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Työssä tarkasteltiin keinoja vähentää asuinalueiden energianhankinnan hiilidioksidipäästöjä. 

Hiilidioksidipäästöjen vähentämismenetelmiä tutkittiin kolmella erilaisella asuinalueella, joi-

hin sisältyy useita toiminnaltaan erilaisia rakennuksia. Päästöjä tutkittiin luomalla laskentamalli 

GaBi 6-elinkaarimallinnusohjelmalla. Mallissa selvitettiin asuinalueille kokonaisenergiankulu-

tus, joka katettiin käyttämällä eri energiantuotantomuotoja tai niiden yhdistelmiä. Kulutusten 

perusteella laskettiin eri energianhankintavaihtoehdoista aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä 

35 vuoden ajanjaksolta. Laskennassa otettiin huomioon sekä energian tuotannosta aiheutuvat 

että polttoaineiden louhinnasta, jalostuksesta ja kuljetuksesta aiheutuvat päästöt. 

 

Työstä saatujen tulosten perusteella suurimmat päästövähennykset alueilla saadaan aikaan 

pellettilämmityksellä, maalämmityksellä sekä yhdistelemällä näihin aurinkoenergiajärjestel-

miä. Pellettilämmitys voi aiheuttaa kuitenkin paikallisesti terveydelle haitallisia pienhiukkas-

päästöjä. Aurinkosähkön tuotannolla voidaan joissakin tapauksissa kattaa kokonaan alueen 

taloussähkön tarve. 
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The object of the thesis was to examine possibilities to reduce carbon dioxide emissions from 

energy acquisition of a residential area. Emission reduction methods were examined in three 

separate residential areas which included buildings with varied functions. Emissions were stud-

ied by creating a calculation model with GaBi 6- LCA software. Model was used to resolve 

energy consumption for each area which was covered using different energy production meth-

ods or their combinations. After that the emissions from different energy acquisition methods 

during a 35 year time period were calculated based on consumptions. Emissions covered in 

calculations were taken into consideration from energy production, fuel acquisition, refining 

and transportation. 

 

Based on the results of the thesis the greatest emission reductions are achieved with wood pel-

let heating, ground source heat pumps and with previous methods combined with solar energy 

systems, although wood pellet heating may result in locally harmful particulate emissions. 

The domestic electricity demand of the area may in some cases be fully covered with the pro-

duction of solar power. 
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SYMBOLILUETTELO 

 

A  pinta-ala   [m2]  

cp ominaislämpökapasiteetti [kJ/kgK] 

E E-luku  [kWh/m2] 

h verkostohäviö 

k korjauskerroin 

LA lämpöarvo  [kWh/kg] 

LT lämmitystarveluku 

m massa  [kg, t] 

q säteilyenergia [kWh/m2a] 

Q energia  [kWh, MWh] 

T  lämpötila   [ºC, K]  

V tilavuus  [m3] 

W työ  [J, kWh] 

x osuus 

ρ tiheys  [kg/m3] 

η hyötysuhde 

 

Alaindeksit  

a vuosi 

apu apulaite 

in sisään 

kk kuukausi 

kv kylmä vesi 

lkv lämmin käyttövesi 

LP lämpöpumppu 

lt lämmitystarve 

lto lämmön talteenotto 

omin ominais- 

out ulos 

pa polttoaine 
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v vesi 

 

 

Lyhenteet  

CHP  yhteistuotanto (Combined Heat and Power)  

CO2  hiilidioksidi  

COP  tehokerroin (Coefficcient Of Performance)  

SPF  vuotuinen tehokerroin (Seasonal Performance Factor)  
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1 JOHDANTO 

 

Ilmaston lämmönnousun rajoittaminen vaatii merkittäviä toimia usealla eri sektorilla.  Ener-

gian loppukäyttö oli Suomessa vuonna 2014 Tilastokeskuksen mukaan noin 1100 PJ. Ra-

kennusten lämmitys muodosti tästä 25 % osuuden. Lisäksi rakennussektorissa kuluu ener-

giaa itse rakentamiseen. Energiankäytöstä aiheutuu kasvihuonekaasupäästöjä, jotka ovat 

riippuvaisia energiantuotantoon käytetystä polttoaineesta tai energiantuotantotavasta. (Mo-

tiva 2016a) Rakennetun ympäristön parantamisella on täten suuri rooli lämmönnousun ra-

joittamisessa. Rakennetun ympäristön energiankäyttöä on tehostettava ja energiantuotannon 

on tulevaisuudessa perustuttava enimmäkseen hiilettömyyteen. Uusiutuvien energialähtei-

den käyttö tulee kytkeä osaksi rakennustekniikkaa ja niin alueellisia kuin keskitettyjäkin 

energiajärjestelmiä. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013, 9) 

 

Vuonna 2014 suurimmat asumisen energiankulutuksen lähteet olivat kaukolämpö ja sähkö 

(Tilastokeskus 2015, 4). Kaukolämmön ja sähkön tuotannossa käytetään edelleen paljon fos-

siilisia polttoaineita. Kansallisen ilmastostrategian mukaan tavoite uusiutuvien energianläh-

teiden osuudelle energian loppukulutuksesta Suomessa vuonna 2020 on 38 % ja tavoite kas-

vihuonekaasupäästöjen vähentämiselle on -20 % verrattuna vuoden 1990 arvoihin (Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2013, 11). Uusiutuvien energianlähteiden käyttöä lisätään kuitenkin jat-

kuvasti keskitetyssä energiantuotannossa, mutta muutospaineet tulevat todennäköisesti li-

säämään uusiutuvan energian käyttöä myös hajautetussa energiantuotannossa. 

 

Hajautetulla energiantuotannolla tarkoitetaan tavallisesti pientä, usein kiinteistökohtaista 

energiantuotantoa, johon voi sisältyä joko lämmön tai sähkön tuotantoa, tai molempia. Ha-

jautettu energiantuotanto hyödyntää tavallisesti paikallisia energialähteitä, kuten aurin-

koenergiaa, biomassaa tai maaperään sitoutunutta lämpöä. Nykypäivänä uudet hajautetun 

energian järjestelmät edistävät tyypillisesti energiaomavaraisuutta ja uusiutuvien energioi-

den käyttöä. Hajautetun tuotannon joustavuus ja jakautuminen laajemmalle alueelle vähen-

tävät myös itsessään useita riskejä ja riskien vaikuttavuuksia, kuten suurien investointien 

epävarmuustekijöitä ja suurten tuotantolaitosten turvallisuusriskejä. (Vihanninjoki 2015, 2-

5) 
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Hajautetun energiantuotannon lisääntyminen voikin tulevaisuudessa aiheuttaa muutoksia 

energiatoimijoiden kentässä. Hajautettu tuotanto saattaa hyvinkin lisätä hybridiratkaisujen 

käyttöönottoa, joissa asuinalueen energia hankitaan useilla eri menetelmillä, aina valtakun-

nallisista energiaverkoista rakennuskohtaisiin lämmön- ja sähköntuotantotapoihin. Energia-

tehokkuuden parantamistarve ja hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet saattavat mah-

dollistaa älykkäiden, kaksisuuntaisten sähkö- ja lämpöverkkojen käyttöönoton yhä useam-

malla alueella. 

 

1.1 Työn tavoitteet 

 

Tämän diplomityön tavoitteena on tarkastella keinoja vähentää asuinalueiden energianhan-

kinnan hiilidioksidipäästöjä. Hiilidioksidipäästöjen vähentämismenetelmiä tutkitaan kol-

mella erilaisella asuinalueella, joihin sisältyy useita toiminnaltaan erilaisia rakennuksia. Tut-

kimuksessa otetaan huomioon sekä käytössä olevia rakennuksia että uudisrakennuksia. Tar-

kastelussa kiinnitetään huomiota alueiden nykytilanteeseen sekä keskitettyihin energiantuo-

tantomuotoihin vertailua varten. Työssä vertaillaan asuinalueiden hiilidioksidipäästöjä ny-

kyisiä energianhankintatapoja tarkastelemalla ja luomalla vaihtoehtoisia energianhankintas-

kenaarioita, joissa asuinalueen tarvitsema energia hankitaan muilla keinoilla. Työssä ei tar-

kastella laajasti olemassa olevan laitteiston energiatehokkuuden parantamista päästöjen vä-

hentämiskeinona, vaan keskitytään enemmän vaihtoehtoisten energianhankintatapojen ver-

tailuun. 

 

Eri energiantuotantomuotojen kannattavuutta tarkastellaan pääosin niiden ilmastovaikutus-

ten näkökulmasta. Ilmastovaikutuksista tarkastellaan energiantuotannosta sekä mahdolli-

sesta polttoaineiden kuljetuksesta ja hankinnasta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. Tarkastel-

taville asuinalueille pyritään löytämään niille parhaiten sopivat energiahankintamuotojen 

yhdistelmät ottaen huomioon alueilla valmiiksi olevat tai uudisrakentamisen tapauksessa 

suunnitteilla olevat energianhankintamuodot. 
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1.2 Rakenne ja toteutus 

 

Työn teoriaosassa käsitellään rakennusten energiantarvetta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. 

Energiantarpeeseen huomioidaan sekä sähköenergian että lämpöenergian tarve. Teoria-

osassa käsitellään myös energiantarpeen laskentamenetelmä, jonka pohjana käytetään Suo-

men rakentamismääräyskokoelmassa esitettyjä laskentatapoja. Energiantarpeen käsittelyn 

jälkeen teoriaosassa paneudutaan energianhankintaan. Osiossa käsitellään erilaisia energi-

antuotantomuotoja ja niiden toimintaperiaatteita. Tarkastelun kohteina on sekä keskitettyjä 

että hajautettuja energiantuotantomuotoja. Energianhankintaosion jälkeen käsitellään vielä 

elinkaariarviointiin liittyviä periaatteita. 

 

Energianhankinnan hiilidioksidipäästöjä tutkitaan luomalla laskentamalli, jossa asuinalu-

eelle selvitetään kokonaisenergiankulutus. Tämä tarve katetaan käyttämällä eri energiantuo-

tantomuotoja tai niiden yhdistelmiä. Mallilla selvitetään useista erilaisista energiantuotan-

toskenaarioista aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Laskentamalli luodaan GaBi 6-elin-

kaarimallinnusohjelmalla.  Mallia käytetään kolmen erilaisen asuinalueen energianhankin-

nan hiilidioksidipäästöjen vertailuun. Tarkasteltavat alueet ovat Lahden Askonalue, Riihi-

mäen Peltosaari sekä Hämeenlinnan Engelinranta. Askonalue ja Engelinranta ovat pääasi-

assa uudisrakennusalueita, Peltosaaren ollessa suurimmalta osin jo rakennettu. Mallinnus 

liittyy hankkeeseen ELLI: Energiatehokkuudella ja asuinaluekohtaisella energiantuotannolla 

lisää Cleantech-liiketoimintaa. Hankkeessa kootaan muun muassa energia- ja cleantech-alan 

yrityksiä, tutkimus- ja koulutusorganisaatioita sekä muita sidosryhmiä suunnittelemaan 

edellä mainituille asuinalueille energiatehokkaita ja asuinaluekohtaisia energiaratkaisuja. 
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2 ASUINALUEEN ENERGIANTARVE JA SEN MÄÄRITTÄVÄT 

TEKIJÄT 

 

Tässä työssä asuinalueen energiantarpeeseen sisällytetään ainoastaan rakennusten energian-

tarpeet. Tästä johtuen muun muassa liikenteen ja katuvalaistuksen energiantarpeet jätetään 

huomioimatta. Rakennusten energiantarve koostuu lämmityksestä, jäähdytyksestä, ilman-

vaihdosta, käyttövedestä, valaistuksesta sekä kuluttajalaitteiden sähkön käytöstä. Energian-

tarve katetaan osittain auringon lämpösäteilyllä, ihmisten lämpökuormalla sekä uusiutuvalla 

omavaraisenergialla. Jäljelle jäävä tarve katetaan ostoenergialla, jota voivat olla esimerkiksi 

sähkö, kaukolämpö, kaukojäähdytys ja lämmityskattiloissa käytettävät polttoaineet. Os-

toenergian energiankulutuksen taseraja on esitetty kuvassa 1. Taserajaa voi myös soveltaa 

kokonaiselle asuinalueelle, mikäli tiedetään sen energiankulutus. (Ympäristöministeriö 

2011a, 6) 

 

 

Kuva 1. Ostoenergian energiankulutuksen taseraja (Ympäristöministeriö 2011a, 6). 

 

Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D5 on ohjeet rakennuksen energiankulutuk-

sen ja lämmitystehontarpeen laskentaan. Laskentamenetelmä soveltuu lämmityksen energi-

antarpeen, ostoenergiankulutuksen kokonaisenergiankulutuksen ja lämmitystehon lasken-

taan kuukausitasolla (Ympäristöministeriö 2013, 3).  Laskentatapa ei ole täysin kattava, 

mutta riittää silti eri lämmitysratkaisujen kannattavuuden vertailuun asuinalueella. Kuvassa 
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2 on havainnollistettu rakennuksen ostoenergiankulutuksen laskennan vaiheet (Ympäristö-

ministeriö 2013, 12). 

 

 

Kuva 2. Rakennuksen ostoenergiankulutuksen laskenta (Ympäristöministeriö 2013, 12). 

 

2.1 Asuinalueen lämmitysenergiantarve 

 

Rakennuksen ja asuinalueen energiankulutus vaihtelee riippuen siitä, millä säävyöhykkeellä 

asuinalue sijaitsee. Mitä pohjoisemmassa alue sijaitsee, sitä enemmän alue tarvitsee lämmi-

tysenergiaa kylmemmän ilmaston vuoksi. Suomi on jaettu neljään säävyöhykkeeseen, jotka 

on esitetty kuvassa 3. (Ympäristöministeriö 2011a, 29) 
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Kuva 3. Suomen säävyöhykkeet (Ympäristöministeriö 2011a, 29). 

 

Säävyöhykkeille on määrätty energialaskennassa tarvittavat vuoden keskimääräiset ulkoil-

man lämpötilat sekä mitoittavat ulkoilman lämpötilat, joita tarvitaan laskennallisten ener-

gian- ja tehontarpeiden selvittämisessä. Mitoittavat ja keskimääräiset ulkolämpötilat vyö-

hykkeittäin on esitetty taulukossa 1. (Ympäristöministeriö 2011a, 29) 

 

Taulukko 1. Säävyöhykkeiden keskilämpötilat ja mitoittavat lämpötilat (Ympäristöministeriö 2011a, 29) 

 

 

Rakennus saa tavallisesti suurimman osan lämmöstään lämmitysjärjestelmistä, mutta sen li-

säksi rakennusta lämmittävät aurinko, sähkölaitteiden hukkaenergia sekä ihmisten luovut-

tama lämpö. Lämpöä häviää alueen rakennuksista rakenteiden kautta, viemäreistä lämpimän 

käyttöveden mukana sekä etenkin ilmanvaihdon kautta. (Virta & Pylsy 2011, 18-19) Raken-

nusten lämmitysenergiantarve koostuukin pääasiassa tilojen lämmityksestä, ilmanvaihdon 

lämmityksestä sekä lämpimän käyttöveden lämmityksestä. Tarvittaessa mukaan voidaan las-

kea myös jäähdytysenergiantarve. Koko asuinalueen lämmitysenergiantarve saadaan laske-
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malla yhteen alueen yksittäisten rakennusten lämmitysenergiantarpeet. (Ympäristöministe-

riö 2013, 14) Kuvassa 4 on esitetty rakennuksen lämpöenergiatase, johon sisältyvät raken-

nukseen tulevat ja sieltä poistuvat lämpövirrat. 

 

 

Kuva 4. Rakennuksen lämpöenergiatase (Virta & Pylsy 2011, 19). 

 

Tulevien ja poistuvien lämpövirtojen suhteelliset osuudet vaihtelevat muun muassa raken-

nustyyppien ja rakennuksen teknisten ominaisuuksien perusteella. Esimerkiksi uudessa ma-

talaenergiatalossa lämmitystarpeen osuus kaikesta rakennukseen tulevasta lämpöenergiasta 

on pienempi kuin esimerkiksi 1960-luvulla rakennetussa talossa.  

 

Energiankulutuksen ollessa huomattavasti määräyksiä pienempi voidaan puhua matalaener-

giarakentamisesta. Matalaenergiataloksi voidaan määritellä Etelä-Suomessa talot, joiden 

energiankulutus alittaa 60 kWh/br-m2 vuodessa ja Pohjois-Suomessa 90 kWh/br-m2 vuo-

dessa alittavat talot. Passiivitalojen enimmäisenergiankulutus on vielä matalaenergiataloja-

kin pienempi. Etelä-Suomessa passiivitalot tarvitsevat lämmitysenergiaa 20 kWh/br-m2 ja 

Pohjois-Suomessa 30 kWh/br-m2. Nykyään on myös mahdollista rakentaa taloja, jotka tuot-

tavat uusiutuvaa energiaa vähintään saman verran kuin se kuluttaa uusiutumatonta energiaa. 

Tällaisia taloja kutsutaan nollaenergiataloiksi. Tulevaisuudessa tavoitteena onkin, että kaikki 
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uudet rakennukset ovat vähintään nollaenergiataloja, ja osa jopa plusenergiataloja, jotka 

tuottavat enemmän energiaa kuin kuluttavat. Tällöin kokonainen asuinalue voi muuttua uu-

siutuvan energian tuotantoalueeksi. (Motiva 2015a) 

 

2.1.1 Tilojen lämmitysenergiantarve 

 

Huonetilojen sisäilmasto-olosuhteiden suunnittelussa käytetään tavallisesti apuna Sisäilmas-

toluokitusta vuodelta 2008. Luokitus antaa rakennusten sisäilmastoille tavoite- ja suunnitte-

luarvot. Luokituksessa on määritelty kolme sisäilmastoluokkaa; S1, S2 ja S3. Luokka S1 

kuvaa yksilöllistä sisäilmastoa, jossa ilman laatu on erittäin hyvä eikä hajuja ole havaitta-

vissa tiloissa. Lämpöolot ovat viihtyisät ja käyttäjä voi halutessaan muuttaa yksilöllisesti 

huonetilan lämpötilaa ja valaistusoloja. Luokka S2 kuvaa hyvää sisäilmastoa, jonka laatu on 

hyvä eikä häiritseviä hajuja myöskään esiinny. Lämpöolot ovat pääosin hyvät, mutta tilojen 

ylilämpeneminen on mahdollista kuumina kesäpäivinä. Luokka S3 kuvaa tyydyttävää sisäil-

mastoa, jonka laatu, lämpöolot, valaistus- ja ääniolosuhteet täyttävät rakentamismääräysten 

vähimmäisvaatimukset. Rakennuttaja valitsee suunnittelijan kanssa sisäilmaston tavoitear-

vot, jonka jälkeen luokitustavoitteet ja vaatimukset on huomioitava rakennushankkeen jo-

kaisessa vaiheessa. (Säteri 2008, 1-3) 

 

Sisäilmastoluokituksessa määritellyt tilojen lämpötilatavoitteet oleskeluvyöhykkeellä eri il-

mastoluokissa on esitetty kuvassa 5. Lämpötilatavoitteet luokissa S1 ja S2 ovat samat, mutta 

luokassa S1 lämpötilojen tulee yksilöllisen säädettävyyden lisäksi pysyä paremmin tavoite-

rajojen sisäpuolella. (Säteri 2008, 3) 
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Kuva 5. Sisälämpötilan tavoitearvot Sisäilmaluokitus 2008:ssa (Säteri 2008, 3). 

 

Lämmitysjärjestelmän lämpöä voidaan jakaa huoneisiin usealla eri tavalla. Huonetiloja läm-

mitetään pääasiassa joko seinään asennettavilla lämpöpattereilla, lattialämmityksellä tai 

huonetilaan tulevaa ilmaa lämmittämällä. Myös kattoon asennettavia lämmityskelmuja ja 

ikkunalämmitystä käytetään joissakin tapauksissa. Lämmönjakomenetelmät voidaan taval-

lisesti toteuttaa joko vesikiertoisesti tai sähkövastuksilla. Vesikiertoisissa menetelmissä 

lämpö siirretään vesiputkien avulla lämminvesivaraajasta lämmönjakolaitteistoon, kuten esi-

merkiksi yleisimmin käytettyihin pattereihin, lattialämmitykseen tai ilmanvaihtoon. Sähkö-

lämmitys on vesikiertoisiin menetelmiin verrattuna yksinkertaisempi. Siinä huonekohtaiseen 

lämmitysjärjestelmään syötetään suoraan sähköä, jolloin järjestelmän sähkövastus muuttaa 

sähkön lämmöksi. Sähköä voidaan käyttää lämmitykseen vesikiertoisten menetelmien ta-

voin muun muassa pattereissa, lattialämmityksessä sekä ilmanvaihtolämmityksessä. (Lap-

palainen 2011) 

 

Lämmönjakotavan valinta voi vaikuttaa lämmitysenergian kulutukseen ja viihtyvyyteen. 

