuusvirran arvoa ei varsinaisesti tarvita laskennassa, mutta laitoksen 

mitoittamisen kannalta se on oleellinen. Tässä työssä tilavuusvirran arvo laskettiin, jotta 

voitiin tarkistaa, ettei tarvittava tilavuusvirta ylitä kymmentä prosenttia joen tilavuusvirrasta. 

Kuusankosken keskimääräinen virtaama on 350 m³/s, joten tässä tapauksessa laitoksen 

vaatima määrä on vain 2,13 % kokonaisvirtaamasta. Laskentataulukko asetettiin 

automaattisesti rajoittamaan tilavuusvirta kymmeneen prosenttiin. 

 

Seuraavaksi laskettiin laitoksen tuottamat energiamäärät jokaiselle vuorokaudelle. 

Energiamäärät saatiin kertomalla keskiteho vuorokauden tunneilla. Tulosten tarkastelun 

helpottamiseksi jokaisen päivän tuotannot laskettiin kuukausittain yhteen. Kuvassa 8 on 

esitetty Kouvolan kaukolämmön kulutus sekä lämpöpumppulaitoksen tuotanto. 
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Kuva 8. Kaukolämmön kulutus ja tuotanto 

 

Kuvasta 8 nähdään selvästi lämmöntuotantomenetelmän kausiluontoinen toiminta. Jos 

laitosta halutaan käyttää koko kaukolämmöntarpeen kattamiseen, täytyy laitokselle asentaa 

lämpövarasto. Ilman lämpövarastoa laitoksella pystyttäisiin kuitenkin kattamaan 

kesäkuukausien lämmitystarve. 

 

4.2.4 Lämpövaraston ja kaukolämpöverkon lämpötilat 

 

Lämpövaraston koko voitiin laskea edellisten tietojen pohjalta. Koko saatiin määritettyä 

laskemalla ensin joka päivän energiavirta tuotannon ja kulutuksen erotuksena ja sen jälkeen 

laskemalla kaikki negatiiviset energiavirrat yhteen. Kouvolan tapauksessa varaston 

kapasiteetiksi tuli noin 304 GWh. 

 

Varaston fyysisen koon määrittämiseksi täytyi varaston toiminnalle valita lämpötilaväli. 

Tässä tutkimuksessa varaston maksimilämpötilana käytettiin 80 °C:n lämpötilaa ja 

minimilämpötilana 40 °C:n lämpötilaa. Tästä saatiin laskettua varaston fyysinen koko 

muuttamalla ensin kapasiteetti jouleiksi ja jakamalla saatu tulos tiheydellä ja lämpötilaerolla. 

Varaston kooksi saatiin vähän yli 6,5 milj. m³. Jos varasto olisi kuution muotoinen, olisi sen 
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sivun pituus noin 187 metriä. Varaston hinta on aikaisemman luvun varastoinnin hinta-

arvion perusteella 390 – 455 milj. euroa. 

 

Lämpövaraston luovuttama energiamäärä on suoraan verrannollinen siinä tapahtuvaan 

lämpötilan muutokseen. Varaston lämpötila ajanhetkellä voidaan siis ratkaista kyseisellä 

hetkellä varastossa olevan energiamäärän avulla. Varastoituneen energian nollakohta 

asetettiin ajanhetkelle, jossa lämmöntuotanto ylitti ensimmäisen kerran lämmönkulutuksen. 

Tällöin varaston lämpötila saa minimiarvon 40 °C. Lämpötilan suurin arvo on hetkellä, 

jolloin varastoituneen lämpöenergian määrä on 304 GWh. 

 

𝑇var,x =
𝐸var

𝐸var,maks
∗ (𝑇high − 𝑇low) + 𝑇low              (5) 

 

missä Tvar,x on varaston lämpötila hetkellä x   [°C] 

 Evar on varastoitu energia     [GWh] 

 Thigh on varaston korkeampi lämpötila   [°C] 

 Tlow on varaston matalampi lämpötila   [°C] 

 

Kaukolämpöverkon menoveden lämpötilat arvioitiin noudattavan likimain kulutustehon 

kuvaajaa. Arvioinnissa otettiin kuitenkin huomioon, että menoveden lämpötila on 

maksimissaan 115 °C, kun ulkolämpötila on -30 °C ja 65 °C, kun lämpötila ulkolämpötila 

on 5 °C. (Suontaka et al. 1996, 42). Näillä perusteilla saadut lämpötilaprofiilit on esitetty 

kuvassa 9. 
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Kuva 9. Lämpövaraston ja kaukolämpöverkon lämpötilat 

 

Kuvasta 9 nähdään, että varaston lämpötila tuli valittua kohtuullisen hyvin lämpöpumppujen 

tehokertoimia ajatellen. Jos lämpöpumput kytketään peräkkäin niin, että toinen pumpuista 

on ennen varastoa ja toinen varaston jälkeen, jää kummallekin pumpulle maltillinen 

lämpötilaero. Kuvasta nähdään myös, että varaston jälkeinen pumppu voidaan kytkeä pois 

päältä elokuussa ja käynnistää uudelleen marraskuun alussa. Kouvolan tapauksessa varaston 

lämpötilakäyrästä tuli jatkuva, sillä laitos pystyi kattamaan koko vuoden 

kaukolämmöntarpeen. Joissakin kohteissa lämpötila laski vuoden lopussa alemmalle tasolle, 

kuin vuoden alussa. 

 

4.2.5 Tehokertoimet, sähköenergiankulutus ja laitoksen kannattavuus 

 

Viimeisenä laskennassa selvitettiin tarvittava sähköenergian määrä. Tämän laskemiseen 

käytettiin aiemmin esitettyä käänteisen Carnot -lämpövoimakoneen kaavaa. Tehokertoimet 

ja sähkönkulutus laskettiin erikseen kummallekin pumpulle. Oletuksena oli, että todellinen 

tehokerroin jää puoleen teoreettisesta maksimista. Tämän työn laskennassa ei oteta tarkasti 

kantaa lämpöpumpun tehonsäätömahdollisuuksiin tilanteissa, joissa lämpötilaero 
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lämpöpumpun eri puolien välillä lähestyy nollaa. Pumppujen lasketut tehokertoimet ja 

sähkötehot on esitetty kuvassa 10. 

