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Tämän kandidaatintyön tavoite on kaukolämmitykseen käytettävien suuritehoisten 

lämpöpumppujen teknis-taloudellisten haasteiden ja mahdollisuuksien selvittäminen. 

Työ suoritetaan kirjallisuuskatsauksena, jonka pääasiallisina lähteinä käytetään aiheeseen 

liittyviä selvityksiä, tutkimuksia ja kirjallisuuslähteitä. 

Kaukolämmitys tarkoittaa keskitettyä lämmöntuotantoa, jossa lämpö toimitetaan 

asiakkaille kuumana nesteenä tai höyrynä jakeluverkostoa pitkin. Lämpöpumput 

mahdollistavat useiden eri matalalämpöisten lämmönlähteiden hyödyntämisen 

kaukolämmöksi. Lämpöpumppujen avulla voidaan siirtää lämpöenergiaa eri 

lämmönlähteistä kaukolämpöjärjestelmän paluuveteen. 

Lämpöpumppulaitoksen investointikustannus on merkittävä suhteutettuna lämpötehoon. 

Jotta lämpöpumppulaitosinvestointi olisi taloudellisesti kannattava, on lämmönlähteen 

sijaittava lähellä kaukolämpöverkkoa ja oltava hinnaltaan negatiivinen tai ilmainen. 

Lämpöpumppulaitokselle tulee olla selkeä tarve ja rooli kyseisessä 

kaukolämpöjärjestelmässä. Lämpöpumppuinvestointia ei tule tarkastella yksittäisenä 

hankkeena, vaan investoinnin vaikutukset tulee pyrkiä arvioimaan koko 

kaukolämpöjärjestelmän tasolla. 

Lämpöpumppulaitoksen merkittävimmät edut ovat kaukolämpöjärjestelmän parantunut 

joustavuus ja muiden tuotantoyksiköiden käyttöasteen optimointi. Suurimmat haasteet 

lämpöpumppujen hyödyntämiselle kaukolämmöntuotannossa ovat tällä hetkellä suuri 

investointikustannus, korkea kaukolämmön jakeluveden lämpötila talvisin, sähköverkon 

kapasiteetin riittävyys sekä sähkön ja lämmönlähteen hinnan vaikea ennustettavuus. 
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1 JOHDANTO 

Kiristyvät poliittiset ilmastotavoitteet, entistä vaihtelevampi ja alentunut sähkön 

tukkumarkkinahinta sekä asiakkaiden tietoisuus uusiutuvien energiantuotantomuotojen 

tarpeellisuudesta ilmastonmuutoksen ehkäisyssä ohjaavat kaukolämpöyrityksiä etsimään 

uusia energianlähteitä ja lämmöntuotantomuotoja. Lämpöpumppujen käyttö 

kaukolämpöjärjestelmässä mahdollistaa monien erilaisten lämmönlähteiden 

hyödyntämisen sekä lisää kaukolämpöjärjestelmän joustavuutta ja uusiutuvan 

energiantuotannon osuutta. (Passi et al. 2016, 5.) Lämpöpumppulaitokset mahdollistavat 

paikallisesti päästöttömän ratkaisun lämmöntuotantoon kaupunkialueilla, joissa 

esimerkiksi tilanpuute, ilmanlaatu tai muut rajoitteet estävät polttoon perustuvan 

lämpökeskuksen toiminnan (Foster et al. 2016a, 17). Suomessa suuritehoisia 

lämpöpumppuja hyödynnetään jo kaukolämmöntuotannossa Helsingissä, Espoossa ja 

Turussa (Passi et al. 2016, 5). 

Kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan kaukolämpöjärjestelmän ja lämpöpumpun 

toimintaperiaatteita sekä suuritehoisten lämpöpumppulaitosten haasteita ja 

mahdollisuuksia kaukolämmön tuotannossa. Tässä työssä keskitytään vain suuritehoisiin 

lämpöpumppuihin, jotka tuottavat lämpötehoa suoraan kaukolämpöverkkoon ja jotka 

ovat kokonsa puolesta merkittävässä roolissa kaukolämpöjärjestelmässä. Työssä ei 

käsitellä syvällisellä tasolla lämpöpumpuissa tai kaukolämpöjärjestelmässä käytettävää 

teknologiaa. Lämpöpumppulaitoksia tarkastellaan erityisesti yritystoiminnan 

näkökulmasta. 

Tämän työn tavoitteena on arvioida eri lähteistä saatavan tiedon avulla suurten 

lämpöpumppujen soveltuvuutta kaukolämmön tuotantoon teknis-taloudellisista 

näkökulmista. Tärkeimpiä työssä käytettäviä lähteitä ovat Energiateollisuus ry:n 2006 

julkaisema Kaukolämmön käsikirja, VALOR Partners Oy:n 2016 julkaisema raportti 

Suuret lämpöpumput kaukolämpöjärjestelmässä sekä Ison-Britannian energia- ja 

ilmastonmuutosministeriön 2016 julkaisema raportti Heat pumps in district heating. 

Tämä kirjallisuuskatsaus toimii kandidaatintyönä kurssilla ”Energiatekniikan 

kandidaatintyö”. Kandidaatintyön tavoitteena on suorittaa itsenäinen suppea 

kirjallisuustutkielma ja täten harjoitella luotettavista lähteistä koostuvan oman alan 

tieteellisen esityksen tuottamista.  
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2 KAUKOLÄMMITYS 

Kaukolämmitys tarkoittaa rakennusten ja käyttöveden lämmitykseen tarvittavan energian 

keskitettyä tuotantoa ja jakamista asiakkaille. Kaukolämpöjärjestelmän vaatima 

lämpöteho tuotetaan tyypillisesti yhdessä tai useammassa keskitetyssä 

tuotantolaitoksessa. Kaukolämmitystä toteutetaan usein liiketoimintana. Aluelämmitys 

muistuttaa kaukolämmitystä tuotanto- ja jakeluteknologian osalta. Aluelämmitykseen ei 

kuitenkaan liity liiketoimintaa. Aluelämmitys tarkoittaa pienimuotoista lämmöntuotantoa 

ja jakelua esimerkiksi yksityiseen käyttöön. (Koskelainen et al. 2006, 5–25.) 

Ensimmäiset keskuslämmitysjärjestelmät rakennettiin Englannissa ja Venäjällä 1700- ja 

1800-luvuilla. Suomessa kaukolämmityksen käyttö aloitettiin 1950-luvulla. 

Kaukolämmitys aloitettiin kaupunkien keskusta-alueilla, joissa lämpötehon tiheys 

maapinta-alaa kohden on suurimmillaan, jolloin verkostokustannukset saadaan 

minimoitua suhteessa myytävään lämpötehoon. Lämpöverkkoja on sittemmin laajennettu 

myös pientaloalueille. Yksittäisten kaukana olevien asiakkaiden liittäminen 

kaukolämpöön pidentää kuitenkin järjestelmän takaisinmaksuaikaa, minkä vuoksi 

kaukolämmitystä käytetään lähinnä keskustoissa ja taajamissa. (Koskelainen et al. 2006 

25–32.) 

2.1 Toimintaperiaate  

Kaukolämpöjärjestelmän lämmöntarve koostuu asiakaskohteiden patteriverkon, 

ilmastoinnin sekä käyttöveden lämmityksestä. Lämmöntarve vaihtelee 

kaukolämpöjärjestelmässä vuosi-, kuukausi-, päivä- ja tuntitasolla. Lämmöntarpeeseen 

suurin vaikuttava tekijä on ulkoilman lämpötila. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat 

lämmönkulutustottumukset, kuten ilmastointilaitteiden käynnistyminen ja lämpimän 

käyttöveden kulutuksen huippu aamuisin. Öisin lämmönkulutus vähenee 

kaukolämpöjärjestelmässä pääasiassa talojen sisälämpötilan alentamisen seurauksena. 

(Koskelainen et al. 2006 41–44.) 

Lämmönjakelu toteutetaan kaukolämpöjärjestelmässä kuumalla vedellä tai vesihöyryllä. 