Esimerkiksi seinään asennettavien pattereiden lämmönluovutuspinta-ala on pienempi kuin 

lattialämmityksessä, jolloin vesikiertoiseen patterilämmitykseen syötettävän veden on oltava 

kuumempaa. Lattialämmityksessä lämpö jakautuu tasaisemmin huonetilaan lämmön nous-

tessa suoraan lattiasta kohti kattoa, kun taas patterit asennetaan usein ikkunoiden alapuolelle 
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vähentämään vedontunnetta. Tällöin pattereista tuleva lämpö virtaa epätasaisemmin huonee-

seen. Pattereiden säätö on kuitenkin nopeampaa kuin lattialämmityksen, jolloin nopea läm-

pötilan säätö huoneessa on helpompaa patterilämmitystä käyttäessä. (Lappalainen 2011) 

 

2.1.1.1 Rakennusvaipan johtumislämpöhäviöt 

 

Tilojen lämmitysenergiantarpeeseen vaikuttavat rakenteiden läpi johtuvan lämmön aiheut-

tamat lämpöhäviöt sekä rakenteiden epätiiviyksien kautta kulkevan vuotoilman aiheuttamat 

lämpöhäviöt. Lisäksi ilmanvaihdon aiheuttamat lämpöhäviöt voidaan sisällyttää tilojen läm-

mitysenergiantarpeeseen, mutta nämä häviöt käsitellään tässä työssä erillisinä. (Ympäristö-

ministeriö 2013, 15-19) 

 

Johtumislämpöhäviöihin sisältyvät rakennusvaipan kaikkien eri rakennusosien läpi kulkevat 

lämpöhäviöt. Vaipan rakennusosiin sisältyvät muun muassa ulkoseinät, yläpohjat, alapohjat, 

ikkunat, ulko-ovet ja kylmäsillat. Rakennusosan lämpöhäviön laskennassa lämmönläpäisy-

kertoimella tarkoitetaan lämpövirran tiheyttä, joka läpäisee rakennusosan (Ympäristöminis-

teriö 2011a, 5). Eri rakennusosien U-arvot voidaan laskea Suomen rakentamismääräysko-

koelman osan C4 mukaan, jos tiedetään seinän ja sen eristeiden materiaalit sekä seinän pak-

suus (Ympäristöministeriö 2002, 4-5). Jos laskentaa halutaan yksinkertaistaa, U-arvoina voi-

daan myös käyttää Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D5 ilmoitettuja lämmön-

läpäisykertoimien vertailuarvoja (Ympäristöministeriö 2013, 13). Huonetilan sisälämpöti-

lalle oleskeluvyöhykkeellä käytetään tavallisesti suunnitteluarvoa +21 ºC (Ympäristöminis-

teriä 2011b, 6). Ulkolämpötilana laskennassa käytetään alueen säävyöhykkeen vuotuista 

keskilämpötilaa. Ajanjaksona johtumishäviöiden laskennassa käytetään tavallisesti yhtä 

vuotta eli 8760 tuntia. 

 

Kylmäsillat ovat rakenteiden osia, joista virtaa viereistä aluetta tai rakennusosaa enemmän 

lämpöä hukkaan. Lämpötilan laskeminen paikallisesti voi aiheuttaa näihin kylmäsiltakohtiin 

muun muassa kondenssiveden kertymistä ja homeiden muodostumista. Kylmäsillat voidaan 
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jakaa rakenteellisiin ja geometrisiin kylmäsiltoihin. Rakenteellinen kylmäsilta voi syntyä ra-

kennekohtiin, joissa lämmönjohtavuusominaisuuksiltaan erilaisia materiaaleja liitetään yh-

teen. Tällaisia tapauksia voivat olla esimerkiksi eristeen läpäisevät viivamaiset ankkurit, joi-

den lämmönjohtavuus on suurempi kuin eristeen. Tällöin ankkurin kautta virtaa lämpöä 

enemmän. Geometrinen kylmäsilta muodostuu lämpöä luovuttavan pinnan ollessa suurempi 

kuin lämpöä vastaanottavan. Tällaisia kohtia ovat esimerkiksi rakennusten nurkat. (Schöck 

2015, 6-7) Kylmäsiltojen välisten materiaalien lisäkonduktansseja löytyy Suomen rakenta-

mismääräyskokoelman osasta D5 (Ympäristöministeriö 2013, 17).  

 

2.1.1.2 Vuotoilma 

 

Rakennuksen ilmanpitävyydellä voi olla merkittävä vaikutus energiankulutukseen sekä 

myös tilan viihtyvyyteen, jos rakennuksen ulkovaippa tai sen osat ovat liian epätiiviitä. 

Näistä epätiiviyskohdista voi vuotaa helposti ulos lämpöä vuotoilman mukana. Vedontun-

teen tai vuotoilmasta johtuvan sisäpintojen lämpötilan laskun takia viihtyvyyttä yritetään 

usein parantaa huonelämpötilaa nostamalla. Ulkovaipan läpi vuotava ilma voi lisäksi aiheut-

taa haittoja ihmisen terveydelle, kuten rakenteiden sisältämien epäpuhtauksien virtaamista 

sisäilmaan.  Lisäksi vuotoilma voi aiheuttaa rakenteisiin kohdistuvia ongelmia, kuten sisäil-

man kosteuden aiheuttamia kosteusvaurioita. Vuotoilmavirtojen aiheuttajina ovat sisä- ja ul-

kotilojen väliset lämpötilaerot ja tuulen aiheuttamat paine-erot. Vuotoilmavirtojen syntyyn 

voivat vaikuttaa muun muassa puutteellinen ilmanvaihtojärjestelmän toiminta, rakennuksen 

sijainti, korkeus ja ulkovaipan kunto. (Kauppinen 2011, 123-130)  

 

Rakennuksen vuotoilmavirta voidaan selvittää rakennusvaipan ilmanvuotoluvun ja vaipan 

pinta-alan avulla. Ilmanvuotoluku kertoo, kuinka paljon ilmaa karkaa rakenteiden vuotokoh-

dista rakennusvaipan pinta-alaa kohden. Vuotoilman tilavuusvirran laskentamenetelmä ja 

tyypillisiä ilmanvuotolukuja eri rakennustyypeille on esitetty rakentamismääräyskokoelman 

osassa D5. (Ympäristöministeriö 2013, 19-20) 
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2.1.2 Ilmanvaihdon lämmitystarve 

 

Ilmanvaihdon tehtävänä on pitää sisäilma terveellisenä, turvallisena ja viihtyisänä poista-

malla epäpuhdasta, kosteaa ilmaa ja tuomalla tilalle kuivaa, suodatettua ja puhdasta ulkoil-

maa. Lisäksi koneellinen ilmanvaihto voi ottaa poistoilmasta lämpöä talteen ja esilämmittää 

tuloilmaa. Asuintaloissa ilmanvaihto on mitoitettava niin, että ilmanvaihtokerroin on vähin-

tään 0,5 1/h eli asunnon ilma vaihtuu kokonaan kerran kahdessa tunnissa. (Motiva 2015b) 

Vaatimukset ilmavirroille ja ilmanvaihdon äänitasoille erityyppisissä huonetiloissa ja erilai-

sissa rakennuksissa on esitetty Suomen rakentamismääräyksen osan D2 liitteen 1 taulu-

koissa. (Ympäristöministeriö 2011b, 25-31) 

 

Ilmanvaihto kasvattaa rakennuksen lämmitystarvetta, sillä poistoilman kautta häviää run-

saasti lämpöä. Uusissa rakennuksissa on kuitenkin lähes poikkeuksetta asennettu ilmanvaih-

tokoneeseen lämmöntalteenottolaite, joka vähentää ilmanvaihdon aiheuttamaa lisälämmitys-

tarvetta. Ilmanvaihtotyypistä riippuen ilmanvaihto lämmitetään joko ilmanvaihtokoneessa 

tai huonetilassa. Jos ilmanvaihto on kokonaan koneellinen, ilma lämmitetään koneen sisällä, 

mutta jos kyseessä on koneellinen poisto tai painovoimainen ilmanvaihto, lämmitys tapahtuu 

huonetilassa. Koneelliselle ilmanvaihdolle on selvitettävä lämmitysenergian nettotarve. Ko-

neelliselle poistolle ja painovoimaiselle ilmanvaihdolle lasketaan tuloilman ja korvausilman 

lämmittämiseen tarvittavat energiat.  

 

Ilmanvaihdon keskimääräiset käyntiajat eri rakennustyypeille selvitetään rakentamismää-

räyskokoelman osan D3 mukaan niin, että ilmanvaihto tulee kytkeä päälle 1 tunti ennen ra-

kennuksen käyttöajan alkua ja kytketään pois päältä tai käyttöajan ulkopuoliseen tilaan 1 

tunti käytön päättymisen jälkeen. Jatkuvasti käytössä olevissa rakennuksissa, mukaan lukien 

asuinrakennukset, ilmanvaihdon tulee olla käynnissä koko ajan. (Ympäristöministeriö 

2011a, 19-20) Sisäänpuhalluslämpötila riippuu ulkolämpötilasta, lämmöntalteenotosta, il-

manvaihtokoneen lämmityspatterista sekä lämpötilan noususta tuloilmapuhaltimessa. Si-

säänpuhalluslämpötilalle käytetään tavallisesti arvoa +18 ºC, jos tarkempaa arvoa ei ole tie-

dossa. Huoneen sisäiset lämpökuormat nostavat huoneeseen puhalletun ilman lämpötilaa 
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vielä muutamalla celsiusasteella. Lämpötilan nousu puhaltimessa on tavallisesti noin 0,5 ºC. 

(Ympäristöministeriö 2013, 22-23) 

 

Lämmöntalteenotossa huoneesta poistettavasta ilmasta pyritään ottamaan talteen mahdolli-

simman paljon lämpöä, joka voidaan siirtää ulkoa otettavaan ilmaan. Monesti lämmöntal-

teenotolla voidaan kattaa koko ilmanvaihdon lämmitystarve, mutta kylmimpinä aikoina läm-

möntalteenoton lisäksi ilmaa on lämmitettävä jälkilämmityspatterilla. (Motiva 2015b) Läm-

möntalteenoton jälkeinen lämpötila voidaan selvittää rakentamismääräyskokoelman osan 

D5 mukaan (Ympäristöministeriö 2013, 21). 

 

Tuloilman lämpötila nousee muun muassa lämmityspattereiden ja sisäisten lämpökuormien, 

kuten sähkölaitteiden ja ihmisten johdosta. Mikäli tuloilmaa halutaan lämmittää, toteutetaan 

se koneellisen poiston ja painovoimaisen ilmanvaihdon tapauksissa huonetilan lämmityk-

seen käytettävillä järjestelmillä, kuten lämpöpattereilla. Tapauksissa, joissa järjestelmä ei 

sisällä tuloilman lämmittämistä eikä lämmöntalteenottoa, tulee selvittää korvausilman läm-

mitysenergiantarve. Korvausilman lämmitys tarkoittaa huonetilasta karkaavan ilman sisäl-

tämän lämmön korvaamista huonetilojen lämmitysjärjestelmillä, kuten lämpöpattereilla. 

(Ympäristöministeriö 2013, 20) 

 

2.1.3 Lämpimän käyttöveden tarve 

 

Lämmintä käyttövettä käytetään muun muassa suihkussa ja astioiden pesussa. Veden läm-

mitys tapahtuu tavallisesti lämmitysjärjestelmän lämminvesivaraajassa. Ensisijaisesti läm-

pimän käyttöveden energiantarpeena käytetään rakennuksen käyttöveden energiamittauksiin 

perustuvaa arvoa (Motiva 2015c). Jos energian kulutusta ei ole mitattu, veden lämmitykseen 

käytettävän lämmitysenergian nettotarve voidaan ratkaista yhtälöllä 1.  (Ympäristöministe-

riö 2013, 24) 
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𝑄𝑙𝑘𝑣,𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 =
𝜌𝑣𝑐𝑝𝑣𝑉𝑙𝑘𝑣(𝑇𝑙𝑘𝑣−𝑇𝑘𝑣)

3600
−  𝑄𝑙𝑘𝑣,𝑙𝑡𝑜  (1) 

 

ρv = veden tiheys [1000 kg/m3] 

cpv = veden ominaislämpökapasiteetti [4,2 kJ/kgK] 

Vlkv = lämpimän käyttöveden kulutus [m3] 

Tlkv = lämpimän käyttöveden lämpötila [ºC] 

Tkv = kylmän käyttöveden lämpötila [ºC] 

Qlkv,lto = jäteveden lämmöntalteenotolla talteen otettu energia [kWh] 

 

Kylmää vettä lämmitetään lämminvesivaraajassa tavallisesti noin 55 celsiusasteeseen. Kyl-

män veden lämpötila voi vaihdella muun muassa vuodenaikojen mukaan. Lämpimän ja kyl-

män käyttöveden lämpötilan erotuksena käytetään laskennassa arvoa 50 ºC. Jos lämpimän 

käyttöveden tilavuutta ei tiedetä, voidaan sen olettaa olevan 40 % koko veden kulutuksesta 

asuinrakennuksissa. Mikäli veden kulutusta ei ole tiedossa, voidaan kulutukset arvioida tau-

lukon 2 mukaan eri rakennustyyppien ominaiskulutusten perusteella. (Motiva 2015c) 

 

Taulukko 2. Lämpimän veden keskimääräinen kulutus eri rakennustyypeissä (Motiva 2015c). 

Rakennustyyppi 

Lämpimän veden kulutus ra-

kennuksen bruttoalaa kohti, 

Vlkv,omin (dm3/brm2/vuosi) 

Asuinrakennus 600 

Toimistorakennus 100 

Terveydenhoito 520 

Päiväkoti 460 

Teatteri ja kirjasto 120 

Uimahalli 1 800 

Opetusrakennus 180 

Myymälä 65 

Muut rakennukset 100 
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2.1.4 Alueen kuukausittainen lämmityksen tarve 

 

Lämmitystarvelukua käytetään normeeraamaan toteutuneita lämmitysenergian kulutuksia. 

Tällöin voidaan verrata rakennuksen eri kuukausien tai vuosien kulutuksia. Lisäksi voidaan 

verrata eri kunnissa olevien rakennusten ominaiskulutuksia. Lämmitystarveluku saadaan 

selville laskemalla yhteen kunkin kuukauden päivittäinen sisä- ja ulkolämpötilojen erotus. 

(Ilmatieteen laitos 2016) Tilojen ja ilmanvaihdon lämmitystarpeet vaihtelevat ulkolämpöti-

lan mukaan niin, että kylmempinä aikoina lämmitystarve kasvaa. Lämpimän käyttöveden 

kulutus voidaan kuitenkin olettaa melko tasaiseksi ympäri vuoden, jolloin laskennassa läm-

pimän käyttöveden energiantarve on jokaisena tarkastelukuukautena yhtä suuri. Kun tiede-

tään asuinalueen vuotuinen lämmitysenergiantarve sekä lämpimän käyttöveden lämmitys-

tarve, voidaan alueen kuukausikohtainen lämmitysenergiantarve arvioida yhtälöllä 2. 

 

𝑄𝑘𝑘 =  (𝑄𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠 − 𝑄𝑙𝑘𝑣) ∗
𝐿𝑇𝑘𝑘

𝐿𝑇𝑎
+  𝑄𝑙𝑘𝑣 ∗

1

12
 (2) 

 

Qlämmitys = alueen vuotuinen lämmitysenergiantarve [MWh] 

Qlkv = lämpimän käyttöveden vuotuinen lämmitysenergiantarve [MWh] 

LTkk = kuukauden lämmitystarveluku vertailuajanjaksolla 

LTa = koko vuoden lämmitystarveluku vertailuajanjaksolla 

 

2.1.5 Rakennuksen lämmitystehon tarve 

 

Rakennuksen lämmitystehontarve on selvitettävä, jotta lämmitysjärjestelmä pystyy katta-

maan lämmitystarpeen myös kylmimpinä vuodenaikoina. Rakennuksen lämmitystehontar-

peeseen vaikuttavat pääasiassa rakenteiden johtumislämpöhäviöt, ilmavuodot sekä ilman-

vaihto. Lämmitystehontarpeen laskennassa ei huomioida auringon säteilylämpöä eikä sisäi-

siä lämmönlähteitä elleivät ne ole merkittäviä ja jatkuvia. Tehontarve voidaan laskea käyt-

täen apuna paikkakunnan tai säävyöhykkeen mitoittavaa ulkoilman lämpötilaa. Laskenta 
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muistuttaa pitkälti energiantarpeen laskentaa, mutta aikatekijöitä ei huomioida ja ulkoläm-

pötiloina käytetään keskilämpötilan sijasta mitoittavaa ulkolämpötilaa. (Ympäristöministe-

riö 2013, 59) 

 

2.2 Sähkön tarve 

 

Rakennuksen sähköenergiantarve koostuu lämmönjakojärjestelmän apulaitteiden sähkön 

kulutuksesta, ilmanvaihtojärjestelmän sähkön kulutuksesta, lämpimän käyttöveden kierto-

pumpun sähkönkulutuksesta, jäähdytysjärjestelmän apulaitteiden sähkönkulutuksesta, ku-

luttajalaitteista sekä valaistuksesta. Suomen rakentamismääräyskokoelman osasta D5 löytyy 

laskentamenetelmät sähköä kuluttaville järjestelmille, jonka lisäksi kuluttajalaitteille löytyy 

tyypillisiä vuosikulutuksia. (Ympäristöministeriö 2013, 26-28) 

 

Sähkön kulutus alueella voidaan karkeasti jakaa kotitalouslaitteissa ja valaistuksessa käytet-

tävään taloussähköön ja lämmitysjärjestelmissä ja niiden apulaitteissa käytettävään sähköön. 

Kuvassa 6 on esitetty asumisen energiankulutus energialähteittäin. Kuvasta huomataan, että 

suurin osa asumisessa käytettävästä sähköstä kuluu lämmitysjärjestelmiin ja niiden apulait-

teisiin, ja vain noin kolmasosa sähköstä kulutetaan kotitalouslaitteissa. (Tilastokeskus 2015, 

5) 
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Kuva 6. Asumisen energiankulutus energialähteittäin vuonna 2014 (Tilastokeskus 2015, 5) 

 

2.3 Kokonaisenergiantarve 

 

Asuinalueen kokonaisenergiantarve saadaan laskemalla alueen rakennusten lämpö- ja säh-

köenergioiden tarpeet yhteen. Kokonaisenergiantarpeeseen sisältyy kuitenkin myös omava-

raisenergia. Kun kokonaisenergiantarpeesta vähentää omavaraisenergian osuuden, saadaan 

ostoenergiantarve, jolla katetaan loput energiantarpeesta. Asuinalueen laskennallinen os-

toenergian tarve voidaan myös selvittää, mikäli tiedetään alueen rakennusten E-luvut ja nii-

den pinta-alat. Asuinalueen rakennusten ostoenergiantarve voidaan täten selvittää yhtälöllä 

3. 

 

 𝑄𝑜𝑠𝑡𝑜 =  ∑𝐸𝑖𝐴𝑖  (3) 

 

 E = E-luku [kWh/m2] 

 A = Tietyn E-luvun omaavien rakennusten pinta-ala [m2] 
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E-lukua voidaan pienentää ostoenergiantarvetta vähentämällä. Tämä onnistuu vaikkapa pa-

rantamalla rakennuksen lämpöteknisiä ominaisuuksia, kuten eristepaksuutta, tai hyödyntä-

mällä kiinteistökohtaisia uusiutuvia energiantuotantomuotoja. Esimerkiksi aurinkopaneelien 

käyttö voi vähentää ostosähkön kulutusta ja maalämpöpumppu kaukolämmön kulutusta, to-

sin lisäten hieman ostosähkön kulutusta. Raja-arvoja E-luvulle on esitetty liitteessä 1 (Ym-

päristöministeriö 2011a, 9). 
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3 ASUINALUEEN ENERGIAN HANKINTA 

 

Tässä kappaleessa tutustutaan asuinalueen energianhankintamenetelmiin. Alueen energian-

hankinta on jaettu lämmön hankintaan ja taloussähkön hankintaan. Lämmön hankintaan si-

sältyy tällöin myös sähköä käyttäviä lämmitysjärjestelmiä. 