 

 

Kuva 10. Lämpöpumppujen tehot ja tehokertoimet 

 

Laskettujen sähkötehojen avulla voitiin ratkaista laitoksen lämpöpumppujen 

kokonaisenergiankulutus. Kouvolan lämpöpumppuvoimalan sähkönkulutukseksi tuli edellä 

tehtyjen laskutoimitusten kanssa 168,3 GWh. Laitoksen keskimääräinen tehokerroin 

voidaan laskea jakamalla laitoksen vuoden lämpöenergian tuotanto laitoksen sähköenergian 

kulutuksella. Tästä saadaan arvoksi noin 2,5. 

 

Laitoksen taloudellista kannattavuutta arvioitiin tässä työssä vain sähkön kulutuksen ja 

lämpöenergian myynnin osalta. Sähkön ja lämmön hintana käytettiin vuoden 2014 

keskiarvoja. Sähkön hintana käytettiin 70,375 €/MWh, joka oli vuoden 2014 keskimääräinen 

sähkön hinta suurille T10 luokan kuluttajille. (Tilastokeskus 2016). Kaukolämmön hintana 

käytettiin vuoden 2014 aritmeettista keskiarvohintaa 81,1 €/MWh (Energiateollisuus ry 

2015, 1). 

 

Vuotuinen voitto saatiin vähentämällä vuoden lämmöntuotannosta häviöt ja kertomalla saatu 

energiamäärä lämpöenergian hinnalla. Tästä rahamäärästä vähennettiin tuotantoon käytetty 
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sähköenergian määrä kerrottuna sähkön hinnalla. Kouvolan tapaukselle vuotuiseksi voitoksi 

tuli noin 18,4 milj. euroa. 

 

5 LÄMMÖNTUOTANNON VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN 

 

Lämpöpumppuvoimalaitoksella on vaikutuksia ympäristöön niin paikallisesti kuin 

globaalisti. Paikallisia vaikutuksia aiheuttavat lämpövaraston rakentaminen, jokeen 

sijoitettava laitteisto sekä lämpöenergian talteenotosta johtuva veden lämpötilan laskeminen. 

Globaalit vaikutukset kohdistuvat lähinnä ilmastonmuutokseen. Tässä tutkimuksessa 

asetettiin energiantuotannolle jo laskennan alkuvaiheessa rajoituksia ympäristövaikutuksien 

minimoimiseksi. Tässä luvussa perehdytään tarkemmin voimalaitoksen 

ympäristövaikutuksiin, sekä tutkitaan laskennassa tehtyjen rajoitusten mahdollista 

liikkumisvaraa. 

 

5.1 Vaikutukset jokiekosysteemiin 

 

Laskennan lähtökohdissa asetettiin laitoksen toimintarajoiksi 10 %:n tilavuusvirta ja 3 °C 

lämpötilamuutos lämmönvaihtimessa. Näistä rajoituksista johtuen suurin mahdollinen 

lämpötilanmuutos koko joen virtaamassa jää kymmeneen prosenttiin kolmesta 

celsiusasteesta. Tätä voidaan pitää hyvin pienenä muutoksena. Kouvolan 

esimerkkitapauksessa laitos tarvitsi vain 2,13 % tilavuusvirrasta joten lämpötilan muutos jää 

erittäin pieneksi. Mikäli laitokselta palaava jäähtynyt vesi saadaan sekoittumaan virtaukseen 

tehokkaasti, jää laitoksen vaikutukset veden lämpötilaan erittäin pieniksi. Varaa 

tilavuusvirran osuuden ja lämpötilaeron kasvattamiseksi löytyisi vielä reilusti. 

 

Lämmöntalteenotto suuremmassa mittakaavassa voisi laskea jokiveden lämpötilaa 

muutamalla asteella. Veden lämpötilan laskemisella on kuitenkin vaikutuksia esimerkiksi 

kalojen kasvuun ja käyttäytymiseen, veden hapensitomiskykyyn ja vesien rehevöitymiseen. 

Lämpötilan aleneminen hidastaa kalojen kasvua, mutta parantaa ekosysteemin tilaa muilla 

osa-alueilla. (Ruuhela et al. 2012, 46). 
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Ilmastonmuutoksesta johtuen sisävesien lämpötilojen on ennustettu nousevan 

tulevaisuudessa. Lämpötilan kasvaminen muokkaa jokiekosysteemejä ja asettaa sen 

eliöstölle painetta sopeutua muutoksiin. Muutoksia kalakannoissa on jo havaittu ja 

vaikutukset ovat heikentäneet ammattikalastajien asemaa. Useimmat uhanalaiset kalalajit 

tarvitsevat kylmää vettä. (Ruuhela et al. 2012, 46.) Näyttäisi siltä, että veden lämpötilan 

laskemisella olisi positiivisia vaikutuksia jokiekosysteemeihin. 

 

Merkittävien positiivisten vaikutusten saaminen vaatisi suurien tehojen ottamista 

jokivesistä. Lämpöenergian varastointi suurissa määrin on kuitenkin kannattamatonta 

varastojen tilantarpeen vuoksi. Varastointiongelman lisäksi ilmastonmuutos asettaa haasteita 

laitoksen toiminnalle. Ruuhelan toimittaman tutkimuksen mukaan ilmastonmuutos vaikuttaa 

myös jokien virtaamiin. Kesäaikana virtaamat tulevat pienenemään, mutta talvi- ja 

kevätaikana kasvamaan. (Ruuhela et al. 2012, 46.) Tällainen virtaaman painottuminen 

talviajalle on laitoksen toiminnan kannalta hyvin epäedullinen. Veden lämpötilojen nousu 

saattaa kuitenkin kompensoida menetettyä virtaamaa jonkin verran. 