Kaukolämpöasiakkaita ovat asuin-, kerros- ja pientalot, teollisuus, liikerakennukset sekä 

julkiset rakennukset. Lämpöenergia siirretään kaukolämpöputkissa kiertävän nesteen tai 

höyryn avulla. Yleisin tapa on käyttää yhtä meno- ja yhtä paluuputkea. Meno- ja 
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paluuputket on kytketty toisiinsa asiakkaiden ja lämmöntuotantolaitosten välityksellä. 

(Ibid.) 

Kaukolämpöjärjestelmä voidaan toteuttaa suorana kytkentänä, jolloin asiakkaiden 

pattereissa ja ilmanlämmityskojeissa kiertää kaukolämpövesi, tai epäsuorana kytkentänä, 

jolloin asiakkailla on erillinen lämmityskierto, joka lämmitetään kaukolämpövedellä 

asiakkaan lämmönvaihtimen avulla. Epäsuoraa kytkentää käytetään esimerkiksi 

Suomessa ja Ruotsissa ja suoraa kytkentää esimerkiksi Tanskassa ja Saksassa. (Ibid.) 

Vesikaukolämpöjärjestelmän pääkomponentit ovat lämpöä tuottavat laitokset, lämmön 

siirtoon tarvittava putkisto sekä lämmön vastaanottoon tarvittavat asiakaslaitteet. Vesi 

lämmitetään lämmöntuotantolaitoksissa ja kierrätetään pumppujen avulla 

lämmönkulutuskohteiden läpi, minkä jälkeen viilentynyt vesivirta ohjataan 

paluuputkessa lämmöntuotantolaitoksille uudelleen lämmitettäväksi. (Kuva 1.) (Ibid.) 

 

Kuva 1. Kaukolämpöjärjestelmä koostuu tyypillisesti lämpökeskuksista, kaukolämpöveden 

meno- ja paluuputkesta sekä rinnan kytketyistä asiakkaista. 
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Tyypillisessä kaksiputkijärjestelmässä lämpö siirretään menoputkessa lämpimänä vetenä. 

Lämmön siirtoon käytettävästä kaukolämpövedestä on puhdistettu mekaaniset 

epäpuhtaudet ja kaasut, kuten happi, kerrostumien ja korroosion estämiseksi. 

Kaukolämpöveden lämpötilaa säädellään ulkolämpötilan mukaan lämmöntarvetta 

vastaavaksi. Toisaalta menoveden lämpötila pyritään pitämään alhaisena verkoston 

lämpöhäviöiden minimoimiseksi. Kaukolämpöverkossa pidetään riittävän korkeaa 

staattista painetta, jottei vesi pääse höyrystymään missään tilanteessa. Menoveden 

painetta korotetaan siten, että meno- ja paluupuolen välinen paine-ero on tarpeeksi suuri 

verkon kaukaisimmissakin osissa. Paine-eron on oltava tarpeeksi suuri lämmönsiirron 

mahdollistavan virtauksen aikaansaamiseksi. Asiakkaan automaattinen säätöventtiili 

säätää asiakaslämmönvaihtimen läpi kulkevaa vesivirtaa, jotta kaukolämpövedestä 

otettava lämpöteho vastaa asiakkaan hetkellistä lämmöntarvetta. Asiakaslaitteisiin ei 

tyypillisesti kuulu lämmönvaraajaa, joten asiakkaiden kulutusvaihtelu havaitaan 

välittömästi kaukolämpöjärjestelmässä. Kaksiputkijärjestelmässä kaukolämpövesi virtaa 

asiakaslaitteiden läpi ja luovuttaa lämpöenergiaa. Asiakaslaitteiden jälkeen viilentynyt 

kaukolämpövesi ohjataan lämpökeskuksille vievään paluuputkeen. (Ibid.)  

Tanskassa, Venäjällä ja Itä-Euroopassa kaukolämpöverkko on jaettu tyypillisesti 

alueverkkoihin, joita siirtoverkko lämmittää lämmönsiirtimen välityksellä. Saksassa on 

perinteisesti käytetty suoraa kytkentää, jolloin kaukolämpövesi toimii asiakkaan 

lämmönjakonesteenä. Nykyisin Saksassa on siirrytty käyttämään epäsuoraa kytkentää 

uusien asiakkaiden tapauksessa. Saksassa kaukolämmön jakelulämpötila on 130 ºC. 

Keski-Euroopan kaukolämpöjärjestelmissä kaukolämpöveden jakelulämpötila vaihtelee 

välillä 90–180 ºC. (Koskelainen et al. 2006, 93 & 137.) 

Kaukojäähdytys tarkoittaa keskitettyä jäähdytetyn veden jakelua asiakkaille erillisen 

jakeluverkon avulla. Kaukojäähdytys toimii samalla periaatteella kuin kaukolämmitys, 

mutta kaukojäähdytyksessä veloitus perustuu asiakkaalta poistettuun lämpöön. 

Kaukolämmitys ja kaukojäähdytys toteutetaan erillisillä verkoilla. Kaukojäähdytys 

voidaan toteuttaa esimerkiksi viileän järviveden avulla tai hyödyntämällä kesäisin 

kaukolämpövedessä olevaa ylimääräistä lämpöä lämpöpumppujen avulla. (Koskelainen 

et al. 2006, 529.) Kaukojäähdytysveden toimituslämpötila vaihtelee ulkolämpötilasta 

riippuen välillä 6 – 12 °C (Koskelainen et al. 2006, 541). Lämpöpumppuja voidaan 
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hyödyntää kaukojäähdytyksen tuotannossa yhdistämällä kaukolämpö ja kaukojäähdytys, 

jolloin lämpöpumppu siirtää lämpöenergiaa kaukojäähdytysvedestä kaukolämmön 

paluuveteen. (Koskelainen et al. 2006, 539.) 

2.2 Kaukolämmityksen käyttö ja tulevaisuuden näkymät 

Kaukolämmitys on alana ollut perinteisesti hyvin vakaa ja kannattava. 

Kaukolämmityksellä on noin 50 % markkinaosuus Euroopan rakennuskannasta. 

Markkinaosuuden oletetaan kasvavan kaupungistumisen, uusien pientaloasiakkaiden ja 

energiatehokkuuden paranemisen myötä. (Koskelainen et al. 2006, 563.) Taulukossa 1 on 

esitetty joidenkin valtioiden kaukolämpöön kohdistuneiden investointien suuruuksia 

vuonna 2013. Kaukolämmön piirissä olevien kansalaisten suhteellinen osuus eri maissa 

on esitetty kuvassa 2. 

Taulukko 1. Taulukossa esitetään kaukolämpöalaan vuonna 2013 kohdistuneita investointeja. 

(2015 Country by country – Statistics overview (2013 data), 2015) 

  Itävalta Kiina Tšekki Tanska Liettua Norja Puola Serbia 

Investointi 

[M€] 212 2 377 290 500 53 155 670 50 

Väkilukuun suhteutettuna erityisesti Itä-Euroopan ja Baltian maissa investoitiin 

merkittävästi kaukolämpöön vuonna 2013. 

 

Kuva 2. Kaukolämmitys on merkittävä lämmitysmuoto erityisesti Pohjoismaissa, Baltian 

maissa sekä Itä-Euroopan maissa. (EU Handbook District Heating Markets 2012, 13.) 
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Suomessa tuotettiin 33,3 TWh kaukolämpöä vuonna 2015. Tuotetusta kaukolämmöstä 73 

% oli CHP-laitosten tuottamaa. Kaukolämpöasiakkaiden lukumäärä ja 

kaukolämpöverkostojen pituus on kasvanut jatkuvasti Suomessa 1950-luvulta lähtien. 

(Kaukolämpötilasto 2015, 1–6.) 