 

3.1 Lämmön hankinta 

 

Lämmön hankinnalla tarkoitetaan energianhankintatapoja, joita hyödynnetään asuinalueen 

rakennusten tilojen ja lämpimän käyttöveden lämmityksessä. Työssä tarkasteltavat lämmön-

hankintatavat ovat kaukolämpö, erilaiset lämpöpumput, rakennuskohtaiset polttokattilat, 

suora sähkölämmitys sekä aurinkolämpöjärjestelmät. 

 

3.1.1 Kaukolämpö 

 

Kaukolämpö on Suomen yleisin lämmitysmuoto, joka soveltuu hyvin tiheästi asuttujen alu-

eiden, kuten kaupunkialueiden ja taajamien lämmitystavaksi. Lähes kaikissa Suomen kau-

pungeissa ja taajamissa onkin jo kaukolämpöverkko. (Energiateollisuus 2016a) Vuonna 

2014 kaukolämmön osuus asumisen energiankulutuksesta oli 29 prosentilla toiseksi suurin 

sähkön kulutuksen jälkeen (Tilastokeskus 2015, 5). Kuvassa 7 on esitetty kaukolämmön 

energialähteiden osuus vuonna 2014 (Energiateollisuus 2016b). 
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Kuva 7. Kaukolämmön energialähteet vuonna 2014 (Energiateollisuus 2016b). 

 

Kaukolämpöä tuotetaan tavallisesti CHP-laitoksissa, eli lämmön ja sähkön yhteistuotanto-

laitoksissa tai lämpölaitoksissa. Näiden lisäksi muun muassa teollisuusprosessien hukkaläm-

pöä ja yhdyskuntajätevesistä saatua lämpöä voidaan hyödyntää kaukolämmityksessä lämpö-

pumppuprosessin avulla. (Energiateollisuus 2016c) Kaukolämmön tuotannossa käytetyt 

polttoaineet riippuvat laitoksesta. Tavallisimmin käytettyjä polttoaineita ovat maakaasu, ki-

vihiili, turve ja yhä enemmän puu ja muut uusiutuvat energianlähteet. (Energiateollisuus 

2016a) 

 

Asiakkaille lämpö siirretään kaukolämpöverkon välityksellä. Lämpö luovutetaan tuotanto-

laitoksen höyrypiirin lauhduttimen kautta kaukolämpöverkkoon. Lämpö siirtyy kuuman ve-

den välityksellä eristetyn kaksiputkisen lämpöverkon menoputkessa, josta lämpö edelleen 

siirretään lämmönvaihtimella asiakkaan lämminvesivaraajaan. Varaajasta lämpö jaetaan ra-

kennuksesta riippuen huonetiloihin, ilmanvaihtoon ja/tai lämpimään käyttöveteen. Kun 

lämpö on luovutettu asiakkaalle, jäähtynyt vesi palaa takaisin lämmöntuotantolaitokselle pa-

luuputkea pitkin. (Energiateollisuus 2016c) 
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Kaukolämmön tuotannosta muodostuviin hiilidioksidipäästöihin vaikuttavat enimmäkseen 

tuotannossa käytettävät polttoaineet, tuotantolaitoksen lämmöntuotantohyötysuhde sekä 

verkostossa syntyvät häviöt. Tällöin lämmöntarpeen kattamiseen tarvittavan polttoaineen si-

sältämä energia voidaan olettaa laskettavaksi yhtälöllä 4. 

 

𝑄𝑝𝑎 =  
𝑄𝑙𝑡

(1−ℎ𝑣𝑒𝑟𝑘𝑘𝑜)∗𝜂𝑙𝑡
  (4) 

 

Qlt = järjestelmällä katettava lämmitystarve [kWh] 

hverkko = keskimääräinen verkostohäviö 

ηlt = laitoksen vuotuinen lämmöntuotantohyötysuhde 

 

Oletetaan, että yhtälöllä 4 laskettu energia sisältää myös teollisuuden sekundäärilämmön, 

mikäli kaukolämmityksessä sellaista käytetään. Sekundäärilämmön alkuperää on vaikea sel-

vittää, joten se oletetaan hiilineutraaliksi laskennassa.  

 

3.1.2 Lämpöpumput 

 

Lämpöpumppujen suosio osana pientalojen lämmitysjärjestelmää on kasvanut viimeisen 20 

vuoden aikana runsaasti. Vuonna 2014 lämpöpumppuja myytiin suomessa noin 70 000 kap-

paletta ja vuoden 2014 lopussa lämpöpumppuja oli käytössä yli 700 000 kappaletta (Motiva 

2015d). Lämpöpumput soveltuvat tyypistä riippuen joko huoneilman tai vesikiertoiseen läm-

mönjakojärjestelmän lämmittämiseen, ja kesäaikana myös sisäilman jäähdyttämiseen. Ilma-

ilmalämpöpumppu soveltuu suoraan huoneilman lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen, kun 

taas ilma-vesilämpöpumppu, poistoilmalämpöpumppu ja maalämpöpumppu tuottavat läm-

pöä vesikiertoiseen lämmönjakojärjestelmään. Lämpöpumput ottavat lämpöpumpputyypistä 

riippuen lämmön joko ulkoilmasta, maaperästä tai vesistöstä, ja poistoilmalämpöpumpun 

tapauksessa huonetiloista poistettavasta jäteilmasta. (Motiva 2008, 3) 
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Lämpöpumput muistuttavat toiminnaltaan kylmälaitteita, joissa lämpöä siirretään ruokata-

varoista ulkoilmaan. Lämpöpumpuissa lämpöä siirretään lämmönlähteestä, kuten maape-

rästä, sisätiloihin. Lämpöpumpun kylmäainekiertoon kerätään lämpöenergiaa lämmönläh-

teestä höyrystimellä, josta lämpöenergia kulkeutuu kylmäaineen mukana kompressoriin. 

Kompressori puristaa kylmäaineen korkeaan paineeseen, jolloin kylmäaine puristuu neste-

mäiseen muotoon. Puristaminen nostaa myös kylmäaineen lämpötilaa, joka voidaan hyö-

dyntää lämmön sisätiloihin siirtävällä lauhduttimella. Lauhduttimelta kylmäaine kulkeutuu 

paisuntaventtiiliin, jossa kylmäaineen paine pudotetaan takaisin lähtötilanteeseen. Paisunta-

venttiilin jälkeen kierto alkaa alusta. (Motiva 2015d) 

 

Lämpöpumput vaativat toimiakseen sähköä, jota käytetään pumpun kompressorin pyörittä-

miseen ja ilmalämpöpumpuissa sisä- ja ulkoyksiköiden puhaltimien toimintaan. Lämpöpum-

pun lämpökerroin COP (Coefficient of Performance) kuvaa sähkön hyödyntämistehokkuutta 

lämmöksi. Yhtälössä 5 on esitetty lämpöpumpun lämpökerroin. (Motiva 2014a, 17)  

 

𝐶𝑂𝑃 =  
𝑄𝑜𝑢𝑡

𝑊𝑖𝑛
  (5) 

 

Qout = lämpöpumpusta saatava lämpöenergia [kWh] 

Win = lämpöpumpun toimintaan käytettävä työ [kWh] 

 

Lämpökerroin ideaaliselle Carnot-lämpöpumppuprosessille voidaan arvioida yhtälöllä 6 

(Motiva 2014a, 17). 
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𝐶𝑂𝑃 =  
𝑇𝑜𝑢𝑡

𝑇𝑜𝑢𝑡−𝑇𝑖𝑛
  (6) 

 

Tout = kiertoaineen lämpötila lauhduttimessa [K] 

Tin = kiertoaineen lämpötila höyrystimessä [K] 

 

Todellisuudessa COP-luvut ovat alhaisemmat kuin ideaalisessa prosessissa, sillä lämpöker-

toimeen vaikuttavat esimerkiksi putkiston lämpöhäviöt. Lämpöpumpun COP-luku vaihtelee 

ulkolämpötilan vaihdellessa. Mitä pienempi ulkolämpötila on, sitä pienempi on lämpöker-

roin. Lämpöpumpun kiertoainevalinta vaikuttaa myös lämpökertoimeen. Kiertoaineet jaotel-

laan CFC-, HCFC- ja HFC-yhdisteisiin sekä niiden seoksiin ja luonnollisiin kiertoaineisiin, 

kuten ammoniakki, vesi ja hiilidioksidi. CFC-yhdisteet ovat nykyään kiellettyjä niiden otso-

nikerrosta ohentavan ja ilmastoa lämmittävän vaikutuksen vuoksi. HCFC -yhdisteissä on 

samoja otsonikerrosta vahingoittavia ainesosia kuin CFC-yhdisteissä, mutta selvästi vähem-

män. HCFC-yhdisteistäkin pyritään pääsemään eroon lähivuosikymmeninä. HFC-yhdisteet 

eivät sisällä otsonikerrosta ohentavia ainesosia, ja ne ovat näin ollen sopivampia yhdisteitä 

lämpöpumppuun, vaikkakin aiheuttavat hieman ilmaston lämpenemistä. Eri kiertoaineiden 

vaikutukset tehokertoimeen vaihtelevat lämpötilan muuttuessa. Esimerkiksi HFC-134a-

kiertoaineella on käytännössä sama tehokerroin kuin CFC-12-kiertoaineella, kunnes lämpö-

tila putoaa alle –1 celsiusasteen tai nousee reilusti. Tällöin HFC-134a-kiertoaineen tehoker-

roin pienenee hieman verrattuna CFC-12-kiertoaineeseen. Hiilidioksidia käytettäessä teho-

kerroin on tavallisesti huono verrattuna muihin kiertoaineisiin. Hiilidioksidi voi kuitenkin 

sopia kiertoaineeksi hyvin matalatehoisille lämpöpumppuprosesseille. (Heat Pump Centre 

2016) 

 

COP-luvun tarkastelu sopii hyvin tilanteeseen, jossa energiankulutus lasketaan jokaisen kuu-

kauden lämmöntarpeesta erikseen. Jos energiankulutus lasketaan koko vuoden lämmöntar-

peesta, kannattaa lämpöpumpun tehokkuutta tarkastella SPF-luvun (Seasonal Performance 

Factor) kautta. Vuoden keskimääräinen lämpökerroin, SPF-luku ottaa huomioon vuoden-
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aikojen aiheuttamat lämpötilamuutokset ja lämpöpumpun vuoden aikana kuluttaman sähkö-

energian määrän. Lämpöpumpun SPF-luku voidaan laskea yhtälöllä 7. (Ympäristöministeriö 

2012, 32)  

 

𝑆𝑃𝐹 =  
𝑄𝐿𝑃

𝑊𝐿𝑃+𝑊𝑎𝑝𝑢
  (7) 

 

QLP = lämpöpumpun tuottama lämmitysenergia [kWh] 

WLP = lämpöpumpun vuotuinen sähkönkulutus [kWh] 

Wapu = apulaitteiden sähkönkulutus [kWh] 

 

Kuluttajien on mahdollista saada lämpöpumppuinvestointeihin energia-avustuksia. Kunnat 

myöntävät avustuksia investointeihin, jotka parantava energiatehokkuutta ja vähentävät 

energiantuotannosta syntyviä päästöjä sekä lisäävät uusiutuvan energian käyttöä. Energia-

avustuksia voi saada siis lämpöpumppujen lisäksi myös muun muassa biomassakattilainves-

tointeihin ja rakennuksen eristystoimenpiteisiin. (Motiva 2015e) Lämmitysjärjestelmän uu-

siminen oikeuttaa myös kotitalousvähennykseen omakotitaloissa ja vapaa-ajan asunnoissa. 

Vähennyskelpoista lämmitysjärjestelmän uusimistyötä ovat esimerkiksi maalämpöjärjestel-

män rakentaminen ja ilmalämpöpumpun asentaminen. (Verohallinto 2013) 

 

3.1.2.1 Ilma-ilmalämpöpumppu 

 

Ilma-ilmalämpöpumppu (IILP) ottaa lämpöä ulkoilmasta ja siirtää sen huoneilmaan. IILP 

koostuu ulko- ja sisäyksiköistä. Ulkoyksikköön sisältyvät ilmasta lämpöä ottava höyrystin, 

kiertoaineen puristava kompressori, ilmaa höyrystimelle siirtävä puhallin sekä automatiikan 

ohjauslaitteita. Sisäyksikköön kuuluu lämpöä sisäilmaan luovuttava lauhdutin ja puhallin, 

joka auttaa ilman levittämisessä huonetilaan. Ilma-ilmalämpöpumpulla ei voida Suomen il-

mastossa kattaa koko tilojen vuotuista lämmitystarvetta, mutta se voi soveltua hyvin lisä-
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lämmityslaitteeksi esimerkiksi suoran sähkölämmityksen kylkeen. Lämpiminä vuoden-

aikoina pumppua voidaan käyttää myös tilojen jäähdyttämiseen. Tällöin pumpun kierto on 

käänteinen, ja pumppu lämmittääkin ulkoilmaa. (Motiva 2008, 6) 

 

Ilma-ilmalämpöpumpun sisäyksikön sijoittamisessa on otettava huomioon, että ilma leviää 

tasaisesti ja esteettömästi koko huonetilaan. Täten ilma-ilmalämpöpumppu sopii paremmin 

avoimiin huonetiloihin, kuten olohuoneeseen. Sijoittamisessa kannattaa myös huomioida, 

ettei ilmaa kannata puhaltaa suoraan oleskelualueelle, sillä se saattaa vähentää tilan viihtyi-

syyttä. Ulkoyksikön sijoittamisessa kannattaa myös huomioida, että laitteelle tuleva ilma 

pääsee liikkumaan vapaasti. Ulkoyksikköä ei kannata sijoittaa makuuhuoneiden viereen, 

sillä niistä voi aiheutua haitallista melua. Ulkoyksikön osalta on huolehdittava, että ulkoyk-

sikköön tiivistyvä kosteus ja lämmönsiirtimen pinnalle jäätynyt vesi saadaan poistettua yk-

siköstä. myös jäähdytyskäytössä pumpun viemäröintiin on kiinnitettävä huomiota, sillä täl-

löin sisäyksikköön tiivistyy huoneilman kosteutta. Jotta pumppu toimisi mahdollisimman 

tehokkaasti, tulisivat kylmäaineputket eristää huolellisesti lämpöhäviöiden välttämiseksi. 

(Motiva 2008, 6; Motiva 2015f) 

 

3.1.2.2 Ilma-vesilämpöpumppu 

 

Ilma-vesilämpöpumppu (IVLP) kerää lämpöä ulkoilmasta ja siirtää sen lämminvesivaraa-

jaan. IVLP koostuu useimmiten ulko- ja sisäyksiköstä. Ulkoyksikköön kuuluvat lämpöpum-

pun höyrystin, kompressori, paisuntaventtiili ja höyrystimeen liitettävä, lämmönsiirtoa te-

hostava puhallin. Sisäyksikköön sisältyy lämpöpumpun lauhdutin, lämminvesivaraaja, josta 

lämpö siirretään huonetiloihin ja lämpimään käyttöveteen, sekä vesikiertoisen lämmönjako-

järjestelmän kiertovesipumppu. Ilma-vesilämpöpumpulla ei voida kattaa koko rakennuksen 

lämmitystarvetta, eikä sen käyttö kovilla talvipakkasilla ole kannattavaa talven huonon läm-

pökertoimen vuoksi. Sillä voidaan kuitenkin kattaa osa lämmitystarpeesta etenkin keväällä 

ja syksyllä. (Motiva 2011, 4-5) 

 



31 

 

Ilma-vesilämpöpumput ovat pääasiassa jaoteltu split- ja monoblock-tyyppisiin pumppuihin. 

Split-tyyppisissä pumpuissa lämpöpumppu on jaettu sisä- ja ulkoyksiköihin. Ulkoyksikkö 

ottaa lämmön ilmasta ja siirtää sen sisäyksikköön, jossa lämpö luovutetaan yleensä lämmin-

vesivaraajaan. Monoblock-tyyppisissä laitteissa lämpöpumpun tekniikka on kokonaan ulko-

yksikössä ja sitä ei liitetä lämminvesivaraajaan. (Motiva 2011, 4) 

 

Ulkoyksikön sijoittamisessa on otettava huomioon useita seikkoja. Asennuskorkeuden on 

oltava riittävän suuri, jotta ulkoyksikkö ei jää talvella lumen alle. Tavallisesti asennuskor-

keus on noin 100 cm, mutta Pohjois-Suomessa se voi olla korkeampi. Ulkoyksikkö kannattaa 

myös sijoittaa niin, että se on sateensuojassa. Lisäksi kondenssivesi on kerättävä pois ulko-

yksiköstä. Ulkoyksikön suojaamista kehikoilla tulee välttää, sillä ne häiritsevät ilman kulkua 

ja näin ollen haittaavat pumpun toimintaa. Sisäyksikön sijoituksessa on huomioitava, että 

tilassa, johon sisäyksikkö asennetaan, on lattiakaivo ja tarpeeksi huoltotilaa. (Motiva 2011, 

4) 

 

3.1.2.3 Poistoilmalämpöpumppu 

 

Poistoilmalämpöpumppu käyttää lämmönlähteenä huonetiloista koneellisesti poistettavaa 

lämmintä ilmaa ja hyödyntää sitä vesikiertoisessa lämmönjakojärjestelmässä. Lisäksi pois-

toilmalämpöpumppu lämmittää lämpimän käyttöveden ja joissakin tapauksissa myös tuloil-

man. Toimiakseen poistoilmalämpöpumppu vaatii jatkuvatoimisen poistoilmavirran, noin 

0,5 kertaa rakennuksen ilmatilavuus tunnissa. Pumpun voi asentaa esimerkiksi vanhaan il-

manvaihtojärjestelmään, jolloin se korvaisi vanhat ilmanvaihtokoneet tai järjestelmän puhal-

timet. Poistoilmalämpöpumpulla voidaan parhaassa tapauksessa kattaa jopa koko talon läm-

mitysenergiantarve. (Motiva 2008, 10) 

 

Kylminä pakkaspäivinä poistoilmalämpöpumpun lisäksi on kuitenkin syytä käyttää myös 

toista lämmönlähdettä, sillä pumppu ei pysty tuottamaan kaikkea lämmitysenergiaa tai se ei 

ole taloudellisesti kannattavaa. Kun lämmitystarve on suurin, voidaan osa lämmitystarpeesta 
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kattaa poistoilmalämpöpumppuun asennettavilla sähkövastuksilla. Myös puunpoltto voi so-

veltua pitkien pakkasjaksojen lisälämmitystarpeen kattamiseen. (Motiva 2015g) 

 

3.1.2.4 Maalämpöpumppu 

 

Maalämpöpumppu soveltuu hyvin pientalojen lämmitykseen, ja kesällä myös jäähdytyk-

seen. Täysteholle mitoitettuna maalämpöpumppu kattaa koko pientalon huonetilojen sekä 

lämpimän käyttöveden lämmöntarpeen, sillä maa- ja kallioperän lämpöenergiaa voidaan 

hyödyntää ympäri vuoden sekä lämmittämiseen että jäähdyttämiseen. Myös osatehomitoitus 

on mahdollista. Tällöin kylmimpinä vuodenaikoina lisälämmitystarve katetaan jollakin toi-

sella keinolla, kuten suoralla sähkölämmityksellä. Nimensä mukaisesti maalämpö ottaa läm-

pöä maasta, mutta lämmönkeruuputkiston asentaminen vesistöönkin on mahdollista. Maa-

lämpö on periaatteessa aurinkoenergiaa, joka on sitoutunut maaperään tai vesistöön. Lämpö 

kerätään yleensä joko syvästä lämpökaivosta tai laajasta lämmönkeruupiiristä. Kerätty 

lämpö siirretään huonetiloihin vesikiertoisen lämmönjakojärjestelmän avulla. (Juvonen & 

Lapinlampi 2013, 31; Motiva 2012a, 2)  

 

Maapiiri asennetaan tavallisesti noin metrin syvyyteen. Piirin vaatiman lämmönkeruuput-

kiston pituus on pientalojenkin tapauksessa useita satoja metrejä. Maapiiri tarvitsee normaa-

listi noin 1,5 m2 maapinta-alaa putkimetriä kohti, mutta maaperän laatu ja kosteus vaikutta-

vat pinta-alan tarpeeseen. Pinta-alan tarve kuivassa maassa on huomattavasti suurempi kuin 

kosteassa maassa kuivan maaperän alhaisemman lämmönsiirtokyvyn johdosta. (Juvonen & 

Lapinlampi 2013, 9) 

 

Lämpökaivo soveltuu hyvin esimerkiksi pienen pinta-alan omaaville tonteille, sillä lämpöä 

kerätään syvemmältä maaperästä tai kallioperästä. Maaperään poraaminen on kalliimpaa ja 

hankalampaa kuin kallioperään poraaminen sillä maahan porattaessa porakaivoon on asen-

nettava suojaputki, joka pitää reiän auki ja estää pintavesien pääsyn pohjaveteen. Porakaivon 

maksimisyvyys on tavallisesti 200 – 250 metriä. Tarvittaessa voidaan porata useampiakin 
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kaivoja, jos yhdellä lämpökaivolla ei saada katettua talon lämmitystarvetta. Kaivojen etäi-

syys toisistaan on kuitenkin oltava vähintään 15 – 20 metriä. Porakaivojen lukumäärää kas-

vattamalla voidaan kattaa suurempienkin rakennusten, kuten kerrostalojen lämmitystarve. 

