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1 JOHDANTO 

Diplomityö tehtiin NIBE Energy Systems Oy:lle. NIBE Energy Systems Oy kuuluu ruot-

salaiseen NIBE-konserniin. Yhtiö toimii Suomessa maa-, ilmavesi- ja poistoilmalämpö-

pumppujen sekä lämminvesivaraajien maahantuojana. NIBE-tuotemerkin lisäksi valikoi-

maan kuuluvat Haato- ja Metro-lämminvesivaraajat. Tuotteiden käyttäjäryhmiä ovat 

pientalo- ja kiinteistöpuolen sekä teollisuuden asiakkaat. NIBE:llä on vahva markkina-

asema Pohjois-Euroopan lämpöpumppumarkkinoilla. 

1.1 Työn tausta 

Diplomityön taustalla on lämpömarkkinoiden kehitys kohti hajautetumpaa, kysyntäjous-

toa paremmin mukailevaa lämmitysjärjestelmää. Ympäristöystävällisyys, vaihtoehtoisten 

lämmitysmuotojen kasvava kysyntä, rakennusten parantunut energiatehokkuus ja ajanta-

saisen kulutusseurannan yleistyminen ovat lisänneet myös loppukuluttajien tietoisuutta 

energiankulutuksestaan. Kiinnostus jopa lämmöntuotantoon osallistumisesta on herän-

nyt. Kiinteistökohteissa energiakulut vastaavat rakennuksen käyttötarkoituksesta riip-

puen 30–45 % asuntoyhtiöiden hoitokuluista (Virta & Pylsy 2011, 12), joten lämmityk-

seltä odotetaan ennen kaikkea kustannusvastaavuutta. Toimintaympäristön muutokset 

ovat osaltaan asettaneet muutospaineita perinteisille lämmöntuottajille, esimerkiksi kau-

kolämpöyhtiöille.  

Kaukolämpö on yhä markkinoiden yleisin asuin- ja palvelurakennuksien lämmitysmuoto 

46 %:n markkinaosuudellaan. Vuonna 2017 osuus vastasi 33,2 TWh (Energiateollisuus 

ry 2018a). Kaukolämpöverkko kattaa Suomen suurimmat kaupungit ja taajamat. Kauko-

lämmön piirissä asuu 2,8 miljoonaa suomalaista. Kaukolämmön kilpailuvaltti perustuu 

toimitusvarmuuteen ja helppouteen loppukuluttajalle. Kaukolämmön vankasta asemasta 

huolimatta vaihtoehtoiset lämmitystavat ovat kasvattaneet suosiotaan. Suomen lämpö-

pumppuyhdistyksen, SULPU:n, julkaiseman tiedotteen mukaan lämpöpumppujen osuus 

lämmitysmuotona vuonna 2017 oli 10 % (SULPU 2018). Erityisesti maalämpö nähdään 
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kannattavana investointina pientalojen lisäksi jo suuremmissakin kiinteistökohteissa, ku-

ten asuinkerrostaloissa. Myös ylijäämälämmön ja hukkaenergian talteenotto on kasvatta-

nut suosiotaan. Saneerattavien öljylämmitteisten talouksien odotetaan korvaavan tai kyt-

kevän rinnalle vaihtoehtoisen, ympäristöystävällisemmän energialähteen. 

EU:n alueella nykyinen rakennuskanta vastaa noin 40 % kokonaisenergiankulutuksesta 

ja yli kolmasosasta (36 %) hiilidioksidipäästöistä. Rakennusten energiankulutuksen pie-

nentämisellä on siten merkittävä rooli energiatehokkuustavoitteiden saavuttamisessa. 

Energiankulutusta ohjaavat EU:n asettamat tavoitteet lähes nollaenergiarakentamisesta ja 

uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisestä osana lämmitystä. Ohjauskeinoina toimi-

vat myös energiatehokkuutta parantavat korjausrakentamisen ehdotukset ja rahallinen 

energiansäästö. Energiatehokkuuden parantamisella on myönteinen vaikutus talouskoh-

taisesti niin sisäilman laatuun, energiakulujen pienenemiseen kuin ihmisten hyvinvoin-

tiinkin. (EU Commission 2018.) 

Uudisrakentamisen yhtenä tavoitteena on uusiutuviin energianlähteisiin perustuvien kiin-

teistökohtaisten pientuotantomuotojen kytkeminen osaksi rakennustekniikkaa ja energia-

järjestelmiä. Pientuotannon kasvattamisessa erilaisten hybridijärjestelmien odotetaan 

yleistyvän. Hybridijärjestelmien etuina ovat uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämi-

nen, toimintavarmuuden paraneminen ja mahdollisuus tuottaa energiaa saatavuuden ja 

kannattavuuden mukaan. Hybridijärjestelmillä haetaan myös käytönaikaisia kustannus-

säästöjä. Kiinteistökohteissa energiatehokkuuskorjaamisen motiivina ovat usein kustan-

nussäästöt ja näin yhtiövastikkeen aleneminen. 