Tulevaisuudessa kaukolämpöala tulee luultavasti kehittymään uusien 

liiketoimintamuotojen, älykkäiden hallintajärjestelmien sekä myös lämpötila- ja 

painetasojen osalta. Kaukolämmön jakeluveden lämpötila voi tulevaisuudessa madaltua 

ja olla esimerkiksi Suomessa 90–100 °C. Syynä tähän on se, että matalampi lämpötilataso 

kaukolämpöverkostossa johtaa vähäisempiin lämpöhäviöihin ja parantaa sähkön 

tuotantoa CHP-laitoksissa (Koskelainen et al. 2006, 563). Matalat lämpötilatasot 

mahdollistavat myös lämpöpumpun toiminnan paremmalla hyötysuhteella. Toisaalta 

matalat kaukolämpöveden lämpötilat johtaisivat suurempien putkikokojen käyttöön, jotta 

tarvittava lämpöteho voitaisiin toimittaa asiakkaille ilman merkittäviä 

pumppauskustannuksia. Verkoston rakennuskustannukset kasvavat merkittävästi 

putkikoon kasvaessa. (Foster et al. 2016a, 11.) Kaukolämpöasiakkaiden jäähdytys 

(asiakkaalle tulevan kaukolämpöveden tulo- ja menolämpötilojen erotus) on tällä hetkellä 

Suomessa noin 50 °C ja suurimmillaan joissain kaukolämpöjärjestelmissä jopa 70 °C. 

Tulevaisuudessa asiakkaiden jäähdytystä pyritään parantamaan entisestään. (Koskelainen 

et al. 2006, 563.)  
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3 LÄMPÖPUMPPULAITOKSEN TOIMINTAPERIAATE 

Lämpöpumpun päätarkoitus on siirtää lämpöä matalamman lämpötilan lämpövarastosta 

korkeamman lämpötilan lämpönieluun ulkoisen työn avulla. Prosessi toteutetaan 

käytännössä suljetulla kierrolla, jossa kiertoaineen painetta säädetään siten, että 

kiertoaine höyrystyy matalassa paineessa sitoen lämpöä kylmästä lämpövarastosta ja 

lauhtuu nesteeksi korkeammassa paineessa luovuttaen lämpöä korkeamman 

lämpötilatason lämpönieluun.  

Lämpöpumppua voidaan hyödyntää joko ainoastaan kaukolämmityksen tuotantoon tai 

kaukojäähdytyksen ja –lämmityksen tuotannon yhdistämiseen. Tällöin lämpöpumppu 

siirtää lämpöenergiaa ulkoisesta lämmönlähteestä tai asiakkailta palaavasta 

kaukojäähdytysvedestä kaukolämpöverkon paluuveteen. (Koskelainen et al. 2006, 539.) 

3.1 Ideaalinen Carnot’n kiertoprosessi ja COP-kerroin 

Lämpöpumppuprosessi voidaan kuvata käänteisen ideaalisen Carnot’n kiertoprosessin 

avulla. Käänteinen Carnot’n kiertoprosessi koostuu neljästä vaiheesta: isentrooppinen 

puristus, isoterminen lämmönpoisto, isentrooppinen paisunta ja isoterminen 

lämmöntuonti. (Kuva 3.) Systeemiin tuodaan työtä isentrooppisessa puristuksessa, jolloin 

systeemin paine ja lämpötila kasvavat, jolloin systeemin sisäenergia myös kasvaa. 

Seuraavassa vaiheessa systeemi luovuttaa isotermisesti lämpöä, jolloin entropia ja 

sisäenergia pienenevät. Lämmönpoiston jälkeen systeemin paine ja lämpötila laskevat 

isentrooppisessa paisunnassa. Kiertoprosessin viimeisessä vaiheessa systeemi 

vastaanottaa lämpöä vakiolämpötilassa, jolloin systeemin sisäenergia ja entropia 

kasvavat. (Aittomäki et al. 2012, 25.)  



12 

 

Lämpötila

Entropia

Tilapiste 2

Tilapiste 1

Tilapiste 3

Tilapiste 4

Lämpötila 2

Lämpötila 1

Entropia 3 Entropia 1

Lämpö ulos

Lämpö sisään

Työ sisään

 

Kuva 3. Lämpöpumppuprosessissa pyritään tuottamaan mahdollisimman suuri poistuva lämpö 

suhteessa systeemiin tuotuun työhön.  

Lämpöpumppuprosessin suorituskykyä kuvataan COP-kertoimella (Coefficient of 

performance).  COP-kerroin määritellään lämpöpumpulle systeemistä poistetun lämmön 

ja systeemiin tuodun työn suhteena. Lämpöpumpun teoreettinen COP-kertoimen 

maksimiarvo voidaan määrittää yhtälöllä 1: 

𝐶𝑂𝑃 =
𝑄ulos

𝑊sisään
=

𝑇2

𝑇2 − 𝑇1
                                                                                 (1) 

COP poistetun lämmön suhde tehtyyn työhön 

Qulos systeemistä poistettu lämpö 

Wsisään systeemiin tehty ulkoinen työ 

T2 lämpötila lämmönpoistossa 

T1 lämpötila lämmöntuonnissa 
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3.2 Todellinen lämpöpumppuprosessi 

Lämpöpumpun kolme pääkomponenttia ovat kompressori, lauhdutin ja höyrystin. (Kuva 

4.) Pääkomponenttien lisäksi lämpöpumppujärjestelmä sisältää esimerkiksi venttiilejä 

virtausten ja paineiden säätöä varten, voitelujärjestelmän sekoittamaan kiertoaineeseen 

öljyä kompressoria varten sekä mahdollisen kiertoaineen nestevaraajan. (Koskelainen et 

al. 2006, 539.) 

Lauhdutin Höyrystin

Lämmönlähde sisään

Lämmönlähde ulos
Kaukolämmön paluuvesi

Kaukolämmön menovesi Kompressori

Paisuntaventtiili

 

Kuva 4. Kiertoaine sitoo lämpöä lämmönlähteestä höyrystimessä ja luovuttaa lämpöä 

lauhduttimessa kaukolämmön paluuveteen. Lämmönlähde voi olla joko kaukojäähdytyksen 

paluuvesi tai jokin muu ulkoinen lämmönlähde. 

Kompressori puristaa hieman tulistuneen kiertoainehöyryn sopivaan paineeseen, jotta 

kiertoaine lauhtuu lauhduttimessa halutussa lämpötilassa luovuttaen lämpöä. 

Lauhduttimen jälkeen lauhtuneen kiertoaineen painetta alennetaan paisuntaventtiilillä 

tarpeeksi, jotta kiertoaine höyrystyy höyrystimessä sitoen lämpöä lämmönlähteestä. 

Höyrystin voi lämmönlähteestä riippuen olla joko puhaltimella varustettu kaasuhöyrystin 

tai nestehöyrystin. (Koskelainen et al. 2006, 539 & 540.) 
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4 LÄMPÖPUMPUN KÄYTTÖ KAUKOLÄMMÖN 

TUOTANNOSSA 

Lämpöpumppulaitosten integrointi kaukolämpöjärjestelmiin tarjoaa useita 

mahdollisuuksia: Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, kaukolämmityksen ja –

jäähdytyksen yhdistäminen, hukkalämpövirtojen hyödyntäminen, kokonaishyötysuhteen 

paraneminen CHP-laitoksella savukaasujen lämmön talteenoton avulla (Foster et al. 

2016a, 129 & 130.), kaukolämpöjärjestelmän ja lämmöntuotannon joustavuus, 

peruskuormalaitosten käyttöasteen optimointi, helppo säädettävyys sekä suoja 

markkinariskeiltä tekevät lämpöpumppujen käytöstä potentiaalisen vaihtoehdon 

kaukolämmöntuotantoon (Passi et al. 2016, 3). 

Lämpöpumppuinvestoinnin kannattavuus riippuu monista eri tekijöistä. 

Investointipäätöstä tehdessä tulee ottaa huomioon kyseisen kaukolämpöverkon koko ja 

tuotantorakenne, paikalliset olosuhteet, maankäyttö, lämpö- ja sähköverkon rakenne, 

lämmönlähteen lämpötila, lämmönlähteen sijainti ja saatavuus, pääomakustannusten 

suuruus, sähkön ja lämmön hinta, lämpöpumppulaitoksen suorituskyky, investoinnin 

aiheuttamat rajakustannukset sekä myös arvioida muita mahdollisia vaikutuksia 

esimerkiksi tuotannon optimointiin, käyttöön ja kunnossapitoon sekä myös yrityksen 

imagoon. Lämpöpumppuinvestoinnin vaikutuksia tulee arvioida koko verkon 

näkökulmasta eikä investointia tule nähdä vain yksittäisenä ja riippumattomana 

hankkeena. (Ibid.) 