(Motiva 2012a, 4) 

 

Vesistöön asennettu lämmönkeruuputkisto voi tuottaa yhtä paljon energiaa kuin porakaivo, 

sillä vesi sitoo lämpöä hyvin. Putkisto asennetaan vähintään kahden metrin syvyyteen jääty-

misen estämiseksi ja se upotetaan pohjaan tai pohjamutaan painoilla. Putkien asennuksesta 

saattaa aiheutua väliaikaista vesistön samentumista ja ravinteiden vapautumista. Lisäksi put-

ket voivat vaikuttaa vesistön lämpötilaan mikäli vesistö on pieni ja putkia on paljon. (Juvo-

nen & Lapinlampi 2013, 9; Motiva 2012a, 5) 

 

Maalämpöpumppu soveltuu hyvin esimerkiksi lattialämmityksen tai ilmalämmityksen läm-

mönlähteeksi lämmönjakojärjestelmän matalan lämpötilan vuoksi. Patterilämmitys on myös 

mahdollista maalämpöpumpulla, mutta patterien lämpötehon riittävyys tulee tällöin tarkis-

taa. Matala lämmönjakojärjestelmän lämpötila voi kasvattaa lämmityspinta-alan tarvetta, 

jolloin lämmityspattereiden on oltava kooltaan suurempia. (Juvonen & Lapinlampi 2013, 

10) 

 

3.1.3 Rakennuskohtaiset lämmityskattilat 

 

Rakennuskohtaisista lämmityskattiloista työssä tarkastellaan pelletti- ja öljykattiloita. Pel-

lettilämmitys voidaan toteuttaa joko keskuslämmityksellä, jossa lämpö siirretään vesikier-

toisella lämmönjakojärjestelmällä huonetiloihin, tai takan avulla suoraan huonetta lämmit-

tämällä. Keskuslämmityksessä järjestelmään kuuluvat lämminvesivaraaja, pellettien siirto-

kuljetin, ohjausautomaatio, pellettisiilo sekä pellettikattila, johon on liitettynä pellettipoltin 

ja savuhormi. Siirtokuljetin kuljettaa pelletit siilosta pieneen päiväsäilöön tai suoraan poltti-

melle käyttäen siirtoruuvia tai ilmanpaineella toimivaa kuljetinta. Pelletit lämmittävät pol-

tettaessa lämminvesivaraajan veden, josta lämpö jaetaan huonetiloihin. (Motiva 2012b, 4) 

 



34 

 

Pellettilämmitys sopii hyvin esimerkiksi vanhaan pientaloon korvaamaan edellistä lämmi-

tysjärjestelmää. Pellettien varastointiin käytettävän siilon suunnittelussa on otettava huomi-

oon sen tuuletus, sillä pelleteistä haihtuu muun muassa häkää ja muita vaarallisia kaasuja, 

jotka syrjäyttävät ilman. Muita kotitalouksissa käytettäviä biopolttoaineita ovat esimerkiksi 

puu ja puuhake. Pellettejä käytettäessä lämmitys voidaan olettaa lähes hiilineutraaliksi, sillä 

polttoaineena käytettävän puupelletin raaka-aineet ovat uusiutuvia. Paikallisesti pellettiläm-

mitys aiheuttaa kuitenkin hiukkaspäästöjä, joista voi aiheutua terveyshaittoja. Lisäksi pellet-

tien hankintaketjusta muodostuu hieman kasvihuonekaasupäästöjä. (Motiva 2012b, 2-5)  

 

Öljylämmityksen toimintaperiaate on pitkälti samanlainen kuin pellettilämmityksenkin. Jär-

jestelmään sisältyy öljykattila, poltin, säätölaitteet sekä öljysäiliö. Öljylämmitysjärjestelmää 

käytettäessä tarvetta erilliselle lämminvesivaraajalle ei ole ja sillä voidaan kattaa sekä huo-

netilojen että lämpimän käyttöveden tarvitsemat lämpöenergiat. Nykyaikaisilla öljylämmi-

tysjärjestelmillä päästään korkeisiin, jopa 90 – 95 % hyötysuhteisiin. (Motiva 2015h) Polt-

tokattiloissa tarvittava polttoaineen määrä voidaan arvioida yhtälöllä 8. 

 

𝑚𝑝𝑎 =  
𝑄𝑙𝑡

𝜂𝑙𝑡𝐿𝐴𝑝𝑎
  (8) 

 

LApa = polttoaineen lämpöarvo [kWh/kg] 

 

3.1.4 Suora sähkölämmitys 

 

Suoralla tai huonekohtaisella lämmityksellä tarkoitetaan lämmitystapaa, jossa huonetilojen 

tarvitsema lämpö tuotetaan huonetilassa sijaitsevilla sähkövastuksilla. Suoran sähkölämmi-

tyksen lämmönjako voidaan toteuttaa lämmityspattereilla, lattialämmityksenä, kattolämmi-

tyksenä tai ikkunalämmityksenä. Sähkölämmitteisissä rakennuksissa lämmin käyttövesi 

lämmitetään tavallisesti käyttövesivaraajassa, johon on liitetty sähkövastus. Suoran sähkö-

lämmityksen etuina ovat muun muassa alhainen hankintahinta verrattuna muihin lämmitys-
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järjestelmiin, sekä korkea hyötysuhde. Sähkölämmityksen käyttämän energian hinta on kui-

tenkin tavallisesti kalliimpaa, kuin muissa lämmitysjärjestelmissä. Sähkölämmitys soveltuu-

kin tavallisesti pienen lämmitystarpeen omaaviin rakennuksiin. (Motiva 2015i) 

 

3.1.5 Aurinkolämpöjärjestelmät 

 

Auringon energiaa pystytään hyödyntämään sekä lämpönä että sähkönä. Aurinko on energi-

anlähteenä käytännössä ehtymätön. Rajoittavina tekijöinä aurinkoenergian hyödyntämisessä 

ovat maan pinnalle tulevan säteilyn määrä sekä energiaa hyödyntävän laitteiston ominaisuu-

det. Säteilyn määrään vaikuttavat muun muassa kaltevuuskulma, joka riippuu sijainnista 

maapallolla ja vuodenajoista, sekä pilvisyys. Säteilyn hyödyntämiseen vaikuttavat vielä au-

rinkoenergiajärjestelmien ominaisuudet ja suuntaus. Aurinkoenergiaa hyödyntävät laitteet 

voidaan jakaa sähköä tuottaviin aurinkopaneeleihin ja lämpöä tuottaviin aurinkokeräimiin. 

(Motiva 2016b) 

 

Aurinkoenergian kokonaistuotanto on kasvanut viime vuosina reilusti. Tilastokeskuksen au-

rinkoenergiatilastojen mukaan vuonna 2014 Suomessa tuotettiin aurinkosähköä 28 TJ ja au-

rinkolämpöä 57 TJ, kun 2000-luvun alussa kokonaistuotanto oli hieman yli 20 TJ vuodessa. 

Kasvuun ovat luultavasti vaikuttaneet energian talteenottotekniikoiden kehitys, lainsäädän-

nön tuomat kannustimet sekä ihmisten asenteet ja lisääntynyt ympäristötietoisuus. (Tilasto-

keskus 2016a) 

 

Aurinkolämmitysjärjestelmä soveltuu tukilämmitysmuodoksi kaikkiin lämmitysmuotoihin. 

Aurinkolämpöjärjestelmä soveltuu hyvin etenkin järjestelmiin, joihin kuuluu lämminvesiva-

raaja, mutta järjestelmä voidaan asentaa myös muun muassa lämpöpumppujen tueksi. Toisin 

kuin aurinkosähköjärjestelmällä, aurinkolämpöjärjestelmällä lämmön varastointi on melko 

helppoa, jolloin sitä pystyy paremmin hyödyntämään kylmempinäkin aikoina. (Motiva 

2016b) 
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Aurinkolämpöjärjestelmään kuuluvat aurinkokeräin, varaaja, pumppuyksikkö, putkisto, 

lämmönsiirrin sekä säätöyksikkö. Aurinkokeräimessä on musta pinta, joka absorboi aurin-

gonsäteilyä. Tämä saa aikaan pinnan lämpenemisen. Pintaan sitoutunut lämpö ohjataan läm-

minvesivaraajaan pintaan liitettyjen väliainetta sisältävien putkien avulla. Lämmön siirtymi-

nen muistuttaa lämpöpumppuprosessia. Musta pinta on katettu läpinäkyvällä suojalla läm-

pöhäviöiden pienentämiseksi. (Solpros 2006, 6-7) Kuvassa 8 on esitetty aurinkolämpöjär-

jestelmän osat (Motiva 2016c). 

 

 

Kuva 8. Aurinkolämpöjärjestelmään sisältyvät osat (Motiva 2016c). 

 

Keräimellä tuotettuun energiamäärään vaikuttavat muun muassa auringon säteilyn määrä 

alueella, keräimen lämmönkeräyspinta-ala sekä keräimien suuntaus. Lisäksi tuottoon vai-

kuttavat keräimen valmistusmateriaali, absorptiokerroin sekä lämpöä kuljettava väliaine. 

Aurinkokeräimellä tuotettu lämpöenergia voidaan arvioida yhtälöllä 9 (Ympäristöministeriö 

2013, 46). 
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𝑄𝑎𝑢𝑟𝑖𝑛𝑘𝑜 =  𝜂𝑘𝑒𝑟ä𝑖𝑛𝑞𝐴𝑘𝑒𝑟ä𝑖𝑛𝑘   (9) 

 

ηkeräin = aurinkokeräimen hyötysuhde 

q = auringon säteily alueella [kWh/m2a] 

Akeräin = keräimen pinta-ala [m2] 

k = keräimen suuntauksen huomioiva kerroin 

 

3.2 Taloussähkön hankinta 

 

Taloussähkön hankinnalla tarkoitetaan energianhankintatapoja, joita hyödynnetään asuin-

alueen rakennusten kuluttajalaitteissa sekä valaistuksessa. Työssä tarkasteltavat taloussäh-

kön hankintamuodot ovat sähköverkosta saatava sähkö, sekä aurinkopaneeleilla tuotettu 

sähkö. 

 

3.2.1 Sähköverkko 

 

Suomessa on valtakunnanlaajuinen sähköverkko, joka on samalla osa yhteispohjoismaista 

sähköjärjestelmää. Suomessa on noin 400 sähköä tuottavaa laitosta ja lisäksi sähköyhteyksiä 

Ruotsiin, Norjaan, Viroon ja Venäjälle. (Energiateollisuus 2016d) Valtakunnallisen sähkö-

verkon, eli kantaverkon lisäksi Suomessa on useita alueellisia jakeluverkkoja, joista sähköä 

siirretään asiakkaille. Verkkoon siirrettävää sähköä tuotetaan Suomessa monella eri tavalla, 

kuten ydinvoimalla, vesivoimalla, polttolaitoksissa lukuisilla eri polttoaineilla, ja tuulivoi-

malla. Kuvassa 9 on esitetty Suomen sähköntuotanto energialähteittäin vuonna 2015. (Ener-

giateollisuus 2016e) 
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Kuva 9. Sähköntuotanto energialähteittäin vuonna 2015 (Energiateollisuus 2016e). 

 

Sähkön varastointi on nykytekniikalla haastavaa, joten sähköntuotantoa on säädettävä. Tätä 

kutsutaan säätövoimaksi. Säätövoimaa tuotetaan hetkinä, jolloin sähkön kulutus ylittää sen 

hetkisen tuotannon. Tuotannon ja kulutuksen välisen vaihtelun tasaamisen lisäksi säätövoi-

maa käytetään hyödyksi mahdollisissa tuotannon häiriötilanteissa. Suurin osa säätövoimasta 

tuotetaan vesivoimaloissa, joissa tuotettu sähkö on teknisesti toimivaa ja taloudellista. Li-

säksi vesivoiman käyttäminen edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä. (Energiateolli-

suus 2016f) 

 

3.2.2 Aurinkosähköjärjestelmät 

 

Aurinkosähköä tuottavia järjestelmiä käytetään usein esimerkiksi kesämökeillä tai muualla, 

jossa verkkosähköä ei ole saatavilla. Aurinkosähköllä on myös mahdollista kattaa osa koti-

talouksien tarvitsemasta sähköstä. Lisäksi aurinkosähköä voidaan käyttää esimerkiksi läm-

pimän käyttöveden lämmittämiseen. Kiinteistökohtaisten järjestelmien lisäksi suuremman 

mittakaavan sähköverkkoon kytketyt järjestelmätkin ovat yleistymässä. (Motiva 2016b) 
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Aurinkokennot tuottavat sähköä valosähköisen ilmiön avulla. Kennossa on kaksi ominai-

suuksiltaan erilaista kerrosta. Auringonvalon osuessa kennoon elektronit kulkevat kerrosten 

välisen rajapinnan läpi ja kasautuvat toiselle puolelle. Tämä synnyttää kennon sisään sähkö-

kentän. Auringosta saatavan sähkön määrään vaikuttavat paneelin pinta-ala, auringon sätei-

lyteho pinnalle, paneelin suuntaus sekä kennon materiaalit. Yleisimmin kennot valmistetaan 

yksi- tai monikiteisestä piistä. Aurinkosähköjärjestelmän tuottama sähköenergia voidaan ar-

vioida soveltamalla edellä mainittua yhtälöä 9. (Motiva 2014b, 9)  

 

Hajautetun sähköntuotannon, kuten aurinkopaneelien lisääminen kasvattaa tarvetta älyk-

käille sähköverkoille. Älykkään sähköverkon olennaisin tunnuspiirre on kaksisuuntaisuus, 

eli energia voi virrata verkossa molempiin suuntiin. Tämä mahdollistaa hajautetuilla energi-

antuotantomuodoilla tuotetun sähkön myymisen takaisin verkkoon, mikäli sähköä tuotetaan 

oman tarpeen yli. Älykäs sähköverkko voikin toimia lisäkannustimena aurinkopaneelin han-

kinnalle. (Energiateollisuus 2016h) 

 

3.3 Järjestelmien elinkaarikustannukset 

 

Rakennusten energiajärjestelmien elinkaarikustannukset koostuvat tavallisesti järjestelmien 

rakentamisvaiheen investoinneista sekä järjestelmän käytön aikaisista kustannuksista. Inves-

tointikustannuksiin vaikuttavia asioita ovat muun muassa järjestelmän suunnittelusta aiheu-

tuvat kustannukset, laitehankinnat, järjestelmän asennuksesta aiheutuvat kustannukset sekä 

kaukolämmön ja sähkön hankinnan tapauksissa verkkoon liittymismaksut. Energiajärjestel-

mien käytönaikaisiin kustannuksiin vaikuttavat energiakustannukset, kuten esimerkiksi kau-

kolämmön tai sähkön hankinnasta aiheutuvat kustannukset ja polttokattiloissa käytettävien 

polttoaineiden hankintakustannukset. Lisäksi käytönaikaisiin kustannuksiin sisältyvät vuo-

tuiset perusmaksut sekä mahdolliset huolto- ja korjauskustannukset. (Motiva 2013) 
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4 ASUINALUEEN ENERGIANHANKINNAN 

ELINKAARIARVIOINTI 

 

Elinkaariarvioinnin avulla voidaan tarkastella tuotteen tai palvelun ympäristönäkökohtia ja 

niiden mahdollisia ympäristövaikutuksia koko elinkaaren ajan. Sitä voidaan käyttää apuna 

muun muassa tuotteiden kehittämisessä, strategisessa suunnittelussa, poliittisessa päätöksen-

teossa sekä markkinoinnissa. Elinkaariarviointiin voi sisällyttää kaikki ympäristönäkökoh-

dat liittyen raaka-aineen hankintaan, tuotantoon, käyttövaiheeseen, käytöstä poistoon, tuot-

teen kierrätykseen ja jätteiden loppusijoitukseen. Asuinalueen energianhankinnan elinkaa-

riarviointiin voidaan sisällyttää näistä esimerkiksi laitteistojen raaka-aineiden hankinta ja 

niiden valmistus, polttoaineiden hankintaketjut sekä käyttövaiheet. Elinkaariarviointiin si-

sältyy neljä vaihetta; tavoitteiden ja soveltamisalan määritys, inventaarioanalyysi, vaikutus-

arviointi sekä tulosten tulkinta. Kuvassa 10 on esitetty elinkaariarvioinnin pääpiirteet. (ISO 

14040 2006, 24; ISO 14044 2006, 8) 

 

Tavoitteet ja 

soveltamisala

Inventaarioanalyysi

Vaikutusarviointi

Tulosten tulkinta

 

Kuva 10. Elinkaariarvioinnin pääpiirteet (ISO 14040 2006, 24) 
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4.1 Tavoitteiden ja soveltamisalan määrittely 

 

Elinkaariarvioinnin tavoitteet ja soveltamisala on määriteltävä selkeästi, ja niiden on sovit-

tava yhteen soveltamiskohteen kanssa. Tavoitteita määriteltäessä on otettava huomioon ja 

kuvattava selkeästi arviointiselvityksen käyttötarkoitus, syyt selvityksen tekemiselle, koh-

deyleisö sekä se, onko selvityksen tuloksia tarkoitus käyttää julkisesti esitettävissä vertailu-

väitteissä. Kun on kyse asuinalueen energianhankinnasta, on elinkaariarvioinnin tavoitteena 

tavallisesti kartoittaa energianhankintatapojen elinkaaren aikaiset päästöt. (ISO 14044 2006, 

22) 

 

Soveltamisalaa määritettäessä on otettava huomioon ja kuvata selkeästi useita seikkoja, ku-

ten tutkittava tuotejärjestelmä, sen toiminnot, toiminnallinen yksikkö sekä järjestelmän rajat. 

Toiminnallisen yksikön tarkoituksena on muodostaa vertailuyksikkö, jonka suhteen syöte- 

ja tuotostiedot voidaan normalisoida. Näin ollen sen tulee olla selkeästi määritelty ja mitat-

tavissa oleva suure, kuten esimerkiksi asuinalueen energiankulutus määritellyllä ajanjak-

solla. (ISO 14044 2006, 22-24) 

 

Järjestelmän rajauksella päätetään arviointiin sisällytettävät yksikköprosessit. Rajat on va-

littava yhdenmukaisesti elinkaariarvioinnin tavoitteiden kanssa. Rajauksessa on selkeästi 

kerrottava, mitkä syötteet ja tuotokset sisällytetään selvitykseen. Elinkaaren vaiheita, pro-

sesseja, syötteitä ja tuotoksia voidaan rajata ulos, mikäli ne eivät merkittävästi muuta elin-

kaariarviointiselvityksen johtopäätöksiä. Näiden poisjättäminen tulee perustella ja kirjata 

selkeästi selvityksessä. Edellä mainittujen seikkojen lisäksi soveltamisalan määrittelyssä on 

otettava huomioon muun muassa allokointimenettelyt, vaikutusarviointimenetelmät ja vai-

kutustyypit, olettamukset ja lähtötietojen laatuvaatimukset. Energianhankintajärjestelmän 

elinkaaren aikaisiin päästöihin vaikuttavat laitteistojen valmistus sekä raaka-aineiden han-

kinta, mahdollisten polttoaineiden hankinta, jalostus ja kuljetus, käyttövaihe sekä käytöstä 

poisto. Näistä voidaan osa rajata pois, mikäli ne eivät ole lopputuloksen kannalta kovin mer-

kittäviä. (ISO 14044 2006, 24-26) 
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4.2 Inventaarioanalyysi 

 

Inventaarioanalyysi on elinkaariarvioinnin vaihe, jossa tuotteen elinkaaren aikaiset syötteet 

ja tuotokset kootaan yhteen ja kuvataan määrällisinä (ISO 14044 2006, 12). Analyysiin kuu-

luvia vaiheita ovat tietojen kerääminen, niiden varmistaminen, tietojen suhteuttaminen yk-

sikköprosessiin sekä toiminnalliseen yksikköön, tietojen yhdistäminen ja näistä seuraava jär-

jestelmän rajojen tarkentuminen (ISO 14044 2006, 34). 