 

5.2 Lämpövaraston ympäristövaikutukset 

 

Aikaisemmassa luvussa läpikäydyn laskennan perusteella lämpöpumppulaitoksen käyttö ai-

noana kaukolämmöntuotantolaitoksena vaatisi todella suuren lämpövaraston. Varaston koon 

laskennassa ei huomioitu vielä lämpöhäviöitä, joten todellinen koko olisi vielä huomatta-

vasti laskennan tulosta suurempi. Suurille varastoille parhaimmaksi ratkaisuksi on osoittau-

tunut kallioluolasto. Lämpöhäviöt ovat maan alla vielä jokseenkin pieniä, kun geoterminen 

lämpöenergia pitää kallion ja lämpövaraston välistä lämpötilaeroa maltillisena (Alanen et al. 

2003, 40). Suuren kallioluolaston louhimisella voi kuitenkin olla merkittäviä alueellisia vai-

kutuksia. 

 

Lämpövaraston rakentaminen saattaa vaikuttaa pohjaveden laatuun ja lämpötilaan (Pöyry 

Oy 2014, 9). Pohjaveden laadun vaarantaminen asutuksen lähellä on riski, jonka ottamista 

on syytä harkita tarkasti. Maaperän lämmönjohtavuus on kuitenkin suhteellisen alhainen 
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(Alanen et al. 2003, 40). Pohjaveden laatu voi kärsiä sekä rakennustöiden aikaisien muutos-

ten takia että käytönaikaisten vuotojen ja virtaustenmuutosten takia. Varaston suuren koon 

takia vaikutukset saattavat skaalautua suuriksi. Lämpövaraston louhiminen aiheuttaa kuiten-

kin muuta kaivostoimintaa pienempiä riskejä, sillä louhinta loppuu, kun riittävän suuri tila-

vuus on saavutettu. 

 

5.3 Vaikutukset hiilidioksidipäästöihin 

 

Tutkimustyössä käsitellyn uudenlaisen tuotantotavan keskeisimpänä etuna aikaisempiin tuo-

tantotapoihin verrattuna on sen paikallinen päästöttömyys. Lämmön siirtäminen lämpö-

pumppujen avulla jokivedestä kaukolämpöverkkoon kuluttaa kuitenkin sähköenergiaa, 

jonka tuotannosta aiheutuu vielä nykyisin päästöjä. Sähköntuotannon päästökerroin on tällä 

hetkellä 220 kgCO2/MWh (Motiva Oy 2015). Tässä tutkimuksessa sähköntuotannon pääs-

töjä tarkastellaan kuitenkin vuoden 2050 näkökulmasta, jolloin sähköntuotannon oletetaan 

olevan täysin päästötöntä. 

 

Laitoksen toiminnalla saavutetut päästövähennykset perustuvat vanhan lämmöntuotannon 

korvaamisesta syntyviin vähennyksiin. Laskennassa käytiin läpi koko Suomen lämpöä myy-

vien yritysten kaukolämmön myynti vuonna 2014. Yritysten myynnistä lämpöpumpuilla 

tuotettavan lämpöenergian osuuden oletetaan olevan likimain samaa luokkaa, kuin osuus 

koko maan lämmöntuotannosta, sillä eroa yritysten ja koko maan tuotannon välillä on vain 

noin 3200 GWh. Kaukolämmöntuotannon päästöt saadaan laskettua päästökertoimien 

avulla. Tässä tutkimuksessa yhteistuotannolle käytetään päästökerrointa 186 kgCO2/MWh 

ja erillistuotannolle 140 kgCO2/MWh (Motiva Oy 2015). Erillistuotannon päästökerroin 

riippuu tuotantoalueesta, mutta yksinkertaistuksen vuoksi tässä työssä käytetään päästöker-

toimen alueitten lukumäärillä painotettua keskiarvoa. Lämmöntuotannosta 72,4 % oli yh-

teistuotannossa tuotettua. Painottamalla päästökertoimia vielä tuotantotavan mukaan saa-

daan kaukolämmöntuotannon päästökertoimeksi 173 kgCO2/MWh.  
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Lämpöpumppuvoimalaitoksilla pystytään verkoston kattavan laskennan perusteella korvaa-

maan noin 22,7 % aiemmasta tuotantokapasiteetista. Vuoden 2014 kaukolämmön kokonais-

tuotanto oli 34 700 GWh. Uudella lämmöntuotantotavalla hiilidioksidipäästöt olisivat siis 

1,6 milj. tonnia pienemmät, jos oletetaan, että lämpöpumppuvoimalan tarvitsema sähkö on 

tuotettu täysin päästöttömästi. 

 

6 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Aiemmin tehdyn tutkimuksen perusteella lämpöpumppuvoimalaitos on teknisesti täysin to-

teutettavissa. Lämmön talteenottoa jokivedestä on jo tehty esimerkiksi Thames -joen var-

rella. Lämpöpumppuihin perustuvaa lämmön tuotantoa on myös Suomessa Katri Valan puis-

ton alla. Ratkaisun skaalautuvuus on myös ilmeisen hyvä. 

 

Lämpöpumppulaitoksella pystytään yleensä kattamaan alueellinen lämmöntarve, jos alu-

eella on riittävän suuren virtaaman omaava joki. Kouvolan tapauksessa 75 m3/s olisi ollut 

riittävä virtaama käytetyillä rajauksilla. Kouvolan lämmönkulutus on kuitenkin suhteellisen 

suuri. Joillakin paikkakunnilla jopa viiden kuutiometrin virtaama riitti kattamaan lämmitys-

tarpeen. 

 

Valtakunnallisesti ratkaisun lämmöntuotannon kattavuus jäi kuitenkin vain 22,7 prosenttiin. 