Lämpöpumppuja on mahdollista mitoittaa kaukolämpöjärjestelmään joko huippu- tai 

peruskuormalaitokseksi. Pienikokoisissa kaukolämpöjärjestelmissä lämpöpumppu 

tyypillisesti hankitaan korvaamaan fossiilisia polttoaineita käyttäviä lämpökeskuksia. 

Keskikokoisissa kaukolämpöverkoissa peruskuormalaitoksena toimii usein CHP-laitos. 

Lämpöpumppulaitoksen kytkeminen keskisuureen kaukolämpöjärjestelmään 

mahdollistaa tuotannon optimoinnin: Lämpöpumpulla voidaan esimerkiksi varastoida 

lämpöä lämpövarastoon ennen kulutuspiikkiä ja näin poistaa tarve käyttää kalliita 

huippukuormalaitoksia. Suurissa kaukolämpöverkoissa, joissa tapahtuu myös 

kaukojäähdytystä, lämpöpumppu voi toimia sähkö-, lämpö- ja jäähdytysjärjestelmien 

välillä siirtäen lämpöä jäähdytysverkosta lämmitysverkkoon sähkötehon avulla. 

Lämpöpumpuista saatava hyöty on suurimmillaan juuri suurissa 
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kaukolämpöjärjestelmissä, jolloin lämpöpumppulaitoksella voidaan optimoida koko 

systeemin kannattavuutta. (Ibid.) 

4.1 Lämmönlähteet 

Lämmönlähteen on sisällettävä suuri lämpötehovirta, jotta sitä voidaan hyödyntää 

suuritehoiseen kaukolämmön tuotantoon. Tyypillisesti lämmönlähde on 

matalalämpöinen vesivirta, kuten esimerkiksi jätevesi, järvivesi, merivesi tai teollisuuden 

jätelämpövirta. Myös pohjavesi toimii teoriassa lämmönlähteenä, mutta pohjaveden 

määrä on harvoin riittävä käytännön toteutusta varten. (Aittomäki et al. 2012, 346.)  

Lämmönlähteen on sijaittava tarpeeksi lähellä kaukolämpöverkkoa, jotta 

lämpöpumppulaitoksen kytkentää varten rakennettavan putkiston rakennuskustannus ja 

lämpöhäviöt pysyisivät mahdollisimman pienenä. Lämmönlähteen tulee olla 

käytettävissä ympäri vuoden ja lämpötilaltaan ja lämpöteholtaan mahdollisimman vakaa 

ja ennustettava. (Passi et al. 2016, 12 & 13.) 

Meri-, järvi-, joki- ja pohjavesien lämpötila on talvisin liian alhainen tuottaakseen ainoana 

lämmönlähteenä Suomessa tarpeeksi kuumaa kaukolämpövettä. Vesistövirtojen 

hyödyntämisen haasteena on myös lämmönsiirtopintojen ja pumppujen likaantuminen. 

Toisaalta luonnon vesivirtoja ja vesivarastoja on saatavilla hyvin monesta paikasta. (Ibid.) 

Yhteiskunnan puhdistetut jätevesivirrat ovat tasalämpöisiä ja saatavilla ympäri vuoden. 

Jätevesien jäähdyttäminen on lisäksi ympäristölle hyväksi. Usein haasteeksi muodostuu 

jäteveden puhdistamon sijainti suhteessa kaukolämpöverkkoon sekä kytkennästä riippuen 

lämmönsiirtopintojen ja pumppujen likaantuminen. (Ibid) Jäteveden lämpötilan tulee olla 

riittävän korkea (yli 8 ºC) tehokkaan lämmöntalteenoton mahdollistamiseksi. Jotta 

jäteveden hyödyntäminen lämmönlähteenä olisi taloudellisesti kannattavaa, tulisi 

ylijäämälämmön hinnan olla nolla tai negatiivinen. (Passi et al. 2012, 15.) 

Teollisuuden hukkalämpövirtojen etu on korkea lämpötilataso verrattuna luonnollisiin 

lämmönlähteisiin. Teollisuuden hukkalämpövirtojen hyödyntäminen parantaa 

teollisuusprosessin kokonaishyötysuhdetta ja voi olla taloudellisesti kannattavaa sekä 

prosessin omistajalle, että lämmönmyyjälle. Teollisuuden ja kiinteistöjen hukka- tai 
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ylijäämälämmön saatavuus ja sopimusehtojen kehittyminen voivat toisaalta olla 

epävarmaa pitkällä aikavälillä. (Passi et al. 2016, 12 & 13.) 

Polttolaitoksen savukaasujen hukkalämmön hyödyntäminen nostaa tuotannon 

hyötysuhdetta, taloudellisuutta sekä tekee myös kostean polttoaineen käytöstä 

kannattavaa. Savukaasut ovat prosessin sisäinen lämmönlähde, jolloin hyödyntäminen on 

kannattavampaa kuin ulkoisen lämmönlähteen käyttö. Toisaalta savukaasujen 

lämmöntalteenotto voi monimutkaistaa prosessia, sillä polttoaineen täytyy sisältää 

kosteutta, jolla on vaikutuksia polttoprosessiin. Savukaasujen lämmön hyödyntäminen ei 

paranna myöskään kokonaissysteemin joustavuutta koska lämpöpumppua ei voida säätää 

riippumattomana polttolaitoksesta. (Ibid) Lämpöpumpun käyttö CHP-laitoksen 

savukaasujen hukkalämmön talteenotossa parantaa energiatehokkuutta, 

kokonaishyötysuhdetta ja vähentää energiantuotannon muuttuvia kustannuksia erityisesti 

silloin, kun lämpöpumpun tarvitsema sähköteho tuotetaan CHP-laitoksen omalla 

sähköntuotannolla. (Foster et al. 2016a, 11.) 

Kuvaan 5 (David, 2016, 7.) on koottu tällä hetkellä suurten (> 1MW) lämpöpumppujen 

hyödyntämiä lämmönlähteitä. 

 

Kuva 5. Tällä hetkellä yleisimmät suurten lämpöpumppulaitosten käyttämät lämmönlähteet ovat 

viemärivesi, geoterminen lämpö, merivesi, CHP-laitoksen savukaasut, ja teollisuuden 

hukkalämpövirrat. 

Viemärivesi Teollisuuden hukkalämpö Savukaasu

Merivesi Järvivesi Jokivesi

Geoterminen Lämpövarasto
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Taulukkoon 2 (David, 2016, 7.) on koottu eri lämmönlähteiden tyypillisiä 

lämpötilatasoja.  

Taulukko 2. Suurimmat lämmönlähteiden lämpötilatasot ovat geotermisellä lämmöllä, 

teollisuushukkalämmöllä, aurinkolämpövarastolla ja CHP-laitoksen savukaasuilla. 

Lämmönlähde Lämpötila 

Vesi 2 - 9 °C 

Viemärivesi 10 - 20 °C 

Savukaasu 11 - 40 °C 

Teollisuushukkalämpö 14 - 46 °C 

Aurinkolämpövarasto 10 - 40 °C 

Geoterminen lämpö 15 - 74 °C 

 

4.2 Tuotantolaitoksia maailmalla 

Suurten lämpöpumppujen käyttö kaukolämmöntuotannossa aloitettiin 1980-luvulla 

Ruotsissa ja 2000-luvulla Suomessa (Passi et al. 2016, 10). Tukholmassa sijaitsee 

maailman suurin merivettä lämmönlähteenä käyttävä lämpöpumppulaitos (Friotherm, 1 

& 2). Suomessa on tällä hetkellä kolme merkittävän kokoluokan lämpöpumppulaitosta: 

2006 valmistunut Helsingin Energian Katri Valan lämpöpumppulaitos, 2009 valmistunut 

Turun Energian Kakolan lämpöpumppulaitos ja 2015 valmistunut Fortumin 

Suomenojalla sijaitseva lämpöpumppulaitos (Passi et al. 2016, 10). Lontoon Wandsworth 

Riverside Quarterissa sijaitsee 500 rakennusta lämmittävä 1,2 MW:n lämpöpumppulaitos 

(Foster et al. 2016b, 5-7). Taulukkoon 3 on koottu teknisiä tietoja Helsingissä, 

Tukholmassa, Drammenissa ja Lontoossa sijaitsevista lämpöpumppulaitoksista. 