 

Jokaisesta järjestelmän rajojen sisällä olevasta yksikköprosessista on kerättävä tietoa, joita 

käytetään apuna yksikköprosessien syötteiden ja tuotosten määrien ilmoittamiseen. Asuin-

alueen energianhankinnan tapauksissa tällaista tietoa voi olla esimerkiksi rakennusten E-lu-

vut ja sähkönhankinnan CO2-ominaispäästökertoimet. Julkaistuista lähteistä kerättyihin tie-

toihin tulee viitata selkeästi. Tietojen kelpoisuus elinkaariarvioinnissa tulee myös tarkistaa, 

jolloin varmistetaan, että lähtötietojen laatuvaatimukset on täytetty. (ISO 14044 2006, 34-

36) 

 

Kaikille yksikköprosesseille määritetään virta, jonka suhteen yksikköprosessin määrälliset 

syötteet ja tuotokset on laskettu. Kaikki yksikköprosessien virrat suhteutetaan vielä vertai-

luvirtaan. Prosessien välisiä tietoja voidaan yhdistää ainoastaan, jos ne liittyvät toisiaan vas-

taaviin aineisiin, kuten esimerkiksi järjestelmien tarvitsemiin polttoaineisiin, tai samankal-

taisiin ympäristövaikutuksiin. Mikäli tietojen sisällyttämiseen päätetään tehdä muutoksia, on 

se tehtävä herkkyysanalyysin avulla, jossa tietojen merkittävyys määritellään. Inventaario-

analyysi on iteratiivinen prosessi, jolloin rajojen tarkentumisen seurauksena lähtötietojen 

luotettavuus ja tarve voivat muuttua. Herkkyysanalyysi voi johtaa muun muassa elinkaaren 

vaiheiden tai yksikköprosessien poisjättämiseen, syötteiden ja tuotoksien poisjättämiseen tai 

uusien yksikköprosessien, syötteiden ja tuotosten ottamiseen mukaan. (ISO 14044 2006, 36) 

 

 

 



43 

 

4.2.1 Allokointi 

 

Järjestelmän syötteet ja tuotokset on allokoitava, eli kohdennettava eri tuotteille selkeästi 

ilmoitettujen menettelyjen mukaisesti. Allokointimenettelyyn sisältyy kolme vaihetta. Me-

nettelyn ensimmäisessä vaiheessa allokointia pyritään välttämään kokonaan. Tämä voidaan 

tehdä jakamalla allokoitava yksikköprosessi vähintään kahteen alaprosessiin ja keräämällä 

niihin liittyvät syöte- ja tuotostiedot. Allokointi voidaan myös välttää tuotejärjestelmän laa-

jennuksella, jolloin tuotejärjestelmä kattaa rinnakkaistuotteisiin liittyvät lisätoiminnot ottaen 

samalla järjestelmän rajat huomioon. (ISO 14044 2006, 36-38) 

 

Allokointimenettelyn toisessa vaiheessa järjestelmän syötteet ja tuotokset on jaettava eri 

tuotteiden ja toimintojen välillä niin, että jako heijastaa niiden välillä vallitsevia fysikaalisia 

suhteita. mikäli allokointia ei voida välttää. Kolmannen vaiheen mukaan syötteet on allokoi-

tava tuotteiden ja toimintojen välillä käyttäen muita suhteita mikäli fysikaaliset suhteet eivät 

ole käytettävissä. Allokointia toteutettaessa on otettava huomioon, että yksikköprosessin 

syötteiden ja tuotosten summan tulee olla yhtä suuri ennen allokointia ja sen jälkeen. (ISO 

14044 2006, 36-38) 

 

4.3 Vaikutusarviointi 

 

Vaikutusarvioinnin tavoitteena on arvioida mahdollisten ympäristövaikutusten merkittä-

vyyttä inventaarioanalyysin tulosten avulla tavallisesti liittämällä inventaarioanalyysin tu-

lokset tiettyihin ympäristövaikutusluokkiin, kuten energianhankinnan tapauksessa esimer-

kiksi ilmastonlämmityspotentiaaliin, ja vaikutusluokkaindikaattoreihin. Vaikutusarviointi 

voi johtaa tavoitteiden ja soveltamisalan muuttamiseen mikäli huomataan, ettei niitä voida 

saavuttaa. Jotta arvioinnista ei tule subjektiivinen, on se suoritettava mahdollisimman lä-

pinäkyvästi selkeällä raportoinnilla. (ISO 14040 2006, 34) 

 

Vaikutusarviointi perustuu järjestelmän toiminnalliseen yksikköön ja sen luotettavuus on 

riippuvainen asetetuista rajauksista sekä inventaarioanalyysin laadusta. Vaikutusarviointiin 
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sisältyy sekä pakollisia että vapaaehtoisia osia. Pakolliset osat sisältävät vaikutusluokkien, 

vaikutusluokkaindikaattorien ja karakterisointimallien valinnat, inventaarioanalyysin tulos-

ten sijoittamisen vaikutusluokkiin sekä vaikutusluokan indikaattoritulosten laskennan. Va-

lintoja tehtäessä on otettava huomioon yhdenmukaisuus elinkaariarvioinnin tavoitteen ja so-

veltamisalan kanssa. Vaikutusluokkien tulee myös kuvastaa kattavasti tutkittavana olevaan 

tuotejärjestelmään liittyviä ympäristökysymyksiä. (ISO 14044 2006, 40-42) 

 

Vapaaehtoisiin osuuksiin kuuluvat tulosten normalisointi, ryhmittely ja painotus. Näitä voi-

daan hyödyntää elinkaariarvioinnin tavoitteesta ja soveltamisalasta riippuen. Niiden käytön 

tulee olla yhdenmukaista tavoitteiden ja soveltamisalan kanssa sekä läpinäkyvyyden varmis-

tamiseksi kaikki menetelmät tulee dokumentoida huolella. (ISO 14044 2006, 50) 

 

4.4 Tulosten tulkinta 

 

Tulosten tulkintavaiheen tarkoituksena on tunnistaa inventaarioanalyysi- ja vaikutusarvioin-

tivaiheiden tuloksiin perustuvat merkittävimmät seikat. Tuloksien tulkinnassa myös arvioi-

daan elinkaariarviointiselvityksen täydellisyyttä, herkkyyttä ja johdonmukaisuutta sekä pää-

dytään johtopäätöksiin, rajoituksiin ja suosituksiin. Tulosten tulkinnasta saatavien johtopää-

tösten avulla voidaan tarkastella elinkaariarviointiselvityksen käyttökohteita. (ISO 14044 

2006, 54-56) 

 

Huomionarvoista tulosten tulkinnassa on, että vaikutusarviointitulokset perustuvat suhteel-

lisen lähestymistapaan ja tuovat esille mahdollisia ympäristövaikutuksia, ei ennustuksia to-

dellisista vaikutuksista. Elinkaariarviointiselvityksen tulokset tulisivat olla täydellisiä, joh-

donmukaisia ja helposti ymmärrettävissä tulosten tulkintavaiheen myötä. Tulkintavaiheen 

myötä elinkaariarvioinnin soveltamisalaan voi tulla muutoksia, sekä kerätyn tiedon laatu 

voidaan arvioida uudelleen. (ISO 14040 2006, 38) 
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5 ASUINALUEEN ENERGIANKULUTUKSEN JA 

ENERGIANHANKINNAN MALLINTAMINEN 

 

Työn tavoitteena on selvittää asuinalueen energianhankinnan hiilidioksidipäästöjen vähen-

tämiskeinoja. Tarkastelua varten tehdään laskentamalli käyttäen apuna elinkaariarvioinnin 

periaatteita ja standardeja ISO 14040 ja ISO 14044. Mallissa on otettu huomioon asuinalu-

een energiankulutus ja siihen perustuen alueella tarvittavien lämmön ja sähkön hankinnat. 

Mallissa tarkastellaan useita energiantuotantomuotoja sekä niistä aiheutuvia hiilidioksidi-

päästöjä. Energiantuotantomuotoihin kuuluu niin hajautettuja kuin keskitettyjä tuotantomuo-

toja. Lähtötietoina mallin käyttämiselle tarvitaan tarkasteltava rakennuspinta-ala eri raken-

nustyypeille, tarkasteltavien rakennusten E-luvut sekä alueen nykyiset tai suunnitellut ener-

gianhankintatavat. 

 

5.1 Tavoitteet 

 

Tarkastelun tavoitteena on vertailla eri energianhankintamuodoista aiheutuvia kasvihuone-

kaasupäästöjä samalla, kun vertailun kohteina olevilla energianhankintatavoilla pyritään kat-

tamaan asuinalueen energiankulutus. Karakterisointimallina kasvihuonekaasutarkastelussa 

käytetään mallia CML2001 - Apr. 2015, Global Warming Potential (GWP 100 years). 

Kaikki tarkasteltavat kasvihuonekaasupäästöt on selvitetty eri lähteistä saatujen hiilidioksi-

diekvivalenttipäästöjen mukaan. Näin ollen tarkasteltavat päästöt saattavat sisältää hiilidi-

oksidin lisäksi muun muassa metaania (CH4) ja typen oksideja (NOX, N2O). 

 

5.1.1 Toiminnallinen yksikkö 

 

Laskentamallin toiminnallinen yksikkö on sähkön ja lämmön tarve alueella 35 vuoden ajan-

jaksolla, eli 2050-luvulle asti. Energia- ja ilmastotiekartan mukaan Suomen kasvihuonekaa-

supäästöjen vähentämistavoite vuoteen 2050 mennessä on 80 – 95 % vuoden 1990 tasosta 

(Työ- ja elinkeinoministeriö 2013, 11). Laskentamalli on rakennettu niin, että useita eri kuu-
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kausia on mahdollista tarkastella samanaikaisesti. Myös koko vuoden tarkastelu on mahdol-

lista. Asuinalueen energiankulutus määritetään tarkemmin kappaleessa 5.2. Energian kulu-

tusta on myöhemmin käytetty pohjana energianhankintatapojen toiminta-arvojen määritte-

lylle.  

 

5.1.2 Rajaukset 

 

Elinkaariarviointimallin selkeyttämiseksi on jouduttu tekemään useita rajauksia ja yksinker-

taistuksia. Osa rajauksista voidaan jatkossa välttää, mikäli mallia kehitetään myöhemmin. 

Rajauksiin ja yksinkertaistuksiin sisältyvät seuraavat seikat. 

 

 Asuinalueiden energiankulutuksessa ei huomioida alueen liikenteen tai katuvalais-

tuksen energiankulutusta. 

 Sähkön ja kaukolämmön tuotantojen kasvihuonekaasupäästöinä käytetään Suomen 

keskimääräisiä sähkön- ja lämmönhankinnan CO2-päästökerroimia, sillä tuotannon 

päästöt vaihtelevat merkittävästi alkuperästä riippuen.  

 Laskennalliseen ostoenergiankulutukseen sisältyy nyt suoran sähkölämmityksen 

tuottama lämpö sekä lämpöpumppujen lämpö niiden tarvitseman sähkön sijaan, jotta 

malli voidaan toteuttaa selkeämmin ja yksinkertaisemmin. 

 Lämmitysenergiantuotantoa ei eritellä tilojen ja lämpimän käyttöveden lämmitysten 

mukaan, vaan niitä käsitellään yhtenäisenä kokonaisuutena. 

 Lämpöpumppujen tehokerroin on koko vuoden yhtä suuri, eli käytetään vuotuista 

tehokerrointa (SPF). 

 Jäähdytystä ei oteta huomioon. 

 Polttoprosesseissa syntyvän tuhkan loppusijoitus jätetään huomioimatta. 

 

Lisäksi elinkaariarvioinnista on rajattu pois energiajärjestelmien ja niiden komponenttien 

valmistus, komponenttien raaka-aineiden hankinta sekä järjestelmien käytöstä poisto. Asuin-

alueiden elinkaaritarkastelun rajaus on esitetty kuvassa 11. 
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Kuva 11. Elinkaaritarkastelun rajaus 

 

5.1.3 Toteutus 

 

Elinkaariarviointimalli rakennetaan GaBi 6 –elinkaarimallinnusohjelmalla. Malli koostuu 

asuinalueen energianhankintasuunnitelmasta, jonka lisäksi on vielä mallinnettu asuinalueen 

energiankulutus. Kulutus on eritelty lämmön ja taloussähkön prosesseihin, joista ohjataan 

rakennuksiin niiden tarvitseman energian suuruutta vastaava energiavirta. Nämä kulutukset 

katetaan energianhankintamallissa eri energianhankintamuodoilla. Liitteessä 2 on esitetty 

periaatekuvat asuinalueen energiankulutuksesta ja energianhankinnasta. 

 

5.2 Asuinalueen energiankulutus 

 

Kun tarkastelun kohteena on asuinalue, on malli rajattu sisältämään ainoastaan asuinalueille 

tyypillisiä rakennuksia. Malliin sisällytetyt rakennustyypit ovat rivitalot, pientalot, kerrosta-

lot, toimistorakennukset sekä liikerakennukset. Mallia on mahdollista jatkossa kehittää si-

sältämään muun muassa opetusrakennuksia sekä liikuntahalleja, mutta tässä työssä ne on 

jätetty pois, jotta mallia olisi selkeämpi lukea. 
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Asuinalueen energiankulutus voidaan arvioida, kun tiedetään rakennuskannan energialuokat 

sekä niiden pinta-alat. Mallissa käytettyjen rakennustyyppien energiatehokkuusluokkien 

raja-arvot on esitetty liitteessä 1 (Finlex 2013b, 18-21). Mallissa käsitellään tarkasteltavista 

rakennustyypeistä energiatehokkuusluokkia A – E, ja laskennassa käytetään energialuokan 

kokonaisenergiankulutuksena eli E-lukuna energialuokan ylä- ja alarajojen keskiarvoa. 

Poikkeuksena tästä on A-energialuokka, jolla ei ole alarajaa E-luvulle. Tässä tapauksessa 

arvona käytetään luokan ylärajaa.  

 

E-luku sisältää sekä lämmön että sähkön kulutukset. Oletetaan, että lämmön ja taloussähkön 

kulutukset jakautuvat vuoden 2014 asumisen energiankulutuksen mukaan. Jakauma on esi-

tetty kuvassa 8. Lisäksi laskennassa oletetaan, että lämmitysenergiankulutukseen sisältyy 

myös asuinrakennusten lämmityksen osuus sähkön kulutuksesta. Tällöin lämmityksen vuo-

tuisena osuutena E-luvusta käytetään arvoa 87,4 % ja taloussähkön osuutena 12,6 %. (Tilas-

tokeskus 2015, 5) 

 

Lämmintä käyttövettä ja taloussähköä tarvitaan tavallisesti melko tasaisesti ympäri vuoden. 

Täten voidaan olettaa niiden kulutuksien olevan yhtä suuria jokaisena kuukautena. Tilojen 

lämmitystarve vaihtelee kuitenkin ulkolämpötilan mukaan, joten tilojen lämmitysenergian-

kulutuksen laskennassa kulutukset on jaettu eri kuukausille paikkakunnan lämmitystarvelu-

kujen avulla. Tällöin talvella lämmönkulutus on huomattavasti suurempi kuin kesällä. Läm-

pimän käyttöveden kulutus on laskennassa kuitenkin yhdistetty tilojen lämmitykseen, joten 

se tasoittaa kesä- ja talvikuukausien lämmitysenergian kulutuksien eroja. Laskennassa ei ole 

erikseen määritelty, onko lämmin käyttövesi lämmitetty sähkövastuksilla vai lämminvesiva-

raajassa.  Mikäli alueella rakennuksia lämmitetään suoralla sähkölämmityksellä, voidaan 

olettaa näissä rakennuksissa käytettävän sähkövastuksia lämpimän käyttöveden lämmityk-

seen. Taulukossa 2 on esitetty keskimääräisiä lämpimän käyttöveden kulutuksia pinta-alaa 

kohden eri rakennustyypeissä. 
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5.3 Energianhankintamuotojen mitoittaminen 

 

Asuinalueen energianhankinta koostuu sähkön ja lämmön hankinnasta. Sähkön hankinta on 

jaettu taloussähköön ja lämmitysjärjestelmissä hyödynnettävään sähköön. Tässä osiossa sel-

vitetään, mitkä asiat vaikuttavat eri energianhankintamuodoista saatavaan energiaan ja nii-

den kasvihuonekaasupäästöihin. 

 

5.3.1 Sähköverkko 

 

Elinkaariarviointimallissa kaikki tarvittava sähkö saadaan sähköverkosta, pois lukien aurin-

kopaneeleilla tuotettu sähkö. Sähköverkosta saadaan täten asuinalueella tarvittava talous-

sähkö, mahdollisten suorien sähkölämmityspattereiden tarvitsema sähkö sekä mahdollisten 

lämpöpumppujen käyttämä sähkö. Sähköverkosta alueella hyödynnettävän sähköenergian 

määrään vaikuttavat muun muassa rakennusten energialuokitukset, pinta-alat sekä käytetyt 

lämmitysjärjestelmät. Esimerkiksi kaukolämmön korvaaminen suoralla sähkölämmityksellä 

lisää sähkön kulutusta ja siitä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä, mutta toisaalta kaukolämmön 

tuotannosta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt laskevat.  

 

Sähköverkkoon voidaan tuottaa sähköä usealla eri tavalla. Tämän vuoksi käytetyn sähkön 

alkuperää voi olla vaikea selvittää. Täten sähköverkon kasvihuonekaasujen ominaispäästö-

kertoimena käytetään Suomen keskimääräisen sähkönhankinnan CO2-päästökertoimen vii-

den vuoden liukuvaa keskiarvoa 209 g CO2/kWh (Motiva 2016e). 

 

5.3.2 Aurinkoenergian tuotanto 

 

Aurinkopaneeleilla tuotetaan sähköä, jolla voidaan korvata sähköverkosta saatavaa sähköä. 

Paneeleilla tuotetun sähkön määrä vähennetään alueella kulutetun, sähköverkosta otetun 

sähkön määrästä, jolloin asuinalueen sähkön hankinnasta aiheutuvat päästöt laskevat. Au-

rinkopaneeleilla tuotetun sähkön määrään vaikuttavat muun muassa asennettujen paneelien 



50 

 

pinta-ala, niiden hyötysuhde sekä auringon säteilyn voimakkuus kyseisellä alueella. Lasken-

nassa käytettyjen aurinkopaneelien sähköntuotantohyötysuhteiden oletetaan sisältävän myös 

paneelin suuntauksen. Aurinkopaneeleiden hyötysuhteena käytetään laskennassa arvoa 17 

%, joka on tavallinen hyötysuhde piikidekennoista valmistetuille aurinkosähköpaneeleille 

(Motiva 2016d). 

 

Aurinkolämmöllä on mahdollista korvata muiden lämmitysjärjestelmien lämmöntuotantoa, 

ja vähentää ostoenergiantarvetta. Aurinkokeräimien lämmöntuotto on riippuvainen asenne-

tusta pinta-alasta, säteilyn voimakkuudesta alueella ja keräimien hyötysuhteista. Auringon 

säteilystä saadaan aurinkokeräimillä lämpöä noin 25 – 35 % hyötysuhteella. Laskentaan hyö-

tysuhteen arvoksi on valittu 35 %. (Motiva 2016b) Taulukossa 3 on esitetty auringon kuu-

kausittaiset säteilyenergiat neliömetriä kohden Suomen säävyöhykkeillä I ja II. 