Hybridijärjestelmien yleistyminen kaukolämpöverkossa sekä IoT:n ja pilvipohjaisten rat-

kaisujen tuoma automatiikan kehittyminen yhdistettynä etäohjausmahdollisuuteen voivat 

mahdollistaa kulutusprofiilin tasaamisen ja kysyntäpiikkien madaltamisen. Odotettavaa 

on, että tulevaisuudessa rakennusten rooli osana energiaverkkoa voimistuu. Rakennusten 

potentiaalin tutkiminen energian tuotantopaikkoina ja varastoina on avannut keskustelun 

jopa kahdensuuntaisesta lämpökaupasta, jossa myös erinäisten kiinteistöjen ylituotanto 
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voitaisiin syöttää avoimeen kaukolämpöverkkoon. Siirtyminen kahdensuuntaiseen läm-

mitysjärjestelmään edellyttää kuitenkin mittavia muutoksia energiayhtiöiden toimin-

nassa, asiakkaiden lämmitysjärjestelmien ja lämmönjakokeskusten uudelleen mitoitta-

mista sekä erinäisiä lupatoimenpiteitä.  

1.2 Työn tavoite 

Diplomityön tavoitteena on pohtia nykyisen kaukolämmitysjärjestelmän tilannetta Suo-

messa ja selvittää, miten lämpömarkkinoiden muuttuvaan tilanteeseen voidaan vastata 

kiinteistökohtaisilla lämmitysvalinnoilla. Taustalla on vaihtoehtoisten lämmitysmuoto-

jen, pääasiassa lämpöpumppujen, yleistyminen kaukolämmön piirissä. Luvuissa 6 ja 7 

pohditaan entistä kustannusvastaavamman, kysyntäjoustoa mukailevamman ja kilpailu-

kykyisemmän kiinteistökohtaisen kaukolämmön ja lämpöpumpun yhdistävän hybridi-

lämmitysjärjestelmän ratkaisua niin energiayhtiön kuin lämmön loppukäyttäjänkin kan-

nalta.  

Lämmitysjärjestelmien toteutuskelpoisuutta ja energiayhtiöiden mielipiteitä kaukoläm-

mön ja lämpöpumpun yhdistävistä hybridiratkaisuista sekä kaksisuuntaisen lämmitysjär-

jestelmän mahdollisuuksista ja haasteista on kartoitettu kirjallisuuslähteiden ja asiantun-

tijahaastattelun avulla luvussa 7. Työn tärkeimpänä kysymyksenä on arvioida kaukoläm-

mön hinnoittelun kehittymistä hybridilämmitysjärjestelmiä oikeudenmukaisesti kohdel-

len. Myös kaksisuuntaisen lämpömarkkinamallin mahdollisuuksia pohditaan kiinteistö-

kohteiden kannalta lämpöpumppujen ja kaukolämmön sekä lämmöntalteenoton yhdistä-

vinä hybridiratkaisuina luvussa 7.  

Osana diplomityötä tehtiin yrityksen omaan käyttöön Excel-pohjainen työkalu NIBE:n 

kehittämän kiinteistöjen lämmöntalteenottojärjestelmän, NIBE reHeatin, kannattavuu-

desta eri kaukolämmön hinnoittelumalleilla. Työkalu on kehitetty myynnin tueksi ener-

giatehokkuushankkeiden kannattavuuden arvioimiseen.  
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1.3 Työn rajaukset 

Hybridijärjestelmäksi kutsutaan kahden tai useamman lämmitysmuodon yhdistämistä yh-

deksi lämmitysjärjestelmäksi. Hybridijärjestelmät mahdollistavat ajojärjestyksen toteut-

tamisen kustannustehokkaasti edullisimman menetelmän priorisoiden useimmiten auto-

matiikkaa hyödyntäen. Tässä diplomityössä niin kutsuttu rinnakkaisten lämmitysjärjes-

telmien hybridi on rajattu koskemaan ainoastaan kaukolämmön, lämpöpumpun ja läm-

möntalteenoton yhdistävää kokonaisuutta. Lisäksi tarkastelu on rajattu koskemaan kiin-

teistökohteita. Kiinteistökohteiksi työssä lasketaan asuinkerrostalot, julkishallinnolliset 

rakennukset ja liiketilat. 

Laskentatyökalun lähtötietoina käytetään lämmitysenergiantarpeena vuoden 2017 nor-

meerattuja lämmitystarvelukuja. Lämmöntalteenottojärjestelmän, NIBE reHeatin, vaiku-

tusta energiansäästöihin kuvataan valmistajan lupaamalla skaalalla minimistä optimiti-

lanteeseen. Mallinnetut rakennukset vastaavat Energiateollisuus ry:n määrittämiä tyyppi-

rakennuksia 150 MWh:n ja 600 MWh:n lämmitysenergiankulutuksilla. 