Taulukko 3.  Tällä hetkellä merkittävimmät korkean lämpötilatason lämpöpumppulaitokset 

sijaitsevat Tukholmassa ja Helsingissä. 

  Suomi Ruotsi Norja Iso-Britannia 

  Helsinki Tukholma Drammen Lontoo 

Lämmönlähde Jätevesi / Merivesi Merivesi Merivesi Pohjavesi 

Kaukojäähdytys Kyllä Kyllä Ei Kyllä 

Nimellislämpöteho (lämmitys) 90 MW 180 MW 13,2 MW 1,2 MW 

Nimelliskylmäteho (viilennys) 60 MW 240 MW - 2,2 MW 

Pumppujen lukumäärä 5 6 3 3 

COP-kerroin (lämmitys) 3 - 3,5 - 2,8 - 3 4 

Lämmönlähteen lämpötila 10 - 22 °C 2,5 °C 8 °C 14 - 16 °C 

Lämmitetyn veden lämpötila 62 - 88 °C 80 °C 60 - 90 °C 45 °C 

Lähde Foster et al. 2016, 4 Friotherm 1 EHPA, 2015, 1 Foster et al. 2016, 7 
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Taulukosta 4 (David, 2016, 5.) nähdään, että suurten, lämpöteholtaan yli 1 MW:n, 

lämpöpumppulaitosten lukumäärä maailmalla on kasvanut erityisesti vuodesta 2005 

lähtien.  Lämpöpumppujen yleistymiseen on luultavasti vaikuttanut eniten 

lämpöpumpputeknologian kehittyminen ja tietoisuus hukkalämpövirroista ja niiden 

hyödyntämistavoista. 

Taulukko 4. Lämpöpumppujen osuus on toistaiseksi vähäinen koko maailman 

kaukolämmöntuotantokapasiteetista, mutta yksittäisissä kaukolämpöverkoissa 

lämpöpumppulaitosten rooli voi olla merkittävä.  

Vuosi 1989 2000 2005 2010 2015 

> 1 MW lämpöpumppujen lukumäärä 27 29 32 52 76 

Osuus kaukolämpökapasiteetista - - - - 2 % 

Pumppujen kapasiteetti - - - - 1350 MW 

Taulukkoon 5 (David, 2016, 6.) on koottu vuonna 2015 eri maiden suurten (> 1 MW) 

lämpöpumppulaitosten lukumäärät ja yhteenlasketut lämmöntuotantokapasiteetit 

kaukolämmityksessä. Suurimmat asennetut kapasiteetit löytyvät tällä hetkellä Ruotsista, 

Suomesta ja Norjasta. (David, 2016, 6.) 

Taulukko 5. Yksittäisen lämpöpumpun keskimääräinen lämpöteho on taulukon mukaan noin 7 

MW. Kaukolämmöntuotantoon hyödynnettävien suurten lämpöpumppujen lämpöteho vaihtelee 

yhdestä megawatista useaan kymmeneen megawattiin. 

  Kapasiteetti [MW] Lämpöpumppulaitosten lkm Lämpöpumppujen lkm 

Norja 84,5 8 15 

Ruotsi 1022 13 43 

Tanska 45 9 11 

Suomi 154 4 9 

Italia 37 5 9 

Sveitsi 35 9 13 

Itävalta 10 2 3 

Liettua 15 1 1 

Slovakia 1,8 1 1 

Tšekki 6,4 1 1 

Puola 3,7 1 2 

Ranska 5,5 2 3 

Alankomaat 1,2 1 1 

Kaukolämpöveden jakelulämpötilat vaihtelevat maakohtaisesti sekä ulkolämpötilan 

funktiona. Kuvaan 6 (David, 2016, 8.) on koottu suurten lämpöpumppujen lukumääriä 

kaukolämmön jakelulämpötilasta riippuen. 70 – 90 ºC on tällä hetkellä kaikkein yleisin 

lämpöpumppulaitosten lämmittämän kaukolämpöveden lämpötila (David, 2016, 8). 
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Kuva 6. Lämpöpumppulaitokset eivät tällä hetkellä tyypillisesti tuota lämpötilaltaan yli 100 ºC 

lämpöistä kaukolämpövettä. 

Suurten lämpöpumppulaitosten COP-kertoimen arvo on tällä hetkellä tyypillisesti 2,5–5. 

Ruotsissa on onnistuttu saavuttamaan COP-kertoimen arvot 6,5 ja 5,4 kaukolämmön 

paluuvettä lämmittävillä lämpöpumpuilla. COP-kerrointen arvot ovat kaikkein 

alhaisimmat absorptiolämpöpumpuilla, jolloin COP voi olla jopa alle 2. (David, 2016, 9.) 

Tällä hetkellä lämpöpumppulaitoksista 20 toimii peruskuormalaitoksina ja 33 keski- tai 

huippukuormalaitoksina. Keski- tai huippukuormalaitoksina toimivista 

lämpöpumppulaitoksista 18 on yhdistetty CHP-laitoksen prosessiin. Ainoastaan 

kaukolämmitystä tuottavia lämpöpumppulaitoksia on 58:sta 36. Tällä hetkellä suurista 

lämpöpumppulaitoksista 22 yhdistää kaukolämmityksen ja kaukojäähdytyksen. (David, 

2016, 11 & 12.) 

4.3 Taloudellinen kannattavuus, mahdollisuudet ja haasteet 

Lämpöpumppulaitosinvestoinnin houkuttelevuutta ovat lisänneet useat eri tekijät. 

Vaihteleva ja keskimäärin alhainen tukkumarkkinasähkön hinta sekä epävarmuus 

polttoaineiden hintakehityksestä luovat tarvetta joustavalle sähkön tuotannolle, sähkön 

muuntamiselle tarvittaessa lämmöksi sekä joustavalle lämmöntuotannon rakenteelle. 

Kiristyvät päästörajoitukset ja energiapoliittiset tavoitteet uusiutuvan energiantuotannon 
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määrälle ja osuudelle ohjaavat energiayrityksiä etsimään vähäpäästöisiä ja uusiutuviksi 

luokiteltavia energianlähteitä kuten yhteiskunnan hukkalämpövirrat. Kaukojäähdytyksen 

markkinat ja kysyntä ovat kasvussa. Lämpöpumppulaitos mahdollistaa kaukolämmön ja 

kaukojäähdytyksen yhdistämisen. Onnistuneet lämpöpumppuinvestoinnit esimerkiksi 

Tukholmassa, Helsingissä, Turussa ja Espoossa ovat kasvattaneet yritysten mielenkiintoa 

selvittää suurten lämpöpumppujen hyödyntämispotentiaalia kaukolämmön tuotannossa. 

(Passi et al. 2016, 10.)  

Suurten lämpöpumppujen käytön vähäisyyden vuoksi lämpöpumppuenergian 

kustannusten arviointiin liittyy kuitenkin toistaiseksi merkittävää epävarmuutta (Foster et 

al. 2016a, 13). Lämpöpumppulaitoksen käyttöolosuhteet, kuormitusprofiili, vaadittavat 

lämpötila- tehotasot, koneistotyyppi ja kannattavuus vaihtelevat suuresti riippuen 

tapauksesta. Kaksi samankaltaista lämpöpumppulaitossovellusta voivat olla 

kannattavuudeltaan aivan eri luokkaa riippuen esimerkiksi lämmönlähteen käytön 

sopimusehdoista. (Aittomäki et al. 2012, 347.) 

Lämpöpumppulaitoksen liittäminen kaukolämpöjärjestelmään lisää 

pääomakustannuksia, jonka vuoksi lämpöpumppulaitosinvestoinnin täytyy synnyttää 

kustannussäästöjä muuttuvien kustannuksien osalta. Lämpöpumppulaitoksen 

investointikustannus on suuri suhteessa lämpöpumpun nimellistehoon. Kattaakseen 

suhteessa suuren investointikustannuksen on lämpöpumppulaitoksen huipunkäyttöajan 

oltava suuri tai järjestelmätasolla saavutettavien hyötyjen olla tarpeeksi merkittäviä. 