 

Taulukko 3. Auringon säteilyenergiat kuukausittain säävyöhykkeillä I ja II (Ympäristöministeriö 2011a, 30) 

 

 

Kuukausi Auringon säteilyenergia vaakatasolle 

säävyöhykkeillä I ja II, kWh/m2 

Tammikuu 6,2 

Helmikuu 22,4 

Maaliskuu 64,3 

Huhtikuu 119,9 

Toukokuu 165,5 

Kesäkuu 168,6 

Heinäkuu 180,9 

Elokuu 126,7 

Syyskuu 82,0 

Lokakuu 26,2 

Marraskuu 8,1 

Joulukuu 4,4 

Yhteensä 975 
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Aurinkoenergiajärjestelmien tuotantoon vaikuttaa merkittävästi myös se, kuinka paljon ra-

kennusten kattoa voidaan luovuttaa järjestelmien käyttöön. Rakennusten kattoa ei voida täy-

sin hyödyntää aurinkoenergiajärjestelmien käyttöön. Käytössä olevaan pinta-alaan voivat 

vaikuttaa muun muassa katolla olevat tekniset järjestelmät, kuten huippuimurit. Lisäksi har-

jakaton suuntaus voi aiheuttaa sen, että toiselle puolelle kattoa ei kannata asentaa aurin-

koenergiajärjestelmiä. Taulukossa 4 on esitetty vuonna 2012 aurinkoenergialle soveltuvan 

keskimääräisen kattopinta-alan osuus eri rakennustyyppien pohjapinta-aloista.  

 

Taulukko 4. Aurinkoenergialle soveltuvan kattopinta-alan osuus eri rakennustyyppien pohjapinta-alasta (Pe-

sola et al. 2014, 24) 

Rakennustyyppi Kerrosten keskimääräi-

nen lukumäärä 

Keskimääräinen käyttökel-

poisen kattopinta-alan osuus 

pohjapinta-alasta 

Erilliset pientalot 1,2 25 % 

Rivi- ja ketjutalot 1,2 25 % 

Asuinkerrostalot 4,0 25 % 

Liikerakennukset 2,0 40 % 

Toimistorakennukset 4,0 40 % 

 

Aurinkoenergialle soveltuva kattopinta-ala asuinalueella voidaan arvioida yhtälöllä 10. 

 

∑
𝑘𝑎𝑡𝑡𝑜𝑝𝑖𝑛𝑡𝑎−𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑜𝑠𝑢𝑢𝑠∗𝑘𝑒𝑟𝑟𝑜𝑠𝑝𝑖𝑛𝑡𝑎−𝑎𝑙𝑎

𝑘𝑒𝑟𝑟𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑙𝑢𝑘𝑢𝑚ää𝑟ä
  (10) 

 

Aurinkoenergialle sovelletaan laskennassa smart grid -periaatteita. Mikäli aurinkopanee-

leilla tuotettu sähkö ylittää asuinalueen sähkön kulutuksen, ohjataan ylimääräinen sähkö säh-

köverkkoon. Aurinkokeräinten tuottama ylimääräinen lämpö voidaan ohjata matalalämpö-

verkkoon. Nämä ovat kuitenkin mahdollisia ainoastaan, jos tarkasteltavilla alueilla on verk-

koja, joissa on mahdollisuus siirtää energiaa myös toiseen suuntaan.  
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5.3.3 Lämpöpumput 

 

Lämpöpumppujen sähkönkulutus riippuu siitä, kuinka suuri osuus lämmitysenergiankulu-

tuksesta lämpöpumpuilla halutaan kattaa, sekä lämpöpumppujen tehokertoimista. Lämpö-

pumppujen tehokertoimina käytetään vuoden keskimääräisiä tehokertoimia, eli SPF-lukuja. 

SPF-luvut huomioivat lämpöpumpun sähkönkulutuksen lisäksi myös sen apulaitteiden säh-

könkulutuksen. SPF-lukuun vaikuttaa muun muassa lämmönlähteen lämpötila ja lämmönja-

koverkoston menoveden lämpötila, mikäli lämpöpumppua käytetään veden lämmittämiseen. 

Lisäksi lämpöpumppujen tehokkuuksilla on merkkikohtaisia eroja. Lämpöpumppujen SPF-

lukuina laskennassa käytetään Lämpöpumppujen energialaskentaoppaassa esitettyjä sää-

vyöhykkeiden I-II keskimääräisiä arvoja, jotka on esitetty taulukossa 5. (Ympäristöministe-

riö 2012, 10-12) 

 

Taulukko 5. Eri lämpöpumpputyyppien keskimääräiset SPF-luvut (Ympäristöministeriö 2012, 11-12) 

Lämpöpumpputyyppi SPF-luvun vaihte-

luväli 

Laskentaan valittu 

SPF-luku 

Ilma-ilma 2,8 2,8 

Ilma-vesi 1,8 - 2,8 2,3 

Maalämpö 2,3 - 3,5 2,9 

Poistoilma 1,9 - 2,4 2,2 

 

Lämpöpumppujen keskimääräiset SPF-luvut ovat todennäköisesti nousseet hieman vuodesta 

2012. Malliin on mahdollista vaihtaa myöhemmin uudemmat SPF-luvut, mikäli ne ovat tie-

dossa. Vaihtoehtoisesti laskentaan voi sijoittaa myös jonkin tietyn lämpöpumppumallin toi-

minta-arvot tai mahdolliset kuukausittaiset COP-arvot. 

 

 

 

 



53 

 

5.3.4 Suora sähkölämmitys 

 

Suorassa sähkölämmityksessä sähkö muunnetaan sähkövastuksien avulla lämmöksi. Sähkö-

lämmityksen päästöt muodostuvat pääasiassa lämmitysjärjestelmässä käytettävän sähkön 

tuotannosta. Sähkölämmityksessä tarvittavan sähkön määrään vaikuttavat lämmityksen 

tarve sekä sähköpattereiden lämmöntuotantohyötysuhde. Suoran sähkölämmityksen hyöty-

suhde on tavallisesti hyvin korkea, sillä pattereissa käytetty sähkö saadaan muunnettua lähes 

kokonaan lämmöksi. Laskennassa suoran sähkölämmityksen hyötysuhteeksi on asetettu 95 

%. 

 

5.3.5 Kaukolämpö 

 

Kaukolämmön tuotannon suuruuteen vaikuttavia tekijöitä ovat lämmön kulutus alueella, 

kaukolämpöverkostossa syntyvät lämpöhäviöt sekä kaukolämmön tuotannon hyötysuhde. 

Sähkön ja lämmön yhteistuotannon kokonaishyötysuhde on tavallisesti 80 – 90 %, riippuen 

käytetyistä polttoaineista ja laitostyypistä (Koreneff et al., 6). Laskennassa on oletettu kau-

kolämpö tuotettavaksi yhteistuotannolla. Tällöin lämmöntuotantohyötysuhteen arvoksi saa-

daan todennäköisesti noin 50 – 60 %. Laskentaan on valittu hyötysuhteeksi 55 %. 

 

Kaukolämpöverkon lämpöhäviöt riippuvat jakeluverkon tiheydestä ja lämmön kuljetusväli-

matkoista. Suomessa lämpöhäviöt ovat keskimäärin 8 – 9 % tuotetusta lämmöstä. Suurissa 

kaupungeissa häviöt ovat pienempiä ja harvemmin asutuilla alueilla suurempia välimat-

koista johtuen. Laskennassa verkostohäviönä käytetään arvoa 8 %. (Energiateollisuus 

2016g) 

 

Kaukolämmön tuotannosta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt voivat vaihdella paljonkin 

riippuen siitä, miten lämpö on tuotettu. Esimerkiksi biopolttoaineita suosiva laitos tuottaa 

laskennallisesti huomattavasti vähemmän kasvihuonekaasuja kuin pelkästään hiiltä polttava 

lämpölaitos mikäli biopolttoaineet oletetaan hiilineutraaleiksi. Näin ollen lämpölaitoksen 
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paikkakunta vaikuttaa paljolti päästöihin. Laskennassa kaukolämmön ominaispäästökertoi-

mena käytetään Suomen yhteistuotantoalueiden kolmen viimeisen vuoden keskiarvoa 183 g 

CO2/kWh. Yhteistuotantoalueiden kaukolämmön ominaispäästökertoimet on selvitetty hyö-

dynjakomenetelmällä. (Motiva 2016e) 

 

Kaukolämmön tuotannossa käytettyjen polttoaineiden hankinnasta aiheutuu myös kasvihuo-

nekaasupäästöjä. Kuljetuksesta aiheutuviin kasvihuonekaasupäästöihin vaikuttavat muun 

muassa kuljetusmatka, kuorman suuruus ja tarvittavien kuorma-autojen lukumäärä. Kulje-

tuksen lisäksi polttoaineiden mahdollisesta louhinnasta ja muusta käsittelystä aiheutuu kas-

vihuonekaasupäästöjä. Hankittavaan polttoainemäärään vaikuttaa eritoten asuinalueella tar-

vittavan kaukolämmön määrä. Kaukolämmössä käytettävien polttoaineiden massat voidaan 

arvioida yhtälöllä 11. 

 

𝑚𝑝𝑎,𝑦ℎ𝑡 =  ∑
𝑄𝑦ℎ𝑡∗𝑥𝑝𝑎

𝐿𝐴𝑝𝑎
  (11) 

 

xpa = polttoaineen osuus kokonaispolttoaineen määrästä 

LApa = polttoaineen lämpöarvo [kWh/kg] 

 

Polttoainejakaumana käytetään kuvassa 9 esitettyjä kaukolämmön energianlähteitä vuonna 

2014. Oletetaan, että teollisuuden sekundäärilämpöä ja muita lämmönlähteitä ei kuljeteta 

laitokselle, joten muualta hankittaviksi polttoaineiksi jäävät puupolttoaineet, kivihiili, turve, 

maakaasu ja öljy. Polttoainejakaumassa polttoaineiden osuudet on ilmoitettu niiden sisältä-

män energian perusteella, joten polttoaineiden massojen selvittämiseksi tarvitaan myös nii-

den lämpöarvot. Taulukossa 6 on esitetty kuljetettavien polttoaineiden osuudet kaukoläm-

mön tuotannossa sekä polttoaineiden lämpöarvot. 
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Taulukko 6. Kaukolämmityksessä käytettävien polttoaineiden osuudet ja lämpöarvot 

Polttoaine Osuus kaukolämmi-

tyksessä [%] 

Lähde Lämpöarvo 

[kWh/kg] 

Lähde 

Turve 14 Energiateollisuus 

2016b 

2,7 Motiva 

2010b, 2 

Kivihiili 24,6 7,08 Motiva 

2010b, 2 

Öljy 2,1 11,8 Bioenergi-

aneu-

voja.fi 

2016 

Puupolttoaineet 31,1 5,3 Bioener-

gia-

pörssi.fi 

2016 

Maakaasu 22,3 10 (kWh/m3) Motiva 

2010b, 2 

 

Kaukolämmössä käytettävien polttoaineiden hankinnasta aiheutuvat ominaispäästöt on esi-

tetty taulukossa 7. Ominaispäästöihin sisältyvät polttoaineiden jalostuksesta ja kuljetuksesta 

aiheutuvat päästöt. 

 

Taulukko 7. Kaukolämmön polttoaineiden hankinnasta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt polttoaineen sisältämää 

energiaa kohden. 

Polttoaine Polttoaineen hankinnasta ai-

heutuvat hiilidioksidipäästöt 

[gCO2-ekv./kWh] 

Lähde 

Kivihiili 20,49 GaBi 6 

Polttoöljy 20,49 GaBi 6 

Maakaasu 55,75 GaBi 6 

Metsähake 16 Uusitalo et al. 2013, 93 

Turve 52,92 Väisänen 2014, 109 
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5.3.6 Rakennuskohtaiset polttokattilat 

 

Pelletti- ja öljykattiloiden hiilidioksidipäästöjen ratkaisemiseksi on selvitettävä polttopro-

sessissa tarvittavan polttoaineen sisältämä energia lämmöntuotantohyötysuhteiden avulla. 

Polttoaineen sisältämän energia ja ominaispäästökertoimien avulla voidaan selvittää poltto-

prosesseista syntyvät kasvihuonekaasupäästöt. Pelletti oletetaan laskennassa hiilineutraa-

liksi, joten sen ominaispäästökerroin on nolla. Polttoaineiden massa on myös selvitettävä, 

jotta voidaan määrittää sen kuljetuksesta aiheutuvat päästöt. Kuljetuksen päästöt voidaan 

selvittää samalla tavoin kuin kaukolämmönkin tapauksessa. Polttoaineiden kuljetuksesta ai-

heutuviin päästöihin vaikuttavat pääasiassa kuorma ja kuljetusmatka. Tarvittavan polttoai-

neen määrä voidaan selvittää yhtälöllä 11. Taulukossa 8 on esitetty pelletti- ja öljykattiloiden 

hyötysuhteet, ominaispäästökertoimet sekä polttoaineiden lämpöarvot. 

 

Taulukko 8. Rakennuskohtaisten lämmityskattiloiden polttoaineiden ominaisuuksia. 

Polttoaine Pelletti Öljy 

Polton hyötysuhde 80 % 90 % 

Lähde (Motiva 2010b, 3) (Motiva 2010b, 3) 

Ominaispäästökerroin 0 gCO2/kWh 267 gCO2/kWh 

Lähde (Motiva 2010b, 4) (Motiva 2010b, 4) 

Polttoaineen lämpöarvo 4,7 kWh/kg 11,8 kWh/kg 

Lähde (Motiva 2010b, 2) (Bioenergianeuvoja.fi 

2016) 

 

Pelletin hankinnan päästöt oletetaan yhtä suuriksi kuin kaukolämmössä käytettävän metsä-

hakkeen hankinnan päästöt. Pelletin käsittelystä syntyy enemmän päästöjä kuin metsähak-

keen käsittelystä pelletteihin tarvittavan puun jauhatuksesta ja pelleteiksi puristamisesta joh-

tuen. Pellettien kuljetuksesta aiheutuvat päästöt ovat silti pienempiä johtuen pelletin suurem-

masta energiatiheydestä ja metsähakkeen suuremmasta kosteudesta. Pellettejä tarvitsee täl-

löin vähemmän kuin metsähaketta saman energiamäärän kattamiseen. Öljyn hankinnalle 
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polttokattiloissa käytetään samoja päästökertoimia kuin öljyn hankinnalle kaukolämmön ta-

pauksessakin. 
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6 TULOKSET 

 

Tässä kappaleessa esitetään tarkasteltavien alueiden nykyisiä ja suunnitteilla olevia raken-

nuskantoja sekä lasketaan energianhankintamenetelmistä aiheutuvia hiilidioksidiekvivalent-

tipäästöjä alueilla. Lisäksi selvitetään suhteelliset päästövähennykset verrattuna nykytilan-

teeseen tai suunniteltuun tilanteeseen. Lopuksi tehdään herkkyystarkastelu, jossa tarkastel-

laan eri toiminta-arvojen vaikutuksia tuloksiin. 

 

6.1 Tarkasteltavien alueiden rakennuskanta ja energiankulutukset 

 

Tarkasteltavat alueet ovat Peltosaari Riihimäellä, Engelinranta Hämeenlinnassa ja As-

konalue Lahdessa. Riihimäen Peltosaari on Riihimäen rautatieasema ja keskustan palvelui-

den lähellä sijaitseva asuinalue. Alue on suurimmaksi osaksi kerrostaloaluetta, ja sen raken-

taminen aloitettiin 1970-luvulla. Alueella vallitsevana lämmitysmuotona on suora sähkö-

lämmitys. Vuonna 2011 järjestettiin arkkitehtikilpailu Peltosaaren kehittämiseksi. Alueelle 

laadittiin kilpailun tulosten pohjalta maankäytön yleissuunnitelma. Suunnitelman mukaan 

alueelta puretaan pieni osa vanhasta asuinkerrosalasta ja alueelle rakennetaan lisää asuinker-

rostaloja, sekä toimisto- ja liiketilaa. Kuvassa 12 on esitetty tyypillisiä asuinrakennuksia Pel-

tosaaressa. (Riihimäen kaupunki 2014; Riihimäen kaupunki 2013, 3) 

 

 

Kuva 12. Tyypillisiä asuinrakennuksia Peltosaaressa (Riihimäen kaupunki 2014) 



59 

 

Hämeenlinnan Engelinranta on keskusta-alueella sijaitseva kaupunginosa, jossa on laaja ur-

heilu- ja virkistysalue, sekä suuria liikerakennuksia. Lisäksi alueella on pienvenesatama. 

Alue rajautuu keskustan eteläosaan moottoritien ja Vanajaveden väliin. Engelinrannasta on 

tarkoitus kehittää nykyistä kaupunkikeskustaa tukeva korkeatasoinen asuinalue, joka koos-

tuu suuresta määrästä asuinrakennuksia, julkisista ja kaupallisista palveluista, sekä parannel-

lusta virkistysalueesta. Kuvassa 13 on esitetty Engelinrannan ilmakuva. (Hämeenlinna 2015, 

13 & 45) 

 

 

Kuva 13. Engelinranta, ilmakuva vuodelta 2013 (Hämeenlinna 2015, 4) 

 

Lahden Askonalue on radanvarressa sijaitseva vanha teollisuusalue, johon on suunnitteilla 

asuinrakennuksia sekä työn ja vapaa-ajan palveluita. Suunnitellut asumisneliöt kattaisivat 

yhteensä noin 1000 asuntoa. Alue rakentuu nimensäkin mukaisesti vanhan Askotalon ym-

pärille. Askotaloa saneerataan myös yrityskäyttöön. Suurin osa suunnitelmien mukaisesta 

Askonalueesta on uudisrakennusta, Askotalon ollessa ainut vanhempi rakennus. Kuvassa 14 

on esitetty Askonalueen suunnitelma. (Renor Oy 2016a) 



60 

 

 

Kuva 14. Askonalueen suunnitelma (Renor 2016a) 

 

6.1.1 Rakennuskannat 

 

Liitteessä 2 on esitetty työssä tarkasteltavien alueiden kaavoitussuunnitelmat. Asuinalueista 

Lahden Askonalueelle ja Hämeenlinnan Engelinrantaan rakennetaan paljon uutta kerrosalaa, 

toisin kuin Riihimäen Peltosaaressa, jossa säilytetään paljon vanhaa kerrosalaa. Engelinran-

taan on suunnitteilla huomattava määrä asuinkerrostaloja, sekä lisäksi jonkin verran liike- ja 

toimistorakennuksia. Lahden Askonalueella uusi kerrosala koostuu enimmäkseen asuinker-

rostaloista sekä toimistorakennuksista. Taulukossa 9 on esitetty tarkasteltavien alueiden kaa-

voitussuunnitelmin mukaiset rakennuskannat ja rakennustyyppien pinta-alat. 
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Taulukko 9. Rakennustyyppien kerrosalat eri tarkastelualueilla. 

Rakennustyyppi Riihimäki, Pelto-

saari 

Hämeenlinna, En-

gelinranta 

Lahti, Askonalue 

Asuinkerrostalot, 

vanha, kerros-m2 

113610 - - 

Asuinkerrostalot, 

uusi, kerros-m2 

36900 130000 38000 

Liikerakennukset, 

vanha, kerros-m2 

- 15000 5826 

Liikerakennukset, 

uusi, kerros-m2 

2200 17500 3000 

Toimistorakennukset, 

vanha, kerros-m2 

- - - 

Toimistorakennukset, 

uusi, kerros-m2 

4800 13000 36000 

Lähde (Riihimäen kau-

punki 2013, 3) 

(Hämeenlinna 

2015, 70) 

(Renor Oy 2016b) 

 

 

 

Taulukon 4 mukaan Suomen rakennuskannan kerrostalojen ja toimistorakennusten keski-

määräinen kerroslukumäärä on 4 kpl rakennusta kohden ja liikerakennusten kerrosluku-

määrä on 2. Lisäksi taulukossa on mainittu, että kerrostalojen pohjapinta-alasta 25 % on 

aurinkoenergialle soveltuvaa kattopinta- alaa, ja liike- ja toimistorakennuksissa 40 %. Kun 

tiedetään alueen rakennusten kerrospinta-alat, voidaan arvioida aurinkoenergialle soveltuvat 

kattopinta-alat. Yhtälöllä 10 arvioidut kattopinta-alat on esitetty taulukossa 10. 
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Taulukko 10. Arvioitu aurinkoenergialle soveltuva kattopinta-ala eri asuinalueilla 

Alue Aurinkoenergialle soveltuva 

kattopinta-ala, m2 

Peltosaari 10327 

Engelinranta 15925 

Askonalue 7740 

 

6.1.2 Energiankulutukset 

 

Energianhankinnan hiilidioksidipäästöjen selvittämistä varten tarvitaan asuinalueiden ener-

giankulutukset. Kokonaisenergiankulutukseen vaikuttavat alueen rakennusten pinta-alat 

sekä rakennusten energiatehokkuusluokat, eli E-luvut. Laskennassa on oletettu jo olemassa 

olevan, vanhan rakennuskannan kuuluvan energiatehokkuusluokkaan E ja uudisrakennusten 

kuuluvan luokkaan C, joka on vuodesta 2012 eteenpäin vähimmäisvaatimus uudisrakennuk-

sille. Taulukossa 11 on esitetty tarkasteltavien asuinalueiden lämmön ja taloussähkön kulu-

tukset sekä kokonaisenergiankulutukset, jotka on laskettu taulukon 9 pinta-alojen avulla. 