Kaukolämmön ja lämpöpumpun yhdistäviä hybridijärjestelmiä on työn laajuuden rajaa-

miseksi pohdittu yleisellä tasolla. Hybridijärjestelmien toteuttaminen suuremmassa mit-

takaavassa vaatii lisäselvitystä ja toteuttamista on aina tarkasteltava kaukolämpöverkko-

kohtaisesti. Myös kiinteistökohtaisen hybridijärjestelmän osallistumista kaksisuuntaisille 

lämpömarkkinoille on pohdittu hypoteettisella tasolla. Tarkempi kannattavuustarkastelu 

vaatii lisäselvityksiä tekniseltä ja taloudelliselta kannalta. 
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2 RAKENNUSTEN LÄMMITYS 

Rakennettu ympäristö vastaa merkittävästä osasta Suomen kokonaisenergiankulutuksesta 

ja päästöistä. Rakennettu ympäristö pitää sisällään kaiken rakennetun infrastruktuurin eli 

rakennukset, liikenne- ja energiaverkostot. Valtaosa rakennetun ympäristön tuottamista 

päästöistä aiheutuu rakennusten käytönaikaisesta energiankulutuksesta. Pelkästään ra-

kennusten lämmitys vastaa noin neljänneksestä Suomen kokonaisenergiankulutuksesta 

(Syke 2016). Rakennuskannan energiatehokkuuden parantamisessa on huomattava po-

tentiaali ympäristövaikutusten vähentämiseen. Asuinrakennuksen energiankulutuksen ja-

kautuminen on esitetty kuvassa 1. (Rakennusteollisuus RT ry 2010.) 

 

Kuva 1. Asuinrakennusten energiankulutuksen jakautuminen vuonna 2016 (SVT 2018a). 

Rakennusten lämmönlähteellä on suuri merkitys lämmityksen ympäristövaikutusten kan-

nalta. Talouksien määrällä laskettuna yleisin lämmönlähde on yhä sähkölämmitys, mutta 

pinta-alallisesti kaukolämmön osuus on suurin. Lämpöpumppujen osuus on vuosituhan-

nen vaihteen jälkeen yleistynyt nopeasti etenkin pientalopuolella, jossa maalämmön 

osuus lämmönlähteistä uudisrakentamisessa on jo 60 % (SULPU 2018). Asuinkerrosta-

loissa, palvelu- ja liiketiloissa yleisimmät lämmitysmuodot ovat kaukolämpö, sähkö- ja 

Tilojen 
lämmitys

68 %

Käyttövesi
15 %

Muut 
sähkölaitteet

9 %

Sauna
4 %

Valaistus
3 %

Ruoan 
valmistus

1 %
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öljylämmitys sekä lämpöpumput. Öljylämmityksen asteittainen poistuminen avaa tietä 

kilpaileville lämmitysmuodoille. Kuvassa 2 on esitetty koko rakennuskannan lämmön-

lähteiden jakautuminen Suomessa. 

 

Kuva 2. Rakennuskannan lämmönlähteet vuonna 2016 (SVT 2018b). 

Rakennusten energiatehokkuutta ohjataan rakennusmääräyksin, standardein ja direktii-

vein. Ohjauskeinot säädetään EU- ja kansallisella tasolla. Ohjauskeinojen tavoitteena on 

parantaa olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuutta, lisätä uusiutuvien ener-

gialähteiden osuutta lämmityksessä ja leikata rakennuskannasta aiheutuvia päästöjä. Ra-

kennusten energiatehokkuusvaatimuksia käsitellään luvussa 2.2. 

2.1 Lämmityslaitteiden energiankulutus ja tehontarve 

Lämmityksen tavoitteena on rakennuksen olosuhteiden ylläpitäminen miellyttävällä ja 

terveellisellä tasolla. Rakennuskohtainen tilojen, ilmanvaihdon ja käyttöveden lämmitys 

tuotetaan lämmityslaitteistolla. Lämmitysmenetelmät luokitellaan lämmönjakotavan mu-

kaan seuraavasti: vesikeskuslämmitys, ilmakeskuslämmitys, suora sähkölämmitys ja 

Sähkö
34 %

Kaukolämpö
29 %

Puu
22 %

Lämpöpumput
8 %

Kevyt 
polttoöljy

6 %

Muu
1 %
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uuni- tai kiinteälämmitys. Lämmönjakojärjestelmän tehtävänä on siirtää lämpö lämmön-

kehityslaitteelta käyttökohteeseen. (Seppänen 2001, 1.) 

Lämmityslaitteita mitoitettaessa on huomioitava rakennusten energiankulutusta kasvatta-

vat lämpöhäviöt, joista merkittävimpiä ovat ilmanvaihdon, rakennusvaipan ja ikkunoiden 

sekä käyttöveden kautta tapahtuvat häviöt. Kiinteistöjen kerroksisuus pienentää ala- ja 

yläpohjan lämpöhäviöitä. Tulevia ja lähteviä energiavirtoja on havainnollistettu raken-

nuksen lämpöenergiataseen avulla kuvassa 3. (Virta & Pylsy 2011, 19.) 

 

Kuva 3. Asuinkiinteistön lämpöenergiatase (Motiva 2016). 