Suuren investointikustannuksen vuoksi lämpöpumppulaitos on kannattavaa mitoittaa 

vain perus- tai keskikuormalaitokseksi. Tätä ajatusta tukee myös talvikuukausina 

lämpöpumpun heikentyvä COP-kerroin, jolloin myös kaukolämmöntarve on 

suurimmillaan. (Passi et al. 2016, 27.)  

Lämpöpumppulaitoksen investointikustannusten minimoimiseksi tulee suunnittelussa 

ottaa monia asioita huomioon. Lämmönlähteen sijainti tulee olla lähellä verkkoa ja 

kulutusta, lämpöpumppulaitoksen tila tulee olla mahdollisimman edullinen, kytkentä ja 

prosessi tulee olla sellainen, ettei kaukolämpöveden priimaukselle ole tarvetta, 

sähköverkon kapasiteetin tulee olla riittävä sekä mahdollisuus saada investointitukea 

tulee selvittää. (Passi et al. 2016, 29.) Taulukossa 6 esitetään Ison-Britannian energia- ja 
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ilmastonmuutosministeriön analyysissä käytettäviä arvioita suuren 

lämpöpumppulaitoksen investointikustannukselle ja COP-kertoimen arvolle.  

Taulukko 6. COP-kertoimen arvo riippuu voimakkaasti lämpötilaerosta lämpövaraston ja –

nielun välillä (Foster et al. 2016a, 35). 

  Alaraja Keski Yläraja 

Investointikustannus [€/kW] 570 1710 2850 

COP-kerroin 1,5 2,2 3,6 

Taulukosta 6 havaitaan kokemusten ja saatavilla olevan tiedon vähäisyydestä johtuva 

epävarmuus investointikustannusten suuruuden arvioinnissa. Heat Roadmap Europe 1 

arvioi suuren lämpöpumppulaitoksen investointikustannukseksi 2700 €/kW. Vertailun 

vuoksi esimerkiksi polttoon perustuvan lämpökeskuksen investointikustannukseksi 

arvioidaan samassa lähteessä 150 €/kW. Suuren lämpöpumppulaitoksen käyttö- ja 

kunnossapitokustannuksiksi arvioidaan 5,4 €/kW ja vastaavasti polttoon perustuvalle 

lämpökeskukselle 4,5 €/kW. (Connolly et al. 2012, 87.)  

Ottaen huomioon sähkön hinnan, joka on ollut 2016 Euroopassa teollisuusasiakkaalle 60–

140 €/MWh (Electricity Price Statistics, 2016), suurten lämpöpumppulaitosten 

tyypillisen COP-kertoimen arvon, joka on 2,5–5, saadaan lämpöpumpuilla tuotetun 

energian sähkön kustannukseksi 12 – 56 €/MWh. Jos oletetaan sähkön keskimääräiseksi 

hinnaksi 100 €/MWh ja COP-kertoimen keskimääräiseksi arvoksi 3, saadaan sähkön 

kustannukseksi 33 €/MWh. Yksinkertaisilla laskutoimituksilla havaitaan, ettei 

lämpöpumppulaitos kykene kilpailemaan esimerkiksi biomassaa polttavan 

lämpökeskuksen kanssa ainoastaan tuotantoyksikkökohtaisia kiinteitä ja muuttuvia 

kustannuksia tarkastellen, ellei kyseessä ole vaihtoehtoisesti kallista polttoainetta polttava 

yksikkö, halpa sähkön hinta tai erityisen korkea COP- kerroin. Kuvassa 7 

havainnollistetaan COP-kertoimen ja sähkön hinnan vaikutusta lämpöpumppulaitoksella 

tuotetun lämmön sähkökustannukseen. 
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Kuva 7. Sähkökustannuksen tulee olla merkittävästi pienempi kuin myytävän kaukolämmön 

hinnan. Kuvasta nähdään, että esimerkiksi COP-kertoimen arvoilla 2,5–5 ja sähkön hinnoilla      

80–120 €/MWh lämpöpumppulaitoksen sähkökustannukseksi muodostuu noin 16–48 €/MWhKL. 

Lämpöpumppulaitoksen olennaisin hyöty katsotaankin olevan lisääntynyt 

kaukolämpöjärjestelmän joustavuus. Joustavuuden arvo kasvaa kaukolämpöjärjestelmän 

koon ja monimutkaisuuden kasvaessa. Lämpöpumppujen avulla voidaan esimerkiksi 

siirtää suurten CHP-laitosten käynnistämisajankohtaa, jolloin suuria 

peruskuormalaitoksia voidaan käyttää mahdollisimman paljon täydellä kuormalla. 

Lämpöpumppulaitos on halpa ja nopea käynnistää, joka lisää systeemin joustavuutta 

entisestään. Lämpöpumppulaitoksella on helppo reagoida tuntitasolla heilahtelevaan 

sähkönhintaan esimerkiksi tuottamalla halvan sähkön aikaan lämpöä joko suoraan 

verkkoon tai lämpövarastoon. Lämpöpumppulaitosten integrointi 

kaukolämpöjärjestelmään myös monipuolistaa lämmöntuotantorakennetta, jolloin suoja 

markkinariskejä vastaan kasvaa. Lämpöpumppulaitoksen avulla on helppo reagoida 

sähkön ja polttoaineen hintojen heilahteluun tai jonkin toisen tuotantoyksikön 

laiterikkoon. (Passi et al. 2016, 23.) 
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Kestävän kehityksen toteuttaminen ja panostus tulevaisuuden toimintaedellytyksiin 

vaikuttaa positiivisesti kaukolämpöyrityksen maineeseen ja houkuttelevuuteen niin 

asiakkaan kuin työntekijänkin näkökulmasta. Uusiutuvat energiaratkaisut, jotka 

toteuttavat kestävän kehityksen vaatimukset, lisäävät yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä 

ja ovat osa yhteiskuntavastuuta. Yrityksen maine muodostuu sekä konkreettisista teoista 

että viestinnästä. (Koskelainen et al. 2006, 460.) Hukkalämmönlähteiden hyödyntäminen 

parantaa kaukolämpöyrityksen imagoa ja on energiatehokkuuden kannalta järkevää. 

Asiakastietoisuus energiantuotantosektorin päästöistä on lisääntynyt ja esimerkiksi 

uusiutuviksi katsottavien energiatuotteiden kysyntä on kasvussa. Suomessa yli 50% 

kunnista ja yhtiöistä, joilla on energiastrategia, huomioi strategiassaan energian 

kotimaisuuden, energiatehokkuuden parantamisen ja energian uusiutuvuuden (Mäntylä, 

Laaninen, 2017, 5). Lämpöpumppulaitoksen käyttö kasvattaa uusiutuvan energian 

tuotannon osuutta, korvaa usein fossiilisia polttoaineita käyttäviä 

lämmöntuotantolaitoksia, hyödyntää muuten käyttämättä jääviä hukkalämpövirtoja eikä 

myöskään tuota paikallisia päästöjä. Kaikki edellä mainitut tekijät lisäävät 

lämpöpumppujen poliittista ja sosiaalista hyväksyntää. 

Sähköverkon kapasiteetin riittävyys on yrityksille tehtyjen haastatteluiden mukaan 

suurten lämpöpumppulaitosten käytön suurin tekninen rajoite. Lämpöpumppu voi 

käynnistyessään vaatia seitsemän-kertaisen sähkötehon verrattuna sähkönkulutukseen 

tavallisessa käyttötilanteessa. Sähköverkon mahdollinen vahvistustarve voi rajoittaa 

lämpöpumppulaitoksen mitoitusta tai yksinkertaisesti tehdä investoinnista 

kannattamattoman. (Passi et al. 2016, 25.) 