Taulukon 11 energiankulutukset on laskettu 35 vuoden ajanjaksolle. (Finlex 2013b, 23) 

 

Taulukko 11. Asuinalueiden energiankulutukset 35 vuoden ajanjaksolta. 

 Lämmön kulutus, 

MWh 

Taloussähkön kulutus, 

MWh 

Yhteensä, 

 MWh 

Peltosaari 773415 111499 884914 

Engelinranta 765056 110294 875350 

Askonalue 366095 52778 418873 

 

6.2 Energianhankintaskenaariot 

 

Tässä osiossa vertaillaan asuinalueiden energianhankintatavoista aiheutuvia hiilidioksidi-

päästöjä 35 vuoden tarkasteluajanjaksolla. Alueilla tarkastellaan lähtötilanteen lisäksi useita 
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vaihtoehtoisia energianhankintatapoja, erityisesti hajautettuja energianhankintatapoja sil-

mällä pitäen. Lisäksi tarkastellaan vaihtoehtoisten skenaarioiden aiheuttamia suhteellisia 

päästövähennyksiä verrattuna alkuperäiseen skenaarioon. 

 

6.2.1 Peltosaari 

 

Peltosaaren nykyisen rakennuskannan lämmönhankinta toteutetaan suoralla sähkölämmi-

tyksellä. Lisäksi tulevissakin rakennuksissa lämmönhankinta on tarkoitus toteuttaa suoralla 

sähkölämmityksellä. Perusskenaariossa Peltosaaren energianhankinnan hiilidioksidipääs-

töille käytetään tällöin suoran sähkölämmityksen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä 35 vuo-

den ajanjaksolta. Lisäksi hiilidioksidipäästöjä syntyy taloussähkön hankinnasta. 

 

Vaihtoehtoisiin skenaarioihin Peltosaaren tapauksessa on sisällytetty aurinkoenergian hyö-

dyntäminen sähkölämmityksen kanssa. Laskennallisesti arvioituna Peltosaaren rakennuk-

sissa on aurinkopaneeleille tai -keräimille 10327 m2 asennustilaa. Ensimmäisessä vaihtoeh-

toisessa skenaariossa tämä tila on täytetty aurinkopaneeleilla, ja toisessa skenaariossa aurin-

kokeräimillä. Kolmannessa skenaariossa 40 % alueen lämmitysenergiankulutuksesta on tuo-

tettu ilmalämpöpumpuilla ja loput suoralla sähkölämmityksellä. Lopuissa skenaarioissa 

suora sähkölämmitys on kokonaan korvattu kaukolämmöllä, maalämmöllä tai pellettikatti-

loilla. Peltosaaren energianhankintaskenaarioista syntyvät hiilidioksidipäästöt on esitetty ku-

vassa 12. 
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Kuva 12. Peltosaaren energianhankintaskenaarioista aiheutuvat hiilidioksidipäästöt. 

 

Kuvasta 12 huomataan, että hiilidioksidipäästöt laskevat huomattavasti, jos alueen lämmitys 

hoidetaan maalämmöllä tai pellettilämmityksellä. Kaukolämpöön vaihdettaessa päästöt jopa 

hieman kasvavat. Peltosaaren energianhankinnan päästöt syntyvät kokonaan sähköverkosta 

skenaarioissa, joissa suoraa sähkölämmitystä tai maalämpöä käytetään päälämmitystapana. 

Kaukolämmön ja pellettikattiloiden tapauksissa päästöjä syntyy myös polttoaineiden han-

kinnasta ja kaukolämpölaitoksella lämmön tuotannosta. Taulukossa 12 on esitetty vaihtoeh-

toisista energianhankintaskenaarioista aiheutuvat päästövähennykset Peltosaaressa verrat-

tuna lähtötilanteeseen. 
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Taulukko 12. Vaihtoehtoisten energianhankintatapojen tuottamat päästövähennykset Peltosaaressa. 

Skenaario 

Päästövähennys, 

t CO2-ekv. 

Suhteellinen päästö-

vähennys, % 

Sähkölämmitys + aurinkopaneelit 12524 6,5 

Sähkölämmitys + aurinkokeräimet 27141 14,0 

Sähkölämmitys + ilmalämpöpumput 44969 23,2 

Kaukolämpö -12197 -6,3 

Maalämpö 114412 59,1 

Biomassakattilat 154683 80,0 

 

 

6.2.2 Engelinranta 

 

Engelinrannan lämmönhankinta on suunniteltu toteutettavaksi kokonaan kaukolämmöllä 

sekä taloussähkön hankinta sähköverkosta. Perusskenaariossa Engelinrannan 35 vuoden 

energianhankinnan päästöt syntyvät tällöin kaukolämmön tuotannon ja polttoaineiden han-

kinnan aiheuttamista päästöistä sekä sähköverkosta saatavan taloussähkön aiheuttamista 

päästöistä. 

 

Engelinrannan laskennallinen aurinkoenergialle soveltuva kattopinta-ala on 15925 m2. En-

simmäisessä vaihtoehtoisessa skenaariossa tämä kattopinta-ala täytetään aurinkopaneeleilla 

ja toisessa vaihtoehdossa aurinkokeräimillä, päälämmitysmuodon pysyessä edelleen kauko-

lämpönä. Yhdessä skenaariossa 40 % lämmöntarpeesta katetaan ilmalämpöpumpuilla ja lo-

put kaukolämmöllä. Lisäksi tarkastellaan skenaariota, jossa lämmitys on toteutettu kokonaan 

maalämmöllä, sekä muuten samanlaista skenaariota, mutta aurinkoenergialle soveltuva kat-

topinta-ala on täytetty aurinkopaneeleilla. Lopuksi mukaan on otettu skenaario, jossa läm-

mitys toteutetaan pellettikattiloilla. Engelinrannan energianhankintaskenaarioista syntyvät 

hiilidioksidipäästöt on esitetty kuvassa 13. 
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Kuva 13. Engelinrannan energianhankintaskenaarioista aiheutuvat hiilidioksidipäästöt. 

 

Kuvasta 13 huomataan, että myös Engelinrannassa maalämpöön tai pellettikattiloihin vaih-

taminen vähentäisi hiilidioksidipäästöjä reilusti. Kaukolämpöskenaarioissa suurin osa pääs-

töistä syntyy kaukolämmön tuotannossa. Jos alueelle asennetaan aurinkopaneeleja, jää säh-

köverkosta saatavat päästöt häviävän pieniksi verrattuna muihin päästöihin. Pellettikattilas-

kenaariossa päästöjä aiheutuu ainoastaan pellettien hankinnasta ja taloussähkön tuotannosta. 

Kuvassa 14 on esitetty Engelinrannan energianhankinnan päästöjakaumat skenaarioissa, 

joissa päästöjä muodostuu useammasta kuin yhdestä lähteestä.  
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Kuva 14. Engelinrannan energianhankintaskenaarioiden päästöjen jakautuminen 

 

Taulukossa 13 on esitetty vaihtoehtoisista energianhankintaskenaarioista aiheutuvat päästö-

vähennykset Engelinrannassa verrattuna lähtötilanteeseen. 

 

Taulukko 13. Vaihtoehtoisten energianhankintatapojen tuottamat päästövähennykset Engelinrannassa. 

Skenaario 

Päästövähennys, 

t CO2-ekv. 

Suhteellinen päästö-

vähennys, % 

Kaukolämpö + aurinkopaneelit 19312 9,5 

Kaukolämpö + aurinkokeräimet 44854 22,0 

Kaukolämpö + ilmalämpöpumput 49309 24,2 

Maalämpö 125241 61,6 

Maalämpö + aurinkopaneelit 144553 71,1 

Pellettikattilat 165077 81,1 
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6.2.3 Askonalue 

 

Askonalueen energianhankintaskenaarioina käytetään vastaavia skenaarioita kuin Engelin-

rannan tapauksessakin. Askonalueen tapauksessa aurinkopaneeleille soveltuva kattopinta-

ala on pienempi, 7740 m2. Askonalueen energianhankintaskenaarioista syntyvät hiilidioksi-

dipäästöt on esitetty kuvassa 15. 

 

 

Kuva 15. Askonalueen energianhankintaskenaarioista aiheutuvat hiilidioksidipäästöt. 

 

Kuvasta 15 huomataan Askonalueen energianhankintatapojen päästöjen muodostuvan hyvin 

samalla tavalla kuin Engelinrannan tapauksessakin. Skenaarioiden päästöjakaumat ovat 

myös hyvin samanlaiset kuin kuvassa 14. Taulukossa 14 on esitetty vaihtoehtoisista energi-

anhankintaskenaarioista aiheutuvat päästövähennykset Askonalueella verrattuna lähtötilan-

teeseen. 
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Taulukko 14. Vaihtoehtoisten energianhankintatapojen tuottamat päästövähennykset Askonalueella. 

Skenaario 

Päästövähennys, 

t CO2-ekv. 

Suhteellinen päästö-

vähennys, % 

Kaukolämpö + aurinkopaneelit 9387 9,6 

Kaukolämpö + aurinkokeräimet 21801 22,4 

Kaukolämpö + ilmalämpöpumput 23595 24,2 

Maalämpö 59930 61,6 

Maalämpö + aurinkopaneelit 69317 71,2 

Pellettikattilat 78993 81,1 

 

 

6.3 Herkkyystarkastelu 

 

Herkkyystarkastelussa vertaillaan, miten joidenkin toiminta-arvojen muuttaminen vaikuttaa 

mallista saataviin tuloksiin. Tämän työn herkkyystarkastelussa katsotaan, miten rakennusten 

energiatehokkuusluokitusten parantaminen ja aurinkoenergian lisääminen vaikuttaa energi-

anhankinnasta muodostuviin päästöihin. 

 

6.3.1 Energiatehokkuusluokkien vaikutukset energianhankinnasta aiheutuviin kas-

vihuonekaasupäästöihin 

 

Työssä aikaisemmin päätetyt rakennusten energiatehokkuusluokat perustuvat oletuksiin, 

sillä tarkkaa tietoa rakennusten energiatehokkuusluokista ei ollut saatavilla. Täten tarkastel-

laan tilannetta, jossa alueiden kaikkien rakennusten energiatehokkuusluokat ovat yhden py-

kälän parempia. Esimerkiksi C-luokan rakennukset vaihdetaan herkkyystarkastelussa B-luo-

kan taloihin. Energialuokkien nostamisen johdosta Peltosaaren energiankulutus laskee 21,2 
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%, Engelinrannan energiankulutus 25,1 % ja Askonalueen energiankulutus 27,3 %. Taulu-

koissa 15, 16 ja 17 on esitetty asuinalueiden suhteelliset päästövähennykset eri energiate-

hokkuusluokilla. 

 

Taulukko 15. Suhteelliset päästövähennykset Peltosaaressa eri energiatehokkuusluokilla. 

 
Suhteellinen pääs-

tövähennys, % 

Suhteellinen päästövähennys 

paremmilla energiatehok-

kuusluokilla, % 

Sähkölämmitys + aurinkopaneelit 6,5 8,3 

Sähkölämmitys + aurinkokeräimet 14 17,9 

Sähkölämmitys + ilmalämpöpumput 23,2 23,2 

Kaukolämpö -6,3 -6,3 

Maalämpö 59,1 59,1 

Pellettikattilat 80 80,0 

 

 

Taulukko 16. Suhteelliset päästövähennykset Engelinrannassa eri energiatehokkuusluokilla. 

 

Suhteellinen pääs-

tövähennys, % 

Suhteellinen päästövähennys pa-

remmilla energiatehokkuus-

luokilla, % 

Kaukolämpö + aurinkopaneelit 9,5 12,9 

Kaukolämpö + aurinkokeräimet 22 30,1 

Kaukolämpö + ilmalämpöpumput 24,2 24,2 

Maalämpö 61,6 61,6 

Maalämpö + aurinkopaneelit 71,1 74,5 

Pellettikattilat 81,1 81,1 
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Taulukko 17. Suhteelliset päästövähennykset Askonalueella eri energiatehokkuusluokilla. 

  

Suhteellinen pääs-

tövähennys, % 

Suhteellinen päästövähennys 

paremmilla energiatehokkuus-

luokilla, % 

Kaukolämpö + aurinkopaneelit 9,6 13,3 

Kaukolämpö + aurinkokeräimet 22,4 30,8 

Kaukolämpö + ilmalämpöpumput 24,2 24,2 

Maalämpö 61,6 61,6 

Maalämpö + aurinkopaneelit 71,2 74,8 

Pellettikattilat 81,1 81,1 

 

 

Taulukoista 15, 16 ja 17 huomataan, että päästövähennysten muutokset ovat merkittäviä au-

rinkoenergiatapauksissa, sillä aurinkoenergian tuotanto pysyy yhtä suurena huolimatta pa-

remman energiatehokkuusluokan aiheuttamasta alhaisemmasta energiankulutuksesta. Eri-

tyisesti Engelinrannassa ja Askonalueella päästöt vähenevät jopa 30 % aurinkokeräimiä käy-

tettäessä, kun alueen energiankulutus on pienempi. Lisäksi aurinkosähkön tuotanto on En-

gelinrannassa ja Askonalueella paremmilla energiatehokkuusluokilla suurempi, kuin talous-

sähkön kulutus, jolloin osa tuotetusta aurinkosähköstä voidaan ohjata takaisin verkkoon. 

Tällöin aurinkosähkön tuotanto voi aiheuttaa päästövähennyksiä asuinalueiden ulkopuolel-

lakin. Muissa tapauksissa päästöt vähenevät edelleen suhteessa yhtä paljon, sillä energian 

hankinta pienenee suhteessa vähentyneeseen energiankulutukseen. Aurinkosähkön tuotanto 

Engelinrannassa paremmilla rakennusten energiatehokkuusluokilla on esitetty kuvassa 16. 
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Kuva 16. Aurinkosähkön tuotanto Engelinrannassa, kun alueen energiankulutus on 25 % alhaisempi. 

 

6.3.2 Aurinkoenergian määrän vaikutus energianhankinnasta aiheutuviin kasvihuo-

nekaasupäästöihin 

 

Aurinkoenergialle varattua kattopinta-alaa on laskennallisesti 10327 m2 Peltosaaressa, 

15925 m2 Engelinrannassa ja 7740 m2 Askonalueella. Pinta-alat perustuvat oletuksiin, joiden 

mukaan 25 % kerrostalojen ja 40 % liike- ja toimistorakennusten kattopinta-aloista voidaan 

valjastaa aurinkoenergian tuotantoon. Tarkastellaan vertailun vuoksi tilannetta, jossa alueilla 

on 50 % enemmän tilaa aurinkoenergialle. Tällöin Peltosaaressa voidaan hyödyntää 15491 

m2, Engelinrannassa 23888 m2 ja Askonalueella 11610 m2 tilaa aurinkoenergian käyttöön. 

Oletetaan, että sekä aurinkokeräinten että aurinkopaneelien hyötysuhteet pysyvät yhtä suu-

rina. Taulukoissa 18, 19 ja 20 on esitetty eri energianhankintaskenaarioiden suhteelliset 

päästövähennykset aurinkoenergian tuotantomäärästä riippuen. 
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Taulukko 18. Suhteelliset päästövähennykset Peltosaaressa aurinkoenergian määrästä riippuen. 

  

Suhteellinen pääs-

tövähennys, % 

Suhteellinen päästövähennys 

aurinkoenergian pinta-alaa li-

säämällä, % 

Sähkölämmitys + aurinkopaneelit 6,5 9,7 

Sähkölämmitys + aurinkokeräimet 14 21,0 

Sähkölämmitys + ilmalämpöpumput 23,2 23,2 

Kaukolämpö -6,3 -6,3 

Maalämpö 59,1 59,1 

Pellettikattilat 80 80,0 

 

 

Taulukko 19. Suhteelliset päästövähennykset Engelinrannassa aurinkoenergian määrästä riippuen. 

  

Suhteellinen pääs-

tövähennys, % 

Suhteellinen päästövähennys 

aurinkoenergian pinta-alaa li-

säämällä, % 

Kaukolämpö + aurinkopaneelit 9,5 14,2 

Kaukolämpö + aurinkokeräimet 22 33,1 

Kaukolämpö + ilmalämpöpumput 24,2 24,2 

Maalämpö 61,6 61,6 

Maalämpö + aurinkopaneelit 71,1 75,8 

Pellettikattilat 81,1 81,1 
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Taulukko 20. Suhteelliset päästövähennykset Askonalueella aurinkoenergian määrästä riippuen. 

  

Suhteellinen päästö-

vähennys, % 

Suhteellinen päästövähennys 

aurinkoenergian pinta-alaa li-

säämällä, % 

Kaukolämpö + aurinkopaneelit 9,6 14,5 

Kaukolämpö + aurinkokeräimet 22,4 33,6 

Kaukolämpö + ilmalämpöpumput 24,2 24,2 

Maalämpö 61,6 61,6 

Maalämpö + aurinkopaneelit 71,2 76,0 

Pellettikattilat 81,1 81,1 

 

Taulukoista 18, 19 ja 20 huomataan, että aurinkokeräinten lisääminen vähentää päästöjä 

merkittävästi verrattuna aurinkopaneeleihin. Tämä johtuu todennäköisesti aurinkokeräinten 

huomattavasti korkeammasta hyötysuhteesta verrattuna aurinkopaneeleihin. Engelinran-

nassa ja Askonalueella aurinkokeräimillä pystyttäisiin tällöin kattamaan jopa yli kolmannes 

alueen lämmitysenergiantarpeesta, ja ylittämään ilmalämpöpumppujen käytöstä aiheutuvat 

päästövähennykset. Samoin kuin energiatehokkuusluokkia parantamalla, voidaan aurinko-

paneeleita lisäämällä kattaa Engelinrannassa ja Askonalueella koko taloussähkön tarve au-

rinkosähköllä. Näin ollen kaukolämpöä käytettäessä päälämmitysjärjestelmänä voidaan osa 

tuotetusta aurinkosähköstä ohjata sähköverkkoon, jolloin päästövähennyksiä voidaan saada 

myös alueen ulkopuolella. Tällöin myös maalämpötapauksessa osa maalämmön sähkön tar-

peesta voidaan kattaa aurinkoenergialla.  

  



75 

 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

 

Työn tavoitteena oli tarkastella keinoja vähentää asuinalueiden energianhankinnan hiilidi-

oksidipäästöjä. Hiilidioksidipäästöjen vähentämismenetelmiä tutkittiin kolmella erilaisella 

asuinalueella, joihin sisältyy useita toiminnaltaan erilaisia rakennuksia. Tarkasteltavilla alu-

eilla oli vanhaa rakennuskantaa, jonka lisäksi niihin on tarkoitus rakentaa uutta. Työssä ver-

tailtiin asuinalueiden hiilidioksidipäästöjä nykyisiä energianhankintatapoja tarkastelemalla 

ja luomalla vaihtoehtoisia energianhankintaskenaarioita, joissa asuinalueen tarvitsema ener-

gia hankitaan muilla keinoilla.  

 

Energianhankinnan hiilidioksidipäästöjä tutkittiin luomalla laskentamalli, jossa asuinalu-

eelle selvitettiin kokonaisenergiankulutus. Tämä kulutus katettiin käyttämällä eri energian-

tuotantomuotoja tai niiden yhdistelmiä. Mallilla selvitettiin useista erilaisista energiantuo-

tantoskenaarioista aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Laskentamalli luotiin GaBi 6-elin-

kaarimallinnusohjelmalla. 