Työn tarkastelu rajattiin kuitenkin vain virtaaviin vesiin. Useimmissa paikkakunnissa lähis-

töllä on edes jonkinlainen järvi jota voitaisiin hyödyntää lämmöntuotannossa. Meren ran-

nalle sijoittuneissa alueissa olisi vaihtoehtona meriveden lämpöenergian hyödyntäminen. 

Tuotannon kattavuutta koko Suomen mittakaavassa alensi erityisesti, se ettei pääkaupunki-

seudulla juuri ole jokia. Joistakin joista ei ollut virtaamatietoa saatavilla ja näiden alueiden 

osalta tuotanto tuli laskennassa nollaksi.  

 

Tutkitun tuotantotavan heikkoutuna on sen kausiluontoisuus. Jokiveden lämpötila on riittä-

vän korkea lämmöntalteenotolle vain kesäaikana. Kaukolämmön kulutushuiput ajoittuvat 

kuitenkin talviajalle. Lämmöntuotannon ja kysynnän eriaikaisuutta voidaan jossain määrin 

tasapainottaa lämpövarastojen rakentamisella. Koko tuotannon talviseisokin kattava varasto 
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on kuitenkin kooltaan ja kustannuksiltaan liian iso etenkin paikkakunnilla, joissa on paljon 

asukkaita. 

 

Tutkimustyön lähtökohtana oli, että vuonna 2050 sähköä on tarjolla lämmöntuotannon tar-

koituksiin riittäviä määriä. Lämpövarastoja voitaisiin mahdollisesti pienentää asentamalla 

varastoihin sähkövastuksia. Vettä lämmitettäisiin vastuksilla aina silloin, kun sähköntuo-

tanto ylittää muun kulutuksen. Lämpövarastoja voitaisiin hyödyntää sähköverkon tasapai-

nottamisessa myös kysyntäjouston roolissa. Sähkön hinta oli tämän tutkimuksen mukaan 

vuonna 2014 alhaisempi, kuin kaukolämmön hinta, joten sähkövastusten käyttö olisi myös 

kannattavaa. Lämmön varastointi pidempiä jaksoja pienentäisi koko energiajärjestelmän te-

hokkuutta lämpöhäviöiden takia. Lämpövaraston lämpötilaa voitaisiin kuitenkin pitää alhai-

sena lämpöpumppuratkaisulla, jolla lämpötila nostetaan varaston tasosta kaukolämpöverkon 

tasoon. 

 

Kaukolämpöverkon menoveden lämpötilatasot ovat laskemassa tulevaisuudessa. Lämpöti-

latasoja voidaan laskea, kun kiinteistöt muuttuvat entistä energiatehokkaammiksi ja läm-

möntarve pienenee. Uusilla rakennusalueilla voitaisiin miettiä todella matalan lämpötilata-

son verkon rakentamista, jota voitaisiin hyödyntää myös jäähdyttämiseen. Tällöin verkosto-

häviöt laskisivat todella mataliksi. Lämmöntuotanto olisi myös hajautetumpaa talokohtais-

ten lämpöpumppujen takia. Näille pumpuille energia saataisiin siirrettyä korkean energiate-

hokkuuden omaavan sähköverkon avulla. 

 

Prosessin lämpötilatasoille on useita eri vaihtoehtoja, joita ei käyty tarkemmin läpi tässä tut-

kimuksessa. Optimointikysymyksiä joudutaan todennäköisesti ratkomaan sijoituspaikka-

kohtaisesti. Veden lämpötilanmuutokselle sallittu arvo pohjautui Thames -joen laitokselle 

myönnettyyn arvoon. Tämän tutkimuksen mukaan lämpötilan muutokselle voidaan sallia 

suurempiakin arvoja. Veden viilentämisellä näyttäisi olevan positiivisia vaikutuksia, etenkin 

kun ilmastonmuutoksen on ennustettu nostavan vesien lämpötilaa. Suuremman lämpötila-

eron valinta vaikuttaa kuitenkin lämmönsiirtimen ja lämpöpumpun mitoitukseen, mikä kas-

vattaa investointikustannuksia. Ylimääräiselle lämmölle pitäisi keksiä myös jokin käyttötar-

koitus. 
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Varaston lämpötilatasoilla voitaisiin vaikuttaa jonkin verran varaston kokoon. Lämpötila-

eron kasvattaminen pienentäisi suoraan tarvittavaa varaston kokoa. Laskemalla lämpötilata-

soa saataisiin lämpövarastossa tapahtuvia häviöitä pienennettyä. Lämpövaraston lämpötila-

tasot vaikuttavat kuitenkin suoraan laitoksen lämpöpumppujen tehokertoimiin. Mitä pie-

nemmällä lämpötilavälillä pumppu saadaan toimimaan, sitä suurempi on lämpöpumpun te-

hokerroin. 

 

Laitosten taloudellista kannattavuutta laskettiin lämpöenergian myynnin ja sähköenergian 

oston määristä. Ilman investointikustannusten huomioimista jokainen lämpöä tuottava laitos 

tuottaa voittoa. Laskennassa ei kuitenkaan huomioitu erilliskierron pumpun vaatimaa säh-

kötehoa. Oikein suunniteltuna tämä teho jäisi kuitenkin pieneksi. 

 

Laitoksen ympäristövaikutuksia tarkasteltiin jokiekosysteemin lisäksi myös lämmönvaras-

toinnin ja hiilidioksidipäästöjen osalta. Merkittävimmät ympäristövaikutukset tulisivat läm-

pövaraston louhimisesta kallioperään. Vaikutusten arviointi pitäisi kuitenkin tehdä aina si-

joituspaikkakohtaisesti. Erona lämpövaraston louhimisessa muuhun kaivostoimintaan näh-

den on sen kertaluontoisuus. Louhinta loppuu, kun riittävän suuri varaston tilavuus saavute-

taan. Varasto on ympäristön kannalta melko turvallinen käytön aikana. Lämpöhäviöt voivat 

kuitenkin muuttaa pohjavesien virtauksia. Lisäksi muuttuva lämpötila altistaa kallioperää 

lämpölaajenemisesta johtuvalle väsymiselle ja murtumille. Tällöin pohjavesi voi päästä se-

koittumaan varastossa olevan veden kanssa. Kotkan Energia Oy:lle tehdyssä selvityksessä 

varastossa oleva vesi olisi kuitenkin samaa pohjavettä, joten pilaantumisen vaara on hyvin 

pieni. 