Rakennuksen lämmityksen energiankulutus, Qlm, lasketaan lämmöntuottojärjestelmittäin 

(Ympäristöministeriö 2017a, 47). 
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 𝑄"# =
𝑄"#,&'"(& + 𝑄"#,'* + 𝑄"#,"+* − 𝑄#--	&-/&&/

𝜂&-/&&/
 

(1) 

Missä 

Qlm Lämmitysjärjestelmän lämpöenergian kulutus [kWh/a] 

Qlm,tilat  Tilojen lämmityksen lämpöenergian tarve [kWh/a] 

Qlm,iv Ilmanvaihdon lämmityksen lämpöenergian tarve [kWh/a] 

Qlm,lkv Lämpimän käyttöveden lämpöenergian tarve [kWh/a] 

Qmuu tuotto Muilla tuottojärjestelmillä tuotettu energia [kWh/a] 

htuotto Lämmitysenergian tuoton hyötysuhde  [-] 

Lämmitysenergian kulutus esitetään yleensä vuotuisena ominaiskulutuksena pinta-alaa 

tai tilavuutta kohden. Tilavuutta kohden ilmoitetaan vuotuiset lämpöindeksit, jotka nor-

meerataan ulkolämpötilavaikutusten minimoimiseksi. Lämmitystarveluvuilla normeeraa-

minen mahdollistaa eri vuosien lämmityskausien ja taloyhtiöiden välisen energiankulu-

tuksen vertailukelpoisuuden paikkakunnasta riippumatta. (Virta & Pylsy 2011, 20.) 

Lämmitysjärjestelmän lämmitystehomitoitus ja -laitevalinnat suunnitellaan tilakohtai-

sesti alueen säävyöhykkeen mitoittavan ulkolämpötilan mukaan. Rakennuksen lämmitys-

tehontarpeeseen vaikuttavat rakenteiden johtumishäviöt ja ilmavuodot, ilmanvaihto sekä 

lämpimän käyttöveden valmistus. Sisäiset lämmönlähteet huomioidaan ainoastaan niiden 

ollessa merkittäviä tai jatkuvia. Auringon säteilylämpöä ei huomioida laskennassa ollen-

kaan. Lämmitystehontarve, Flm, määritetään laskemalla yhteen tilojen, ilmanvaihdon ja 

käyttöveden samanaikaiset hyötysuhdekorjatut tehontarpeet. (Ympäristöministeriö 

2017a, 63–64.) 
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 Φ"# =
Φ&'"(

η&'"(
+
Φ&-"/'"#(

η&-"/'"#(
+
Φ"+*

η"+*
 (2) 

Missä 

Ftila Tilojen lämmitysjärjestelmän tehontarve   [W] 

Ftuloilma Tuloilman lämmitysjärjestelmän tehontarve  [W] 

Flkv Käyttöveden lämmitysjärjestelmän tehontarve  [W] 

htila Tilalämmitysjärjestelmän hyötysuhde mitoitusolosuhteissa [-] 

htuloilma Tuloilman lämmitysjärjestelmän hyötysuhde mitoitusolosuhteissa  [-] 

hlkv Käyttöveden lämmitysjärjestelmän hyötysuhde mitoitusolosuhteissa [-] 

2.1.1 Tilojen lämmitys ja jäähdytys 

Tilojen lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen kuluu noin 65–70 % lämmityksen energian-

kulutuksesta ulkolämpötilasta, lämmitettävästä pinta-alasta ja rakennuksen energiatehok-

kuudesta riippuen (SVT 2017). Ympärivuotisena suositeltavana ja energiataloudellisena 

sisälämpötilana pidetään 21 °C (Motiva 2017).  

Tilojen lämmitysenergian nettotarve lasketaan johtumisen ja vuotoilman lämpöhäviöistä 

sekä korvaus- ja tuloilman lämpenemisestä huonelämpötilaan. Lämmitysenergian netto-

tarpeesta on vähennetty auringon ja sisäisten lämpökuormien vaikutus. (Ympäristöminis-

teriö 2017a, 17.) 

 𝑄&'"( = 𝑄3/4& + 𝑄*-/&/'"#( + 𝑄'*,&-"/'"#( + 𝑄'*,+/5*(-6'"#( (3) 

Missä 

Qjoht Johtumislämpöhäviöt rakennusvaipan läpi  [kWh] 
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Qvuotoilma Vuotoilman lämpenemisen energiantarve  [kWh] 

Qiv,tuloilma Tuloilman lämpenemisen energiantarve   [kWh] 

Qiv,korvausilma Korvausilman lämpenemisen energiantarve   [kWh] 

Lämmityksen energiankulutusta voidaan pienentää vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän 

ja koneellisen ilmanvaihdon optimoimisella ja tasapainottamisella, rakennuksen ilmatii-

veyttä lisäeristyksellä parantamalla ja poistoilman hukkalämmön talteenotolla (Ympa-

risto.fi 2016).  

2.1.2 Käyttöveden lämmitys 

Lämpimän käyttöveden energiankulutukseen vaikuttavat käytetyn veden määrä ja läm-

pötila. Käyttöveden lämmittämisen osuus on noin 20–30 % kiinteistön lämmitysenergi-

asta vastaten 9–12 kWh rakennuskuutiota tai 35–40 kWh asuinpinta-alaa kohden (Virta 

& Pylsy 2011, 21). Keskimääräinen vedenkulutus asuinkerrostalossa asukasta kohden on 

noin 155 litraa vuorokaudessa, josta lämpimän käyttöveden osuus on noin 40 %. (Ympa-

risto.fi 2016.)  