Tällä hetkellä suuret lämpöpumppulaitokset lämmittävät usein kaukolämpöveden 

suoraan tarvittavaan jakelulämpötilaan saakka, jonka vuoksi COP-kerrointen arvo ei ole 

aina optimaalinen. Toisaalta rajakustannukset (yhden lisäyksikön tuotannosta aiheutuvat 

kokonaiskustannusten muutokset) ja asentamiskustannukset ovat tällöin matalammat 

koska prosessi on yksinkertaisempi, sillä lämpöpumppulaitoksen lämmittämää vettä ei 

tarvitse tällöin priimata. (Foster et al. 2016a, 20.) Kaukolämmityksen korkea paluuveden 

lämpötila asettaa teknisiä haasteita lämpöpumpun käytölle. Suurilla ruuvi- tai 

turbokompressorikäyttöisillä lämpöpumpuilla saatava korkein veden lämpötila on 

tyypillisestä vain 70–80 ºC. Moniportaisen puristuksen avulla on kuitenkin mahdollista 
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saavuttaa korkeampia lämpötiloja. (Aittomäki et al. 2012, 346.) Tyypillisiä haasteita 

lämpöpumpulle korkeiden lämpötilatasojen kanssa ovat esimerkiksi kylmäaineen 

stabiilisuus öljyn sekä metallien kanssa, kompressorin lämpötilat, paineet ja tuottosuhde 

sekä korroosio-ongelmat (Aittomäki et al. 2012, 336). Lämpöpumppujen COP-

kertoimien arvo heikkenee merkittävästi, kun lämmitettävän veden lämpötila kasvaa yli 

90 °C-asteiseksi. Jotta lämpöpumppulaitoksen lämmittämää vettä voitaisiin käyttää 

kaukolämmitykseen myös pakkasilla, on veden lämpötilaa nostettava erillisellä kattilalla, 

joka tekee järjestelystä erittäin kalliin. Tämän vuoksi lämpöpumppulaitosta voidaan 

käytännössä käyttää vain, kun kaukolämpöveden jakelulämpötila on alle 90 °C, eli toisin 

sanoen esimerkiksi Suomessa tämä tarkoittaa aikaväliä loppukeväästä alkusyksyyn. 

(Passi et al. 2016, 25). Eri vuodenaikoina lämmönlähteen lämpötila voi vaihdella, jolloin 

lämpöpumpun COP-kerroin voi madaltua, koska lämpötilaero lämpönielun ja –varaston 

välillä ei vastaa suunnitteluarvoa (Foster et al. 2016a, 23). 

Suuren lämpöpumppulaitoksen investointipäätöstä tehdessä tulee huomioida 

kaukolämpöjärjestelmän olemassa oleva tuotantorakenne ja kuormituskäyrä (Passi et al. 

2016, 25). Esimerkiksi jätteenpolttolaitoksia, tehdasprosesseihin kytkeytyviä CHP-

laitoksia tai erityisen halpaa polttoainetta käyttäviä lämmöntuotantolaitoksia pyritään 

aina ajamaan ensisijaisesti. Mikäli tuotantolaitokset, jotka priorisoidaan ajojärjestyksessä 

ennen lämpöpumppulaitosta, tuottavat merkittävän osan kaukolämpöjärjestelmän 

tehontarpeesta, voi lämpöpumppulaitoksen huipunkäytönaika jäädä liian alhaiseksi, 

jolloin lämpöpumppulaitoksen mittavaa alkuinvestointia ei saada katetuksi. Investoinnin 

suunnitteluvaiheessa on pyrittävä muodostamaan realistinen käsitys lämmön 

kuormituskäyrän kehityksestä sekä lämpöpumppulaitoksen roolista 

lämmöntuotantorakenteessa (Passi et al. 2016, 25). 

Lämpöpumppulaitoksen kannattavuuteen voi vaikuttaa myös mahdollisuus osallistua 

säätösähkömarkkinoille. Osallistuessaan säätösähkömarkkinoilla kaukolämpöyhtiö tekee 

sopimuksen kantaverkkoyhtiön kanssa siitä, että lämpöpumppulaitos voidaan tarvittaessa 

sammuttaa kantaverkon tehotilanteen niin vaatiessa. Kaukolämpöyhtiö saa järjestelyssä 

vuosittaisen kiinteän korvauksen riippumatta sammutusten määrästä. 

Säätösähkömarkkinoille osallistuminen voi kuitenkin tarkoittaa jaksoittaisen käytön 
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yleistymistä. Laitevalmistajat eivät osaa tällä hetkellä arvioida jaksottaiskäytön 

vaikutuksia lämpöpumppujen käyttöikään. (Passi et al. 2016, 28 & 30.) 

Merkittävimmät lämpöpumppulaitosinvestointiin liittyvät taloudelliset riskit liittyvät 

lämmönlähteen pysyvyyteen sekä lämmönlähteen ja sähkön hinnan kehittymiseen (Passi 

et al. 2016, 26). Sähkön hinnan arviointi pitkällä aikavälillä on haastavaa. Sähkön hintaan 

vaikuttavat niin tuotantorakenteen, kulutuksen, sähkömarkkinoiden, verotuksen kuin 

energiapolitiikan ohjauskeinojen kehittyminen. Kasvava säästä riippuva tuotannon osuus 

sähköverkoissa voi lisätä sähkönhinnan voimakasta heilahtelua. Toisaalta 

lämpöpumppulaitos voi käyttää hyödyksi ajanhetkiä, jolloin sähkö on halpaa, mutta 

toisaalta kallis sähkön hinta johtaa lämpöpumppulaitoksen pysäyttämiseen. 

Lämmönlähteen tulee olla lähes ilmaista ja sen saatavuus pitkällä aikavälillä täytyy olla 

turvattu, jotta lämpöpumppuinvestointi olisi mahdollinen (Passi et al. 2016, 26). 

Taulukkoon 7 on koottu lämpöpumppulaitoksen ominaispiirteitä riippuen 

kaukolämpöjärjestelmän koosta (Passi et al. 2016, 27).  

Taulukko 7. Kaukolämpöjärjestelmän koko ja muut tuotantoyksiköt vaikuttavat 

lämpöpumppulaitoksen mitoitukseen ja prosessin suunnitteluun. 

 

Järjestelmän 

koko Lämmönlähde Lämpöpumppuun Lämpöpumpun  Ajotapa 

    kytkeytyvät rooli   

    verkonosat     

Pieni Savukaasut Lämpökattila Tuotantokustannusten Pohjakuorma 

  Vesistö   minimointi   

  Maaperä       

  Ylijäämälämpö       

          

Keskisuuri Savukaasut CHP-laitos CHP-laitoksen  CHP-laitosta 

  Vesistö Lämpö-akku kuormitusasteen tukeva 

  Maaperä   maksimointi   

  Ylijäämälämpö       

          

Suuri Jätevesi CHP-laitos Järjestelmän katteen Jatkuva tai 

  Ylijäämälämpö energiavarastot optimointi jaksottainen 

 

Taulukkoon 8 on koottu eri lämpöpumppulaitosinvestointien vaikutuksia eri yritysten 

kaukolämpöliiketoimintaan (Passi et al. 2016, 15). 
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Taulukko 8. Lämpöpumppulaitokset ovat tuottaneet taloudellista sekä ympäristöllistä hyötyä 

sekä pienissä että suurissa kaukolämpöjärjestelmissä. 

Maa Energiayhtiö 

 Lämpöteho / 

Jäähdytysteho Lämmönlähde 

Lämpöpumppulaitoksella saavutettu 

hyöty 

Suomi Elenia Lämpö 0,6 MW / 0,5 MW Savukaasut Kattilahyötysuhde +10% 

Suomi Fortum 40 MW / 15 MW Jätevesi -148 000 tCO2 / vuosi 

Suomi Helen 90 MW / 60 MW Jätevesi / KJ-vesi Parantunut KL-järjestelmän tehokkuus 

Suomi Ekokem / HLV 9 MW / 4 MW Savukaasut / KL-vesi Lisäteho LTO:n myötä 

Suomi Mäntsälän Sähkö (Nivos) 3 MW / - MW Datakeskus -40% CO2 ja halvempi KL-hinta 

Suomi TSE 40 MW / 28 MW Jätevesi -100 000 tCO2 / vuosi 

Norja Drammen Fjernvarme 13,5 MW / - MW Merivesi -4M€/vuosi ja - 13 000 tCO2/vuosi 

Norja NTNU 1,1 MW / - MW Datakeskus Energiansäästö 5 GWh/vuosi 

Tanska Dronninglund Fjernvarme 3 MW / - MW Aurinkoenergiavarasto 20% halvempi KL-hinta 

Taulukoista 8 havaitaan, että lämpöpumppulaitoksen integroinnilla 

kaukolämpöjärjestelmään on mahdollista saavuttaa merkittäviä taloudellisia ja 

ympäristöpoliittisia hyötyjä. Toteutetut lämpöpumppulaitosinvestoinnit osoittavat 

lämpöpumppujen soveltuvan hyvin monenlaisten lämmönlähteiden hyödyntämiseen 

joustavalla tehoalueella.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

Työn tavoitteena on esitellä kaukolämmityksen ja lämpöpumppuprosessin 

päätoimintaperiaatteet, sekä tarkastella suuritehoisiin lämpöpumppuihin liittyviä 

haasteita ja mahdollisuuksia kaukolämmön tuotannossa. Lämpöpumppulaitoksia 

tarkastellaan tässä työssä erityisesti yritystoiminnan näkökulmasta. Työ toteutetaan 

tutkimalla aiheesta aiemmin tehtyjä selvityksiä ja tutkimuksia, kirjallisuuslähteitä ja 

muita aiheeseen soveltuvia lähteitä.  