 

Hiilidioksidipäästöjen vähentyminen perustui oletukseen hiilidioksidivapaasta sähköntuo-

tannosta. On kuitenkin melko optimistista ajatella, että sähkön tuotanto olisi täysin päästö-

töntä vuonna 2050. Siirtyminen uudenlaisiin järjestelmiin vie aikaa ja vaatii suunnittelua. 

Ajatus ei kuitenkaan ole mahdoton. Lämpöpumppulaitoksia käyttämällä vuoden 2014 läm-

möntuotannon hiilidioksidipäästöt olisivat olleet 1,6 milj. tonnia pienemmät. Osuutena tämä 

vastaa 22,7 % lämmöntuotannon hiilidioksidi ja 2,7 % koko maan hiilidioksidiekvivalentti-

päästöistä. (Tilastokeskus 2015). 
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Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että lämpöpumppulaitoksen käyttäminen ainoana kau-

kolämmöntuotantomuotona ei ole mahdollinen. Laitos soveltuisi kuitenkin erityisen hyvin 

kesäaikaisen lämmöntarpeen kattamiseen. Kesäaikaiset lämmitystehontarpeet ovat hyvin 

matalia, ja kaukolämpöverkon lämpötila sopivalla tasolla laitoksen toiminnan kannalta. 

Lämpöpumppulaitoksen tulevaisuuden mahdollisuuksia vähentää ilmastonmuutoksen vai-

kutukset jokien virtaamiin. Kesäaikaisten kuivuuksien yleistyessä myös jokien virtaamat 

pienenevät. Virtaamahuiput siirtyvät kylmemmille kuukausille, jolloin laitos ei pysty hyö-

dyntämään lähellä nollaa celsiusastetta olevan virtauksen lämpöenergiaa. 

 

Tutkimustyötä voidaan pitää kattavana virtaavien vesien osuudelta, mutta lisäselvityksiä 

lämpöpumppuratkaisuista on syytä tehdä. Avoimiksi kysymyksiksi jäi järvien ja merien so-

velluksien mahdollisuudet, jäähdytystarpeen yhdistäminen lämmöntuotantoon sekä kauko-

lämpöverkon ulkopuolisten kiinteistöjen lämmitysratkaisut. Laitoksen tarkempaan opti-

mointiin voidaan myös ottaa kantaa tulevissa tutkimuksissa. Näissä voitaisiin ottaa huomi-

oon myös veden pumppauksen energiankulutus. 

 

7 YHTEENVETO 

 

Tämä tutkimus käsitteli uudenlaista lämpöpumppuihin perustuvaa kaukolämmön tuotanto-

tapaa. Tutkimus oli perusteltua Suomen ja EU:n päästövähennystavoitteiden nojalla. Uusi 

tuotantotapa on paikallisesti päästötöntä, sillä kaukolämpöä tuotetaan jokivedestä sähkö-

energian avulla. Sähköenergian tuotannosta syntyviä päästöjä ei huomioitu, sillä työssä tar-

kasteltiin sähköverkkoa vuoden 2050 näkökulmasta. 

 

Uudenlaisen tuotantolaitoksen pääkomponentteja ovat suodatettu jokiveden otto, jokiveden 

lämmönsiirrin, lämpöpumput, lämpövarasto, kaukolämpöpuolen lämmönsiirrin ja dif-

fuusori, jolla jäähtynyt vesi palautetaan takaisin jokeen. Työssä tarkasteltiin lämmönkerää-

mistä ainoastaan joista. Virtaavien vesien etuna ja haittana on veden tehokas sekoittuminen. 

Sekoittuminen on hyvä asia veden lämpötilan muutoksen vaikutusten pienentämisessä, 

mutta haittana lämmöntalteenotossa. 
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Jokiveden vuotuinen lämpötilaprofiili asettaa lämpöpumppulaitokselle suuren haasteen. 

Koska lämmöntalteenotto onnistuu vain osan aikaa vuodesta, kasvavat laitoksen mitoituste-

hot. Jos lämpöpumppulaitoksella halutaan kattaa alueen koko lämmöntarve, täytyy laitoksen 

yhteyteen rakentaa lämpövarasto ja tuotanto turvata varavoimalla. Lämpövaraston rakenta-

minen osoittautui kuitenkin kalliiksi ja ympäristön kannalta haitalliseksi. Tutkimuksen las-

kennan aikana oletettiin kuitenkin, että tällainen varasto voitaisiin rakentaa. 

 

Uudenlaisen lämmöntuotantotyypin tuotannon kattavuutta tutkittiin laskennan avulla. Las-

kennassa käytiin läpi vuoden 2014 kaukolämpötilastosta kaikki lämpöä myyvien yritysten 

kaukolämpöverkkojen kulutukset. Tämän lisäksi laskennassa käytettiin lukuisten jokien vir-

taus ja lämpötilatietoja Ympäristöhallinnon vesistöennusteista. Laskenta on työssä esitetty 

yksityiskohtaisesti esimerkkikohteen avulla ja keskeisimmät tulokset on esitetty kohteittain 

liitteen 1 taulukossa 1. 

 

Työssä perehdyttiin laitoksen ympäristövaikutuksiin lämpövaraston, jokiveden lämpötilan 

ja hiilidioksidipäästöjen osalta. Merkittävimmät negatiiviset ympäristövaikutukset aiheutui-

sivat lämpövaraston rakentamisesta. Positiivisia vaikutuksia tuotannolla olisi jokiekosystee-

miin ja hiilidioksidipäästöihin. Laitoksen toiminta alentaisi jokiveden lämpötilaa, mikä pa-

rantaisi etenkin uhanalaisten lajien olosuhteita. Toiminta hillitsisi myös rehevöitymistä ja 

kompensoisi ilmastonmuutoksen vaikutuksia. 