Lämpimän käyttöveden lämmitysenergian nettotarve, Qlkv,netto, lasketaan lämpötilannos-

toon vaadittavan energian ja lämmityksessä hyödynnettävän LTO:n erotuksena. Nettotar-

peen laskennassa ei huomioida lämpimän käyttöveden lämmityslaitteen, varaajan tai put-

kiston lämpöhäviöitä. (Ympäristöministeriö 2017a, 26.) 

 
𝑄"+*,78&&/ =

𝜌*𝑐;*𝑉"+* 𝑇"+* − 𝑇+*
3600

− 𝑄"+*,ABC 
(4) 

Missä 

rv Veden tiheys    [kg/m3] 

cpv Veden ominaislämpökapasiteetti  [kJ/(kgK)] 



21 

 

Vlkv Lämpimän käyttöveden kulutus  [m3] 

Tlkv Lämpimän käyttöveden lämpötila  [°C] 

Tkv Kylmän käyttöveden lämpötila  [°C] 

Qlkv,LTO Käyttöveden lämmityksessä hyödynnettävä LTO [kWh] 

Käyttöveden vaatimuksena on, ettei sen käytöstä aiheudu terveydellistä tai muuta haittaa 

tai vaaraa. Normaalikäytössä lämpimän käyttöveden lämpötilan ylärajana on 65 °C tapa-

turma- ja palovammariskin välttämiseksi. Lämpimän käyttöveden lämpötilan tulee kui-

tenkin olla vähintään 55 °C Legionella-bakteerin aiheuttaman sairastumisriskin varalta. 

(Ympäristöministeriö 2017b, 7.) 

Asukkaiden käyttötottumuksilla on suuri vaikutus lämpimän käyttöveden kulutukseen. 

Lämpimän veden energiantarpeeseen voidaan vaikuttaa lämminvesiputkien paremmalla 

eristämisellä, huoneistokohtaisella vedenkulutuksen mittauksella ja vesijohtoverkon pai-

netasoa muuttamalla. (Ymparisto.fi 2016.) 

2.1.3 Ilmanvaihto 

Ilmanvaihdossa energiaa tarvitaan ilmavirran lämmittämiseen ulkoilman lämpötilasta lä-

helle huonelämpötilaa, noin 17 °C. Tuloilman tulee olla huoneilmaa joitain asteita alhai-

sempi ilman vaihtuvuuden ylläpitämiseksi. Yleisesti ilmanvaihdolle voidaan pitää nyrk-

kisääntönä, että huoneiston ilman on vaihduttava kerran kahdessa tunnissa (Virta & Pylsy 

2011, 86). Rakennuksen ja ilmanvaihdon suunnittelulla huolehditaan, että oleskelutiloissa 

saavutetaan kaikissa tavanomaisissa sääoloissa ja käyttötilanteissa terveellinen, turvalli-

nen ja viihtyisä sisäilmasto (Ympäristöministeriö 2017c, 3).  

Ilmanvaihto voidaan toteuttaa painovoimaisena tai nykyisin pääasiassa käytössä olevalla 

koneellisella ilmanvaihdolla. Painovoimaisella ilmanvaihtojärjestelmällä tarkoitetaan jär-

jestelmää, jonka toiminta perustuu korkeus- ja lämpötilaerojen sekä tuulen aiheuttamiin 
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paine-eroihin. Lämmin sisäilma virtaa siten poistoilmakanavasta ylöspäin ja ulos raken-

nuksesta. Tilalle virtaa ulkoilmaa ulkoilmalaitteiden kautta ja ilmavuotoina rakenteiden 

läpi. Vastaavasti koneellisella ilmanvaihdolla tarkoitetaan järjestelmää, jossa joko pelkkä 

poistoilma tai sekä tulo- että poistoilma on toteutettu koneellisesti puhaltimien avulla por-

ras- tai asuntokohtaisesti. (Ympäristöministeriö 2017c, 1.) 

Kuvassa 4 on esitetty periaatekuvat painovoimaisesta ja koneellisesta ilmanvaihdosta 

sekä LTO-laitteen ja koneellisen ilmanvaihdon yhdistelmästä. 

 

Kuva 4. Periaatekuvat painovoimaisesta ja koneellisesta poistoilmanvaihdosta sekä koneellisella 

että LTO:lla varustetusta poistoilmanvaihdosta (Virta & Pylsy 2011, 85 & 93). 