Kaukolämmitys tarkoittaa keskitettyä lämmöntuotantoa, jossa tuotettu lämpö toimitetaan 

asiakkaille kuuman nesteen tai höyryn välityksellä jakeluverkostoa pitkin. 

Kaukolämmityksellä on merkittävä markkinaosuus Euroopan lämmitysmarkkinoilla ja 

vakaat tulevaisuuden näkymät erityisesti kaupunki- ja taajama-alueilla. 

Lämpöpumppulaitoksen avulla on mahdollista siirtää lämpöä matalalämpöisestä 

lämmönlähteestä kaukolämmön paluuveteen. Lämpöpumppulaitoksen avulla on 

mahdollista hyödyntää monia eri lämmönlähteitä. Lämmönlähteiksi soveltuvat 

esimerkiksi jätevesivirrat, teollisuuden hukkalämpövirrat, kiinteistöjen hukkalämpö, 

vesistöt, geoterminen lämpö tai aurinkolämpövarastot.  

Lämpöpumpputeknologian kehittyminen, tietoisuus hukkalämmönlähteistä, 

energiapoliittiset tavoitteet ja onnistuneet lämpöpumppulaitosinvestoinnit ovat tehneet 

lämpöpumpuista varteenotettavan lämmöntuotantomuodon kaukolämpöjärjestelmään. 

Lämpöpumppulaitoksen investointikustannus on kuitenkin tällä hetkellä merkittävä. 

Kattaakseen lisääntyneet pääomakustannukset lämpöpumppulaitoksen on kyettävä 

tuottamaan merkittäviä tuotantoyksikkö- tai järjestelmätason kustannussäästöjä.  

Jotta investointikustannus pysyisi siedettävänä, tulee lämmönlähteen sijaita lähellä 

kaukolämpöverkkoa. Lämmönlähteen tulee olla hinnaltaan negatiivinen tai ilmainen, ja 

lämmön riittävä saatavuus täytyy olla tasaista ja ennustettavaa niin lyhyellä kuin 

pitkälläkin aikavälillä. Prosessin suunnittelu-, rakennus- ja rajakustannuksia vähentää 

merkittävästi se, että lämpöpumppulaitos lämmittää kaukolämpöveden suoraan 

tarvittavaan jakelulämpötilaan, jolloin tarve kalliille kaukolämpöveden priimaukselle 

(lisälämmitys) poistuu. Myös sähköverkon riittävä kapasiteetti ja mahdollisuus saada 

investointitukea tulee selvittää. 
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Investointipäätöstä tehdessä tulee ottaa huomioon kaukolämpöjärjestelmän sen hetkinen 

kuormituskäyrä ja ominaispiirteet. Suhteessa suuren investointikustannuksen vuoksi 

lämpöpumppulaitoksen huipunkäyttöajan tulee olla tarpeeksi suuri, eli 

lämpöpumppulaitos on usein järkevää mitoittaa perus- tai keskikuormalaitokseksi. 

Lämpöpumppulaitoksella tulee olla selkeä tarve ja rooli kyseisessä 

kaukolämpöjärjestelmässä pitkällä aikavälillä.  

Lämpöpumput kykenevät tällä hetkellä lämmittämään kaukolämmön jakeluveden 

lämpötilaksi noin 90 ºC ilman COP-kertoimen merkittävää heikentymistä. Tämä 

tarkoittaa esimerkiksi Suomessa sitä, ettei lämpöpumppulaitosta voida käyttää itsenäisesti 

lämmöntuotantoon talvipakkasten aikaan. Myös lämmönlähteiden lämpötila voi laskea 

talven aikana. Jakeluveden korkea lämpötila voi rajoittaa lämpöpumppulaitoksen käyttöä 

ja heikentää investoinnin kannattavuutta. 

Lämpöpumppulaitosinvestoinnit on havaittu kannattaviksi niin pienissä kuin suurissa 

kaukolämpöjärjestelmissä. Pienikokoisissa kaukolämpöverkoissa 

lämpöpumppulaitoksen rooli on tyypillisesti korvata muuttuvilta kustannuksilta kalliimpi 

tuotantomuoto, kuten kallista fossiilista polttoainetta polttava lämpökeskus. 

Keskisuurissa- ja suurissa kaukolämpöjärjestelmissä lämpöpumppulaitoksen tehtävä on 

optimoida koko järjestelmän toimintaa ja joustavuutta, hyödyntää lämmön- ja sähkön 

hinnan vaihteluita sekä mahdollisesti toimia yhdistävänä tekijänä sähkö-, lämpö- ja 

jäähdytysverkon välillä. Lämpöpumppulaitosinvestointi on kannattavimmillaan juuri 

suurissa ja monimutkaisissa kaukolämpöjärjestelmissä, jolloin lämpöpumppulaitoksella 

mahdollistetaan suurten peruskuormayksiköiden optimaalinen toiminta ja saadaan 

parannettua koko systeemin kannattavuutta. 

Lämpöpumppulaitos mahdollistaa monien eri lämmönlähteiden hyödyntämisen 

kaukolämmöntuotannossa ja tarjoaa paikallisesti päästöttömän ja modernin 

lämmöntuotantovaihtoehdon, jolla voi olla merkittäviä taloudellisia, ympäristöllisiä ja 

kaukolämpöyrityksen imagoon liittyviä vaikutuksia. Jokaisen 

lämpöpumppulaitosinvestoinnin kannattavuus tulee kuitenkin tarkastella 

tapauskohtaisesti, ja investoinnin vaikutukset tulee arvioida koko 

kaukolämpöjärjestelmän tasolla.  
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LIITE 1.  KAUPALLISIA LÄMPÖPUMPPUTUOTTEITA 

 

Valmistaja Tuotteen nimi Lämmitettävän veden lämpötila Lämmönlähteen lämpötila Teho COP 

Calefa … 40 ... 95 ºC 0 ... 40 ºC 100 - 1 000 kW 3 - 6 

Finess … < 85 ºC … 100 - 10 000 kW 3 - 6 

Oilon ChillHeat RE < 65 ºC … 110 - 420 kW 2,5 - 3,5 

Oilon ChillHeat P < 90 ºC … 150 - 450 kW 2,7 

Oilon ChillHeat S < 67 ºC … 180 - 2 000 kW 3 

Pemco PMHP 40 ... 95 ºC -10 ... 50 ºC 50 - 1 000 kW 2 - 7 

Chiller Chillquick Thermo 60 ... 80 ºC … 15 - 2 000 kW … 

Bosch HHR < 110 ºC … < 1 450 kW … 

Mitsubishi ETW < 90 ºC … 340 - 600 kW < 7 

      
Tuotetiedot:      
Calefa http://www.calefa.fi/fi/palvelut/teknologiat/lampopumput/   
Finess http://www.finess.fi/fi/heat/teollisuuslampopumput/    
Oilon http://filebrowser.oilon.com/www/uploadedfiles/OilonScancool/Product_material/Oilon_Scancool_FI_screen.pdf 

Pemco http://www.pemco.fi/09/download/esitteet/Pemco_esite_Lampopumppu_2013.pdf   
Chiller http://www.chiller.fi/lampopumput    
Bosch http://www.bosch-industrial.com/en/product-page/cooling-ventilation/high-temperature-heat-pumps.html 

Mitsubishi http://www.mhiae.com/products/heat-pumps/etw    
 