 

Laskennan lopputulokseksi saatiin, että lämpöpumppulaitoksilla voitaisiin kattaa 22,7 % 

kaukolämmön tarpeesta. Tämä tarkoittaisi hiilidioksidipäästöjen vähentymistä 1,6 milj. ton-

nia vuodessa. Tämä vastaa 2,7 % koko maan hiilidioksidiekvivalenttipäästöistä.  
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 Liite I,1  

Taulukko 1. Laskennan keskeisimmät tulokset 

Kohde 

 

Kulutus 

[GWh/a] 

Tuotanto 

[GWh/a] 

Sähkönkulutus 

[GWh/a] 

Tuotantoaika 

[h/a] 

Keskim. 

COP [-] 

Adven Oy, Eura 27,3 27,3 11,1 5232 2,5 

Adven Oy, Hanko 27,9 0,0 0,0 0 0,0 

Adven Oy, Hausjärvi 7,8 7,8 3,2 5256 2,5 

Adven Oy, Inkoo 7,9 0,0 0,0 0 0,0 

Adven Oy, Levi 20,4 20,4 8,6 3192 2,4 

Adven Oy, Loppi 9,1 0,0 0,0 0 0,0 

Adven Oy, Sastamala - 0,0 0,0 0 0,0 

Adven Oy, Siilinjärvi - 0,0 0,0 0 0,0 

Adven Oy, Siuntio 4,4 4,4 1,8 5592 2,5 

Adven Oy, Veikkola 3,4 0,0 0,0 0 0,0 

Alajärven Lämpö Oy 29,0 26,3 10,8 5232 2,7 

Alavuden kaupunki 30,7 6,6 5,9 5232 5,2 

Alkkulan Aluelämpö Oy 13,6 13,6 5,5 5232 2,5 

Ekenäs Energi 119,8 0,0 0,0 0 0,0 

Elenia Lämpö Oy, Akaa 27,5 19,8 8,7 5232 3,2 

Elenia Lämpö Oy, Heinola 109,8 108,8 44,2 5232 2,5 

Elenia Lämpö Oy, Hämeenlinna 447,4 98,8 86,1 5232 5,2 

Elenia Lämpö Oy, Janakkala - Tervakoski 15,9 15,9 6,5 5232 2,5 

Elenia Lämpö Oy, Janakkala - Turenki 44,7 44,7 18,1 5232 2,5 

Elenia Lämpö Oy, Jyväskylän seutu 170,0 12,1 25,7 4824 6,6 

Elenia Lämpö Oy, Kärsämäki 9,9 6,6 3,0 5232 3,3 

Elenia Lämpö Oy, Lammi 18,2 0,0 0,0 0 0,0 

Elenia Lämpö Oy, Oulainen 35,8 35,8 14,7 4872 2,4 

Elenia Lämpö Oy, Vilppula 15,6 15,6 6,3 4272 2,5 

Etelä-Savon Energia Oy 365,6 0,0 0,0 0 0,0 

Fortum Power and Heat Oy, Espoo 1888,8 2,9 249,5 4632 7,6 

Fortum Power and Heat Oy, Joensuu 500,5 500,5 200,9 4368 2,5 

Fortum Power and Heat Oy, Järvenpää 196,3 1,3 26,2 5232 7,5 

Fortum Power and Heat Oy, Kauniainen 76,4 2,9 10,9 4632 7,0 

Fortum Power and Heat Oy, Kirkkonummi 

(keskusta) 96,3 0,0 0,0 0 0,0 

Fortum Power and Heat Oy, Tuusula 142,9 3,3 19,7 5232 7,3 

Haapajärven Lämpö Oy 88,1 49,2 24,5 3912 3,6 

Haminan Energia Oy 28,0 13,4 7,3 5304 3,9 

Haukiputaan Energia Oy 40,8 40,8 16,8 4896 2,4 

Helsingin Energia 6385,2 35,3 850,3 5616 7,5 

Herrfors Oy Ab, Alavieska 3,8 3,8 1,6 4968 2,4 

Herrfors Oy Ab, Ylivieska 80,9 80,9 33,2 4584 2,4 

Hyvinkään Lämpövoima Oy 313,7 6,6 43,1 5256 7,3 

Imatran Lämpö Oy 140,9 140,9 56,5 4824 2,5 

Inergia Lämpö Oy 35,0 35,0 14,7 3528 2,4 

Itä-Savon Lähienergia Oy, Enonkoski - 0,0 0,0 0 0,0 

Itä-Savon Lähienergia Oy, Savonlinna - 0,0 0,0 0 0,0 

Jalasjärven Lämpö Oy 30,6 30,6 12,5 5208 2,4 

Joroisten Energialaitos 11,2 0,0 0,0 0 0,0 

Juuan kunnan kaukolämpölaitos 17,8 0,0 0,0 0 0,0 

Jyväskylän Energia Oy 860,6 12,1 116,6 4824 7,4 



 Liite I,2  

Jämsän Aluelämpö Oy 115,0 30,4 23,4 4824 4,9 

Kajaanin Lämpö Oy 266,5 266,5 109,1 3888 2,4 

Kalajoen Lämpö Oy 35,5 35,5 14,6 4800 2,4 

Kangasalan Lämpö Oy 71,8 0,0 0,0 0 0,0 

Kannuksen Kaukolämpö Oy 33,2 30,1 12,6 4776 2,6 

Karvian Lämpö Oy 5,9 5,9 2,4 5088 2,5 

Kauhajoen Lämpöhuolto Oy 65,3 10,9 11,6 4320 5,6 

Kauhavan Kaukolämpö Oy, Alahärmä 10,9 10,9 4,4 5256 2,5 