Asuinkiinteistöissä poistoilman mukana häviää ilman lämmöntalteenottoa jopa 25–35 % 

lämmitysenergiasta. Nykyiset rakentamisen energiatehokkuusvaatimukset edellyttävät 

koneellisen ilmanvaihdon kohdalla poistoilman talteenoton. Ilmanvaihdon energiankäyt-

töä voidaan ohjata myös muilla toimenpiteillä, kuten toiminta-alueiden tai -aikojen ja 

lämmöntalteenoton tarpeenmukaisella säätelyllä. (Ympäristöministeriö 2011a, 17.) 
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2.2 Rakennusten energiatehokkuusvaatimukset 

Rakentaminen noudattaa Euroopan unionin asettamien vaatimusten ja rakennusten ener-

giatehokkuusdirektiivin (EPBD Energy Performance of Building Directive) mukaista 

kansallista energiatehokkuusmääräystä. Energiatehokkuusmääräykset perustuvat raken-

nuksen kokonaisenergiankulutukseen, johon luetaan lämmitykseen, jäähdytykseen, il-

manvaihtoon, lämpimään käyttöveteen, valaistukseen ja kulutuslaitteisiin käytettävä 

energia. Energiatehokkuusmääräykset ohjaavat kohti nollaenergiarakentamista. Tavoit-

teena on vähentää rakennusten energiankulutusta 60 % vuoden 2010 tasosta vuoteen 2050 

mennessä. Suurin potentiaali energiankulutuksen vähentämisessä piilee olemassa olevan 

rakennuskannan energiatehokkuuden parantamisessa. (Rakennusteollisuus RT ry 2018.) 

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) vaatimuksena on, että kaikkien julkis-

ten rakennusten on vastattava lähes nollaenergiarakentamisen kriteerejä vuoden 2019 

alusta lähtien. Vuodesta 2021 alkaen määräys koskee kaikkea uudisrakentamista. Ener-

giatehokkuuden yhtenäisen määrittämisen ja mittaamisen mahdollistaa Euroopan unionin 

alueella EPBD-standardeihin pohjautuva E-luvun laskenta. Standardeissa on huomioitu 

alueen sisäiset erot, kuten sääolosuhteet ja rakennusperinteet. (Rakennusteollisuus RT ry 

2018.) 

Ympäristöministeriön, Rakennusteollisuus RT:n ja LVI-Talotekniikkateollisuuden yh-

teistyössä toteuttama Suomen olosuhteisiin kaavailtu FInZEB-hanke määrittelee kansal-

liset tavoitteet ja vaatimukset EPBD:n lähes nollaenergiarakentamisvaatimusten toteutta-

miseksi. Nollaenergiarakennusten tulee täyttää seuraavat vaiheet ja ominaisuudet:  

• Rakennuksen lämpöhäviötarkastelulla varmistetaan rakenteiden tiiveys ja riit-

tävä ilmanvaihdon lämmöntalteenotto 

• Rakennuksen laskennallinen sähkön huipputeho esitetään rakennuslupavai-

heessa. Tietyn rakennustyypistä riippuvan osuuden tulee mahdollisesti olla 

kysyntäjouston parissa. Huipputehon rajoittaminen tapahtuu markkinaehtoi-

sesti automatiikan avulla. 
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• Kokonaisenergiankulutukselle ja E-luvulle määritetyt raja-arvot tulee täyttyä 

• Uusiutuvan ostoenergian ja omavaraisenergian hyödyntäminen osana raken-

nuksen suunnittelua 

• Terveellinen sisäilmasto (Reinikainen et al. 2015, 28–30.) 

Nollaenergia- ja plusenergiataloilla tarkoitetaan vuositasolla uusiutuvaa energiaa vähin-

tään oman kulutuksensa verran tuottavia rakennuksia. (Motiva 2018a.) Kuvassa 5 on esi-

tetty lähes nollaenergiarakennuksen energiavirrat ja taserajat. Uusiutuvalla omavarais-

energialla tarkoitetaan kiinteistöön kuuluvalla laitteistolla paikallisista, uusiutuvista ener-

gialähteistä tuotettua energiaa pois lukien ostoenergiaksi luokiteltavat uusiutuvat poltto-

aineet. Uusiutuvaksi omavaraisenergiaksi lasketaan esimerkiksi aurinkopaneeleilla ja -

keräimillä tai lämpöpumpulla lämmönlähteestä tuotettu energia. (Ympäristöministeriö 

2017d, liite 1.)  

 

Kuva 5. Energiatehokkuuden vertailuluvun taseraja (Ympäristöministeriö 2017d, liite 1).   
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Uudisrakennusten energiatehokkuusinvestointien takaisinmaksuaika on yleensä alle 10 

vuotta. Korjausrakentamisessa perusteellisen energiaremontin takaisinmaksuaika on huo-

mattavasti pitempi, 10–20 vuotta. Siten lyhyen ajan tähtäimellä tehokkain tapa vähentää 

rakennusten energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä on energiatehokkaaseen uudisra-

kentamiseen panostaminen ja soveltuvan markkinamekanismin kehittäminen korjausra-

kentamiseen. (Sitra 2010, 79.) 