 

Työssä käytiin vain murto-osa mahdollisista skenaarioista läpi, mutta mallista saatujen tu-

losten mukaan suurimmat päästövähennykset jokaisessa kohteessa saadaan aikaan, kun läm-

mitysjärjestelmäksi valitaan pellettikattilat. Pellettikattiloilla voidaan vähentää päästöjä jopa 

80 % verrattuna suoraan sähkölämmitykseen ja kaukolämpöön kaikissa kohteissa. Tämä se-

littyy sillä, että pellettilämmityksessä syntyy päästöjä ainoastaan polttoaineen hankintaket-

justa, ja itse polttoprosessi on oletettu hiilineutraaliksi puun uusiutuvuuden ja metsien hiili-

dioksidin sitomiskyvyn takia. Pitkällä aikavälillä puun poltosta aiheutuvat hiilidioksidipääs-

töt saattavatkin sitoutua takaisin luontoon, mutta polttoprosessista voi silti aiheutua runsaasti 

paikallisia pienhiukkaspäästöjä, jotka vaikuttavat alueen ilmanlaatuun ja sitä kautta ihmisten 

terveyteen. 

 

Peltosaaren nykyiset rakennukset ovat pääasiassa sähkölämmitteisiä. Tällöin kyseisissä ra-

kennuksissa pellettikeskuslämmitykseen siirtyminen saattaa koitua kalliiksi ratkaisuksi, sillä 
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rakennusten sähköpatteritkin tulisi vaihtaa vesikiertoisiksi. Kaukolämpökohteissa pelletti-

lämmitykseen siirtyminen on edullisempaa kuin sähkölämmityskohteissa, sillä kaukolämpö-

rakennuksissa on valmiiksi vesikiertoinen lämmönjakojärjestelmä. Pellettilämmitykseen 

vaihtaminen ei kuitenkaan ole välttämättä pitkällä aikavälillä taloudellisesti kannattavin rat-

kaisu. Uudisrakennuksissa pellettilämmityksen investoinnit ovat luultavasti hieman korke-

ampia kuin kaukolämpöinvestoinnit ja selvästi suurempia kuin suoran sähkölämmityksen 

investointikustannukset. Lisäksi suuret kohteet vaativat lämpökeskuksen ja suuremman pel-

lettivaraston, joiden tilantarve on runsaasti suurempi, kuin esimerkiksi pientaloon tai pieneen 

asuinkerrostaloon asennettavat pellettikeskuslämmitysjärjestelmät (Puhakka et al. 2003, 9). 

Tällöin pellettilämmitys toimii ikään kuin pienenä aluelämpöjärjestelmänä. Käyttökustan-

nukset pelletillä ovat keskimäärin jonkin verran pienemmät kuin kaukolämmöllä ja suoralla 

sähkölämmityksellä (Tilastokeskus 2016b, 5). 

 

Mallin tulosten mukaan pellettilämmityksen jälkeen paras yksittäinen tapa vähentää päästöjä 

on maalämpö. Vaihtamalla suoran sähkölämmityksen tai kaukolämmityksen maalämpöön 

voidaan vähentää päästöjä noin 60 % kaikilla tarkasteltavilla asuinalueilla. Verrattuna suo-

raan sähkölämmitykseen maalämpöpumput tarvitsevat vain murto-osan sähköä tuottaakseen 

saman määrän lämpöä. Maalämmölle käytettiin laskennassa vuotuisena tehokertoimena ar-

voa 2,9. Nykyään on kuitenkin olemassa tätäkin tehokkaampia, korkeamman SPF-luvun 

omaavia maalämpöpumppuja, jolloin ne käyttävät entistä vähemmän sähköä. Maalämmitys 

on luultavasti pitkällä aikavälillä kustannustehokkain tapa vähentää päästöjä maalämpö-

pumppujen alhaisten sähkönkulutusten ansiosta.  

 

Myös sähkön tuotantotavalla on merkitys syntyviin hiilidioksidipäästöihin. Sähkönhankin-

nan ominaispäästökertoimena käytettiin laskennassa Suomen sähköntuotannon keskiarvoa. 

Asiakas ei voi suoraan vaikuttaa siihen, miten sähköverkosta saatu sähkö on tuotettu, mutta 

asiakkaan on kuitenkin mahdollista ostaa muun muassa niin sanottua vihreää sähköä, jolloin 

periaatteessa asiakas tukee uusiutuvia energiamuotoja energiamaksujen muodossa. Mikäli 

alueella päätetään nojautua aurinkosähkön tuotantoon, voidaan olla varmoja, ettei kyseessä 



77 

 

olevan sähkön tuotannosta synny lainkaan päästöjä. Aurinkosähkö soveltuukin hyvin katta-

maan osan alueen sähköntarpeesta, joissakin tapauksissa laskennallisesti jopa koko talous-

sähkön tarpeen. 

 

Lahdessa ja Hämeenlinnassa aurinkopaneeleilla pystytään kattamaan taloussähkön tarve ko-

konaan, mikäli paneelia asennetaan laskennallista tilaa enemmän tai rakennusten energiate-

hokkuusluokitukset ovat astetta paremmat. Osa aurinkopaneeleiden tuottamasta sähköstä 

voidaan tällöin jopa ohjata takaisin verkkoon, jolloin nollapäästöistä aurinkosähköä voidaan 

hyödyntää muuallakin. Sähkön varastointi on kuitenkin nykymenetelmillä haastavaa, joten 

aurinkopaneeleilla ei ole mahdollista tuottaa alueella tarvittavaa taloussähköä vuorokauden 

tai vuoden ympäri. Tämä aiheuttaa sen, että sähkön kulutus ja tuotanto eivät kohtaa toisiaan. 

Talvella sähkön kulutus alueella on aurinkosähkön tuotantoa suurempi ja kesällä todennä-

köisesti päinvastoin. Käytännössä aurinkopaneeleiden tuottamaa sähköä voidaan ohjata 

verkkoon tällöin ainoastaan kesäisin. Aurinkokeräimillä tuotettua lämpöä sen sijaan on mah-

dollista varastoida lämminvesivaraajaan ja tällöin siitä voidaan hyötyä pidemmällä ajanjak-

solla verrattuna aurinkopaneeleihin. 

 

Aurinkopaneelit soveltuvatkin alueille hyvin taloussähkön hankintaa täydentäväksi energi-

antuotantomuodoksi, tai maalämpöpumppujen tueksi. Aurinkolämmön tuotannolla sen si-

jaan saadaan jokaisessa tarkastelukohteessa aikaan huomattavasti suuremmat päästövähen-

nykset verrattuna aurinkopaneeleihin. Toisaalta aurinkokeräimillä voidaan kattaa vain 

murto-osa alueiden lämmitystarpeista. Muita varteenotettavia tukilämmitysmuotoja ovat il-

malämpöpumput, sekä ilmalämpöpumppujen tulosten perusteella myös ilma-vesilämpö-

pumput ja poistoilmalämpöpumput. Ilmalämpöpumpuista ja ilma-vesilämpöpumpuista hyö-

dytään eniten leutoina kevät- ja syyspäivinä, kun rakennusten lämmitystarve on keskisuuri, 

mutta lämpöpumput tuottavat lämpöä silti hyvällä tehokertoimella. Kylminä talvipäivinä 

lämpötilaero sisä- ja ulkotilojen välillä voi nousta niin suureksi, että lämpöpumppujen teho-

kerroin laskee alle yhden. Tällöin lämpöpumppujen käyttö on yleensä kannattamatonta.  

Poistoilmalämpöpumppuja voidaan hyödyntää ympäri vuoden melko tasaisella tehokertoi-

mella, sillä ne käyttävät lämmönlähteenä lämmintä, sisätiloista poistettavaa ilmaa.  
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Järjestelmiä valitessa on syytä ottaa huomioon muun muassa järjestelmän vaatima tilantarve 

rakennuksissa. Esimerkiksi suoran sähkölämmityksen omaavista rakennuksista ei välttä-

mättä löydy sijoituspaikkaa tai huoltotilaa muiden lämmitysjärjestelmien, kuten pellettiläm-

mityksen tai maalämmityksen tarvitsemille laitteille. Sähkölämmitysrakennuksissa on myös 

selvitettävä mahdollisuudet vesikiertoisen lämmönjakojärjestelmän asennukseen, mikäli 

lämmitysjärjestelmä aiotaan vaihtaa. 

 

Lisäksi maalämpöjärjestelmän lämmönkeruuputkistolle on selvitettävä tilantarve. Mikäli ti-

laa on runsaasti, maapiirin asentaminen saattaa olla kannattavampaa kuin lämpökaivon, sillä 

lämpökaivon poraamisesta koituu huomattavasti enemmän kustannuksia. Mikäli tilaa on vä-

hän, on lämpökaivo parempi vaihtoehto. Myös maaperän soveltuvuus putkiston asennukseen 

on selvitettävä, etenkin lämpökaivon tapauksessa, kun porausreikä saattaa olla useita satoja 

metrejä syvä. Kova, vaikeammin porattava peruskallio voi koitua kalliimmaksi porata kuin 

pehmeä maaperä. Lisäksi on syytä huomioida, aiheuttaako poraus riskejä pohjavesialueella. 

 

Aurinkoenergiasta saadaan herkkyystarkastelun perusteella päästöjen kannalta parempi 

hyöty alhaisemman energiankulutuksen omaavissa rakennuksissa. Toisaalta aurinkoener-

giaa hyödynnettiin laskennassa ainoastaan rakennusten katoilla. Todellisuudessa asuinalu-

een aurinkoenergiapotentiaali voi olla vielä huomattavasti suurempikin, mikäli alueille ra-

kennettaisiin esimerkiksi aurinkokenttiä tai rakennusten ikkunoissa hyödynnettäisiin niihin 

soveltuvaa läpikuultavaa kennomateriaalia.  

 

Ilma-ilmalämpöpumppuja ja ilma-vesilämpöpumppuja asennettaessa on huomioitava tilan-

tarpeet sisä- ja ulkoyksiköille. Etenkin ilma-ilmalämpöpumppujen tapauksessa on huomioi-

tava, että niillä pystytään lämmittämään ainoastaan yhtä avointa tilaa kerrallaan. Yksi 

pumppu ei tällöin sovellu useamman kerrostaloasunnon lämmittämiseen. Ilma-vesilämpö-

pumput sen sijaan voivat soveltua paremmin kerrostaloon, sillä niillä tuotettu lämpö ohjataan 

lämminvesivaraajaan. Toisaalta yhdellä ilma-vesilämpöpumpulla voidaan tuottaa vain 

murto-osa kerrostalon tarvitsemasta lämmöstä, joten ne eivät välttämättä sovellu suuriin ra-

kennuksiin. Mikäli lämpöpumppuja kuitenkin päätetään asentaa, tulee myös ottaa huomioon, 
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että ulkoseinillä on tarpeeksi tilaa lämpöpumppujen ulkoyksiköille. Niiden tulisi lisäksi olla 

riittävän kaukana makuuhuoneista, jotta niistä ei aiheutuisi häiritsevää melua. 

 

Laskennan lähtötietojen valinta aiheutti tuloksiin jonkin verran epätarkkuutta. Lämmön ja 

taloussähkön tarpeen jakauma oli jokaisella tarkasteltavalla alueella samanlainen, energian-

hankintatavasta riippumatta. Jakauma oletettiin kaikille rakennuksille samanlaiseksi lasken-

nan yksinkertaistamiseksi. Todellisuudessa jakaumat vaihtelevat rakennuksittain, ja jopa 

asunnoittain. Myös rakennustyypillä on vaikutusta jakaumaan. Lisäksi muun muassa ener-

giatehokkuusluokan kasvaessa etenkin asuinrakennuksissa taloussähkön suhteellinen osuus 

kulutetusta energiasta kasvaa. Työssä jätettiin myös huomioimatta energianhankintajärjes-

telmien valmistuksesta aiheutuvat päästöt. Tällöin myös järjestelmien suunnitellut käyttöiät 

ja siitä seuraavat mahdolliset laitteistojen uusimiset jätettiin huomioimatta. 

 

E-lukuina käytettiin laskennassa energiatehokkuusluokkien ala- ja ylärajojen keskiarvoja, 

joka voi aiheuttaa omalta osaltaan hieman virhettä. Lisäksi rakennusten energiatehokkuus-

luokat on oletettu rakennusten rakentamisaikakauden mukaan. Esimerkiksi kaikki uudisra-

kennukset oletettiin C-luokkaan, joka on nykyaikana uudisrakennusten vähimmäisvaatimus-

taso energiatehokkuusluokalle. Todellisuudessa osa uudisrakennuksista saattaa kuluttaa vä-

hemmän energiaa pinta-alaa kohden, kuin C-luokan rakennukset. 

 

Kaukolämmön lämmöntuotantohyötysuhteelle käytettiin laskennassa arvoa 55 %. Lämmön-

tuotantohyötysuhde riippuu kuitenkin hyvin paljon laitostyypistä. Hyötysuhde ei myöskään 

todellisuudessa ole jatkuvasti yhtä suuri, vaan se vaihtelee muun muassa käytetyn polttoai-

neen perusteella. Tällöin esimerkiksi erilaisia polttoainesekoituksia tai jätettä polttavien lai-

tosten lämmöntuotantohyötysuhde voi vaihdella runsaasti. Myös kaukolämpöverkoston läm-

pöhäviöille käytetty arvo oli keskimääräinen, eikä laskennassa huomioitu välimatkojen ai-

heuttamia eroja lämpöhäviössä. 

 

Lämpöpumppujen SPF-luvut kertovat hyvin niiden ympärivuotisesta suorituskyvystä. Las-

kennassa käytetyt arvot olivat kuitenkin vuodelta 2012, joten nykyään laitteisto saattaa olla 



80 

 

hieman tehokkaampaa. Luvut voivat myös vaihdella paljonkin riippuen lämpöpumppumer-

kistä ja kokoluokasta. Rakennuskohtaisten lämmityskattiloiden hyötysuhteina käytettiin 80 

% pellettikattiloille ja 90 % öljykattiloille. Nämä pitävät todennäköisesti melko hyvin paik-

kansa, sillä kattiloissa poltetaan lähinnä tasalaatuista polttoainetta, joiden ominaisuudet ovat 

tiedossa. Kattiloissa on kuitenkin mallikohtaisia eroja, jotka voivat aiheuttaa pieniä muutok-

sia laskentaan. 

 

Sähkön ja kaukolämmön hankinnan ominaispäästökertoimina käytettiin Suomen energian-

hankinnan viiden vuoden liukuvia keskiarvoja. Nämä eivät tällöin välttämättä ole tarkastel-

taville alueille ominaisia arvoja. Mikäli tarkasteltavien alueiden sähkön- ja lämmöntuotan-

tomenetelmien energialähteiden jakaumat olisivat tiedossa, tulisi tuloksista tarkemmat. Sen 

sijaan polttoaineiden ominaispäästökertoimet sekä lämpöarvot ovat laskennan kannalta luo-

tettavia, sillä ne ovat polttoaineille ominaisia, fysikaalisia arvoja. Tosin biopolttoaineiden 

ominaispäästökertoimet jakavat edelleen mielipiteitä. Polttoaineiden hankinnan päästöinä 

käytettiin GaBi:ssa valmiina olevia prosesseja sekä kirjallisuuslähteitä. Niihin oletettiin kuu-

luvaksi louhinnan ja jalostuksen lisäksi kuljetuksesta aiheutuvat päästöt. Kuljetusmatkat ole-

tettiin kaikkiin polttoaineiden hankintaketjuihin yhtä suureksi, mikä aiheutti laskentaan 

omalta osaltaan hieman epätarkkuutta. 

 

Laskentamallia voidaan soveltaa työssä käsiteltävien alueiden lisäksi erilaisille asuinalueille, 

kuten esimerkiksi pientaloalueille, sekä yksittäisille kiinteistöille, mikäli energiankulutukset 

tai energiatehokkuusluokat sekä pinta-alat ovat tiedossa. Malliin on myös tarvittaessa helppo 

lisätä uusia rakennustyyppejä. Lisäksi malliin on mahdollista lisätä uusia energianhankinta-

menetelmiä, kuten tuulivoimaa, tai täsmentää olemassa olevia menetelmiä, kuten sähköver-

kosta saatavan sähkön alkuperää. 

 

Työssä ei tarkasteltu energianhankinnasta koituvia kustannuksia. Jatkossa voitaisiin tarkas-

tella vaihtoehtoisista energianhankintaskenaarioista aiheutuvat elinkaarikustannukset sekä 

kustannukset vähennettyä päästöyksikköä kohden. Lisäksi jatkossa voidaan selvittää alueen 

energiatehokkuuden parantamisen vaikutuksia. Näitä voidaan miettiä esimerkiksi paremman 
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hyötysuhteen omaavia järjestelmiä tarkastelemalla. Myös rakennusten energiantarpeeseen 

vaikuttavia rakenteellisia seikkoja, kuten lisäeristämistä olisi mielenkiintoista tarkastella.  
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LIITE I, 1 

 

 

Liite 1. Eri rakennustyyppien E-luvut (Finlex 2013b, 18-21) 

 

Erilliset pientalot, Anetto < 120 m2 

Energiatehokkuus-

luokka 

Kokonaisenergianku-

lutus, E-luku 

(kWh/m2a) 

A E-luku ≤ 94 

B 95 ≤ E-luku ≤ 164 

C 165 ≤ E-luku ≤ 204 

D 205 ≤ E-luku ≤ 284 

E 285 ≤ E-luku ≤ 414 

F 415 ≤ E-luku ≤ 484 

G 485 ≤ E-luku 

 

Rivi- ja ketjutalot 

Energiatehokkuus-

luokka 

Kokonaisenergiankulu-

tus, E-luku (kWh/m2a) 

A E-luku ≤ 80 

B 81 ≤ E-luku ≤ 110 

C 111 ≤ E-luku ≤ 150 

D 151 ≤ E-luku ≤ 210 

E 211 ≤ E-luku ≤ 340 

F 341 ≤ E-luku ≤ 410 

G 411 ≤ E-luku 

 

Asuinkerrostalot 

Energiatehokkuus-

luokka 

Kokonaisenergiankulu-

tus, E-luku (kWh/m2a) 

A E-luku ≤ 75 

B 76 ≤ E-luku ≤ 100 

C 101 ≤ E-luku ≤ 130 

D 131 ≤ E-luku ≤ 160 

E 161 ≤ E-luku ≤ 190 

F 191 ≤ E-luku ≤ 240 

G 241 ≤ E-luku 



LIITE I, 2 

 

 

Liikerakennukset 

Energiatehokkuus-

luokka 

Kokonaisenergiankulu-

tus, E-luku (kWh/m2a) 

A E-luku ≤ 90 

B 91 ≤ E-luku ≤ 170 

C 171 ≤ E-luku ≤ 240 

D 241 ≤ E-luku ≤ 280 

E 281 ≤ E-luku ≤ 340 

F 341 ≤ E-luku ≤ 390 

G 391 ≤ E-luku 

 

Toimistorakennukset  

Energiatehokkuus-

luokka 

Kokonaisenergiankulu-

tus, E-luku (kWh/m2a) 

A E-luku ≤ 80 

B 81 ≤ E-luku ≤ 120 

C 121 ≤ E-luku ≤ 170 

D 171 ≤ E-luku ≤ 200 

E 201 ≤ E-luku ≤ 240 

F 241 ≤ E-luku ≤ 300 

G 301 ≤ E-luku 

 

 

 

 

 

 

  



LIITE II, 1 

 

Liite 2. Energiankulutuksen ja energianhankinnan GaBi -mallit 

Asuinalueen energiankulutuksen GaBi 6-malli 

  



LIITE II, 2 

 

Asuinalueen energianhankinnan GaBi 6-malli 

 

  



LIITE III, 1 

 

Liite 3. Tarkasteltavien alueiden aluesuunnitelmat 

Peltosaaren maankäyttösuunnitelma (Riihimäen kaupunki 2013) 

 

  



LIITE III, 2 

 

Askonalueen kehittämissuunnitelma (Renor Oy 2016b) 

 



LIITE III, 3 

 

Engelinrannan osayleiskaavaehdotus (Hämeenlinna 2015) 

 

 