Kauhavan Kaukolämpö Oy, Kauhava 28,0 5,5 5,2 4392 5,4 

Kauhavan Kaukolämpö Oy, Kortesjärvi 3,9 0,0 0,0 0 0,0 

Kauhavan Kaukolämpö Oy, Ylihärmä 4,1 4,1 1,7 5256 2,5 

Kausalan Lämpö Oy 22,7 0,0 0,0 0 0,0 

Kemijärven Kaukolämpö Oy 76,4 76,4 31,9 3672 2,4 

Kemin Energia Oy 147,4 147,4 61,1 4296 2,4 

Keminmaan Energia Oy 25,9 25,9 10,7 4296 2,4 

Keravan Energia Oy, Karkkila 24,5 13,7 6,9 5424 3,5 

Keravan Energia Oy, Kerava 292,4 1,7 39,0 5256 7,5 

Keravan Energia Oy, Sipoo 77,8 3,3 11,1 5256 7,0 

Keuruun Lämpövoima Oy 59,8 0,0 0,0 0 0,0 

Kiteen Lämpö Oy 40,6 0,0 0,0 0 0,0 

Kittilän Aluelämpö Oy 19,7 19,7 8,2 3336 2,4 

Kokemäen Lämpö Oy 40,5 40,5 16,4 5568 2,5 

Kokkolan Energia, Kokkola 272,0 66,2 54,0 5256 5,0 

Kokkolan Energia, Kälviä 7,2 7,2 3,0 5208 2,4 

Kolarin Lämpö Oy 9,4 9,4 4,0 3288 2,4 

Kotkan Energia Oy 375,1 375,1 150,1 5496 2,5 

KSS Lämpö Oy, Kouvola 418,3 418,3 168,3 4464 2,5 

Kuopion Energia 865,3 0,0 0,0 0 0,0 

Kuortaneen energiaosuuskunta  8,6 8,6 3,5 4896 2,5 

Kurikan Kaukolämpö Oy 46,7 31,3 14,3 4968 3,3 

Köyliön-Säkylän Sähkö Oy 9,0 0,0 0,0 0 0,0 

Lahti Energia Oy, Asikkala 23,9 6,6 4,9 5256 4,8 

Lahti Energia Oy, Hollola 91,1 0,0 0,0 0 0,0 

Lahti Energia Oy, Lahti 982,9 6,6 131,2 5256 7,5 

Lahti Energia Oy, Nastola 55,5 0,0 0,0 0 0,0 

Laihian Nuuka Lämpö Oy 16,7 5,8 3,8 4584 4,4 

Laitilan Lämpö Oy 36,2 0,0 0,0 0 0,0 

Lappeenrannan Energia Oy 568,2 0,0 0,0 0 0,0 

Lapuan Energia Oy 64,7 33,1 17,7 5256 3,7 

Lempäälän Lämpö Oy 53,1 53,1 21,3 5256 2,5 

Leppäkosken Lämpö Oy, Hämeenkyrö 32,5 0,0 0,0 0 0,0 

Leppäkosken Lämpö Oy, Ikaalinen 36,4 0,0 0,0 0 0,0 

Leppäkosken Lämpö Oy, Nokia 118,1 118,1 47,4 5256 2,5 

Leppäkosken Lämpö Oy, Parkano 22,9 13,1 6,6 5208 3,5 

Leppäkosken Lämpö Oy, Ylöjärvi 7,8 0,0 0,0 0 0,0 

Leppäkosken Lämpö Oy, Äetsä 6,4 6,4 2,6 5256 2,5 

Liedon Lämpö Oy 29,1 13,8 7,6 5496 3,8 

Liikelaitos Salon Kaukolämpö  179,1 6,6 25,4 5256 7,1 

Lohjan Energiahuolto Oy Loher 113,8 19,8 20,4 5256 5,6 

Loimaan Kaukolämpö Oy 78,5 26,5 17,6 5256 4,5 



 Liite I,3  

Lämpö Korpela Oy 13,2 13,2 5,4 4968 2,4 

Mariehamns Energi Ab 102,0 0,0 0,0 0 0,0 

Mäntsälän Sähkö Oy 37,4 0,0 0,0 0 0,0 

Mäntän Kaukolämpö Oy 47,7 0,0 0,0 0 0,0 

Nivalan Kaukolämpö Oy 51,2 28,1 14,3 4464 3,6 

Nurmeksen Lämpö Oy 59,4 0,0 0,0 0 0,0 

Nurmijärven Sähkö Oy 115,9 6,6 17,1 5256 6,8 

Nykarleby Kraftverk 16,5 16,5 6,7 5256 2,5 

Orimattilan Lämpö Oy 34,7 0,0 0,0 0 0,0 

Otanmäen Lämpö Oy 11,4 0,0 0,0 0 0,0 

Oulun Energia 1381,8 1381,8 561,5 5016 2,5 

Oulun Seudun Sähkö 126,8 126,8 51,5 5016 2,5 

Outokummun Energia Oy 52,6 0,0 0,0 0 0,0 

Paimion Lämpökeskus Oy 50,0 19,8 12,0 5256 4,2 

Pargas Fjärrvärme Ab Oy 37,2 0,0 0,0 0 0,0 

Pietarsaaren El 171,2 0,0 0,0 0 0,0 

Pori Energia Oy, Harjavalta 40,9 40,9 16,6 5568 2,5 

Pori Energia Oy, Kristiinankaupunki 5,8 5,8 2,4 5256 2,5 

Pori Energia Oy, Pori 545,6 545,6 219,0 5616 2,5 

Porvoon Energia Oy, Loviisa 47,2 0,0 0,0 0 0,0 

Porvoon Energia Oy, Porvoo 264,8 13,2 38,4 5256 6,9 

Raahen Energia Oy 155,7 0,0 0,0 0 0,0 

Rauman Energia Oy 257,9 0,0 0,0 0 0,0 