2.2.1 Suomen rakentamismääräyskokoelma  

1.1.2018 astui voimaan vuosien 2013–2017 aikana vaiheittain uudistettu Suomen raken-

tamismääräyskokoelma. Kokoelma päivitettiin vastaamaan kestävän ja hyvän rakentami-

sen nykyaikaisia vaatimuksia. Tavoitteena on kustannustehokkaasti edistää energiateho-

kasta rakentamista niin uudisrakentamisessa kuin korjausrakentamisessakin. Täten sään-

nöksiä on pyritty selkeyttämään ja suunnittelulle antamaan enemmän vapauksia rakenta-

misen laadun vaatimustasoa heikentämättä. Vaatimukset sisäilmanlaadun merkittävälle 

parantamiselle koskevat lähinnä liike- ja toimistorakennuksia. (Ympäristöministeriö 

2017f.) 

Energiatehokkuus osoitetaan jatkossakin laskennallisen E-luvun ja rakennuksen läm-

pöhäviöiden mukaan. Uutena vaihtoehtona asuinrakennukset voivat osoittaa riittävän 

energiatehokkuustason toteutumisen rakenteellisella energiatehokkuudella, jolloin E-lu-

kua ei tarvita. Myös uusiutuvan energian tuotanto huomioidaan rakennuksessa hyödyn-

nettävin määrin. Asetusta on sovellettu niin, että uusiutuvaa energiaa ei tarvitse tuottaa 

rakennuksen välittömässä läheisyydessä. (Ympäristöministeriö 2017g.)  

2.2.2 Energiatodistus 

Energiatodistus on ympäristöministeriön asetuksen pohjalta laadittava laskennallinen do-

kumentti rakennuksen energiankulutuksesta. Energiatodistus on pakollinen haettaessa ra-
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kennuslupaa uusille rakennuksille. Energiatodistus vaaditaan myös myytäviltä tai vuok-

rattavilta kiinteistöiltä. Todistusta ei edellytetä alle 50 m2 vapaa-ajanasunnoilta, joita käy-

tetään korkeintaan neljä kuukautta vuodessa. (Talotekniikkateollisuus ry 2016, 23–24.)  

Asetuksen vaatimuksena uudisrakentamiselle on rakennuksen käytönmukaisella suunnit-

telulla optimoida energiankulutus ja tehontarve sekä minimoida ympäristövaikutukset. 

Energiatehokkuuden vähimmäisvaatimusten täyttyminen on osoitettava energiatodistuk-

sessa ja energiaselvityksessä esitetyillä laskelmilla. Lisäksi energiankäytön mittaus ja 

seuranta on toteutettava tai oltava helposti toteutettavissa (Ympäristöministeriö 2017e, 

15). Rakennuksen energiatehokkuutta tulee myöhemmin parantaa rakennus- tai toimen-

pideluvanvaraisten saneeraustöiden yhteydessä sillä ehdolla, että se on teknisesti, toimin-

nallisesti ja taloudellisesti kannattavaa (Ympäristöministeriö 2018). 

Energiatodistuksen osana määritetään kokonaisenergiankulutus eli E-luku, joka kuvaa ra-

kennuksen tai sen osan laskennallista vuotuista ostoenergiankulutusta pinta-alaa kohden 

painotettuna taulukon 1 mukaisella energiamuotokertoimella. E-luvun laskennassa huo-

mioidaan siten myös energianlähde ja -tuotantotapa. Energiamuotokertoimien tarkoituk-

sena on ohjata energiatehokkaaseen rakentamiseen ja kestävään luonnonvarojen käyttöön 

(Ympäristöministeriö 2017i). E-luvun mukaan rakennukselle määritetään energiatehok-

kuusluokka ja asteikon mukainen tunnus väliltä A–G. Energiatehokkuusluokkana A vas-

taa pienintä ja G suurinta energiankulutusta. Liikerakennusten energiankulutus on taval-

lisesti suurempi asuinkerrostaloihin verrattuna liiketilojen jäähdytyksen ja tehostetun il-

manvaihdon takia. (Ympäristöministeriö 2017d, liite I.) 
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Taulukko 1. Energiamuotokertoimet (Mukaillen Ympäristöministeriö 2017d, liite I).  

Sähkö 1,20 

Kaukolämpö 0,50 

Kaukojäähdytys 0,28 

Fossiiliset polttoaineet 1,00 

Rakennuksessa käytettävät uusiutuvat polttoaineet 0,50 

 

E-luku lasketaan vuotuisena energiankulutuksena rakennuksen lämmitettävää nettoalaa 

kohden. Sähkönkulutuksesta on vähennetty rakennukseen kuuluvalla laitteistolla raken-

nuksen omaan käyttöön tuotettu ympäristöstä vapaasti hyödynnettävä energia. (Ympäris-

töministeriö 2017d, 4.) 