Riihimäen Kaukolämpö Oy 177,9 1,3 23,8 5256 7,5 

Rovaniemen Energia Oy, Rovaniemi 446,9 446,9 185,6 3912 2,4 

Rovaniemen Energia Oy, Ylläs 4,3 0,0 0,0 0 0,0 

Saarijärven Kaukolämpö Oy 25,7 0,0 0,0 0 0,0 

Sastamalan Lämpö Oy 56,9 56,9 22,9 5256 2,5 

Savon Voima Oyj, Iisalmi 153,4 0,0 0,0 0 0,0 

Savon Voima Oyj, Juankoski 15,6 15,6 6,3 4512 2,5 

Savon Voima Oyj, Keitele 9,4 0,0 0,0 0 0,0 

Savon Voima Oyj, Kiuruvesi 36,4 0,0 0,0 0 0,0 

Savon Voima Oyj, Kuopio 29,1 0,0 0,0 0 0,0 

Savon Voima Oyj, Lapinlahti 25,6 0,0 0,0 0 0,0 

Savon Voima Oyj, Leppävirta 34,9 34,9 14,1 4896 2,5 

Savon Voima Oyj, Maaninka 5,2 0,0 0,0 0 0,0 

Savon Voima Oyj, Pieksämäki 123,2 0,0 0,0 0 0,0 

Savon Voima Oyj, Pielavesi 18,5 0,0 0,0 0 0,0 

Savon Voima Oyj, Rautalampi 9,4 9,4 3,8 5256 2,5 

Savon Voima Oyj, Siilinjärvi 79,7 0,0 0,0 0 0,0 

Savon Voima Oyj, Suonenjoki 39,6 0,0 0,0 0 0,0 

Seinäjoen Energia Oy 413,6 0,0 0,0 0 0,0 

Someron Lämpö Oy 33,8 13,2 8,0 5256 4,2 

Suur-Savon Sähkö Oy, Hartola 13,1 0,0 0,0 0 0,0 

Suur-Savon Sähkö Oy, Juva 28,8 0,0 0,0 0 0,0 

Suur-Savon Sähkö Oy, Kangasniemi 16,2 0,0 0,0 0 0,0 

Suur-Savon Sähkö Oy, Mäntyharju 23,4 0,0 0,0 0 0,0 

Suur-Savon Sähkö Oy, Puumala 7,1 0,0 0,0 0 0,0 

Suur-Savon Sähkö Oy, Rantasalmi 14,2 0,0 0,0 0 0,0 

Suur-Savon Sähkö Oy, Savonlinna 177,9 177,9 72,1 4152 2,5 



 Liite I,4  

Tampereen Sähkölaitos, Nokia 0,6 0,6 0,2 5256 2,5 

Tampereen Sähkölaitos, Pirkkala 71,8 0,0 0,0 0 0,0 

Tampereen Sähkölaitos, Tampere 1872,2 496,2 383,3 5256 4,9 

Tampereen Sähkölaitos, Ylöjärvi 67,2 0,0 0,0 0 0,0 

Teuvan kunnan kaukolämpölaitos  16,6 0,0 0,0 0 0,0 

Toholammin Energia Oy 16,2 0,0 0,0 0 0,0 

Tornion Energia Oy 104,2 104,2 43,4 3984 2,4 

Turku Energia Oy Ab, Kaarina 82,6 0,0 0,0 0 0,0 

Turku Energia Oy Ab, Naantali 74,8 0,0 0,0 0 0,0 

Turku Energia Oy Ab, Raisio 145,9 0,0 0,0 0 0,0 

Turku Energia Oy Ab, Turku 1550,7 21,2 210,0 5616 7,4 

Ulvilan Lämpö Oy 30,5 30,5 12,2 5688 2,5 

Vaasan Sähkö Oy 618,3 0,0 0,0 0 0,0 

Valkeakosken Energia Oy 112,9 0,0 0,0 0 0,0 

Vantaan Energia Oy 1615,0 13,2 216,3 5256 7,5 

Vapo Oy, Forssa 178,2 26,5 30,7 5256 5,8 

Vapo Oy, Ilomantsi 32,9 0,0 0,0 0 0,0 

Vapo Oy, Jyväskylä - 0,0 0,0 0 0,0 

Vapo Oy, Lieksa 73,1 73,1 29,7 4440 2,5 

Vapo Oy, Mynämäki 15,8 14,1 5,8 5616 2,7 

Vapo Oy, Ruovesi 11,9 0,0 0,0 0 0,0 

Vapo Oy, Rääkkylä 8,4 0,0 0,0 0 0,0 

Vapo Oy, Salo - 0,0 0,0 0 0,0 

Vapo Oy, Sotkamo 55,6 0,0 0,0 0 0,0 

Vapo Oy, Tohmajärvi 12,3 0,0 0,0 0 0,0 

Vapo Oy, Turengin pellettitehdas - 0,0 0,0 0 0,0 

Vapo Oy, Vehmersalmi - 0,0 0,0 0 0,0 

Varissuon Lämpö Oy 57,0 14,1 11,3 5616 5,0 

Varkauden Aluelämpö Oy 172,2 0,0 0,0 0 0,0 

Vatajankosken Sähkö Oy 73,7 26,5 17,0 5256 4,3 

Vetelin Lämpö Oy 6,2 6,2 2,5 5016 2,5 

Vierumäen Infra 15,0 0,0 0,0 0 0,0 

Wiitaseudun Energia Oy 40,7 0,0 0,0 0 0,0 

Vimpelin Lämpö Oy 7,0 3,3 1,8 5256 3,8 

Virtain kaupungin kll 32,1 0,0 0,0 0 0,0 

VS Lämpö Oy, Kalanti 1,3 1,3 0,5 5952 2,5 

VS Lämpö Oy, Uusikaupunki 127,6 0,0 0,0 0 0,0 

Äänekosken Energia Oy 114,1 0,0 0,0 0 0,0 

Yhteensä 31557,1 7163,6 5264,7 502104,0 381,9 

Keskiarvo 179,3 38,9 28,6 2728,8 2,1 
 