 
𝐸 =

𝑓+"𝑄+" + 𝑓+3𝑄+3 + Σ𝑓;(𝑄;( + 𝑓6𝑊6
𝐴

 
(5) 

Missä 

E E-luku    [kWh/(m2a)] 

Qkl Kaukolämmön kulutus vuodessa  [kWh/a] 

Qkj Kaukojäähdytyksen kulutus vuodessa  [kWh/a] 

Qpa Polttoaineen energiankulutus vuodessa  [kWh/a] 

Ws Sähkönkulutus vuodessa   [kWh/a] 

f Energiamuotokerroin   [-] 

A Rakennuksen lämmitettävä nettoala  [m2] 
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Energiatodistuksessa esitetään rakennuskohtaiset energiansäästösuositukset, joiden 

avulla rakennuksen tai sen osan energiatehokkuutta voidaan parantaa kustannustehok-

kaasti asuinmukavuutta heikentämättä. Energiansäästösuosituksesta tulee selvitä arvio 

energiansäästöstä, vaikutuksesta E-lukuun ja takaisinmaksuajasta. Energiatehokkuustoi-

menpiteiden arvioinnin perusteena ovat: 

• Rakenteet, kuten ulkoseinät, ikkunat, ovet, ylä- ja alapohja 
• Lämmitysjärjestelmä 
• Käyttövesijärjestelmä 
• Ilmanvaihto- tai ilmastointijärjestelmä  
• Valaistus 
• Jäähdytysjärjestelmä 
• Sähköiset erillisjärjestelmät 
• Muut energiatehokkuuteen vaikuttavat järjestelmät (Ympäristöministeriö 2017d, 

3). 
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3 KAUKOLÄMPÖ 

Kaukolämpö on Suomessa yleisimmin käytetty lämmitysmuoto. Vuonna 2017 kaukoläm-

pöasiakkaita oli yhteensä 152 000 ja kaukolämmöllä lämmitettävissä kotitalouksissa asu-

via 2,8 miljoonaa. (Energiateollisuus ry 2018a.) Kaukolämpöjärjestelmä jakautuu läm-

mön tuotantoon, myyntiin, jakeluun ja kulutukseen. Kaukolämpö tuotetaan keskitetysti 

voimalaitoksissa. Asiakkaille kaukolämpö toimitetaan kuumana vetenä maan alla sulje-

tussa, kaksiputkisessa kaukolämpöverkossa. Meno- ja paluuputki muodostavat hyvin 

lämpöeristetyn suojakuoren sisällä kulkevan kaukolämpöverkoston. Jakeluverkko kattaa 

kaupungeissa ja suuremmissa taajamissa käytännössä koko kaukolämmitykseen taloudel-

lisesti kannattavasti liitettävissä olevan alueen. (Koskelainen et al. 2006, 43.) 

Menoveden lämpötila pidetään vuodenajasta riippuen 65–115 °C välillä ja paluuveden 

lämpötila 40–60 °C välillä. Korkeampia lämpötiloja vältetään korkeampien lämpöhävi-

öiden takia. Suomessa käytettävässä epäsuorassa kytkennässä kaukolämmön lämmön-

luovutus tapahtuu asiakkaan lämmönjakolaitteiston lämmönsiirtimessä, jossa lämpö siir-

tyy asiakkaan omaan lämmityskiertopiiriin. Suoraa kytkentää, jossa kaukolämpövesi 

kiertää asiakkaan lämmityspiirissä, ei Suomessa käytetä, mutta se on tyypillinen mene-

telmä Saksassa ja Tanskassa. Kaukolämpöveden jäähdyttyä kulutuskohteissa riittävästi 

se palaa takaisin tuotantolaitokselle uudelleen lämmitettäväksi. (Energiateollisuus ry 

2018b; Koskelainen et al. 2006, 43.) 

Paineen ylläpitäminen kaukolämpöverkostossa on tärkeää veden kiehumisen estämiseksi. 

Painetta korotetaan menopuolella tuotantolaitosten pumpuilla ja paineenkorotuspum-

puilla. Tarvittaessa myös paluupuolella voidaan käyttää paineenkorotuspumppuja. (Kos-

kelainen et al. 2006, 44.)  
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3.1 Kaukolämmön tuotanto 

Suomessa yleisin tapa tuottaa kaukolämpöä on keskitetysti lämmön ja sähkön yhteistuo-

tantolaitoksissa eli CHP-voimalaitoksissa. Ainoastaan neljännes kaukolämmöstä tuote-

taan lämmönerillistuotantolaitoksissa. Kaukolämmön tuottaminen yhteistuotantolaitok-

sissa on energiatehokas ja ympäristöystävällinen tapa hyödyntää polttoaineen energiasi-

sältö. Yhteistuotanto mahdollistaa joustavan tavan tuottaa lämpöä ja sähköä energiantar-

peen mukaan. Toisaalta liiketoimintaa ohjaavat kaukolämmön ja sähkön markkinahinta. 

(Energiateollisuus ry 2018c.)  

3.1.1 Peruskuorma 

Kaukolämmön optimaalinen tuotanto ja jakelu vaativat kaukolämpöverkon alueelle pe-

ruskuorman ja huippukuorman kattavia tuotantolaitoksia. Peruskuorman kattavat tuotan-

tolaitokset mitoitetaan 40–60 % osatehoon, jolloin ne kattavat pitkällä käyntijaksolla suu-

rimman osan kaukolämpöverkon energiantarpeesta. Peruskuormaa on edullisinta ajaa 

tuotantolaitoksilla, joissa kiinteät kustannukset muodostavat suurimman osan kustannus-

rakenteesta. Tällöin yksikkökustannukset vähenevät tuotannon kasvaessa. Vara- ja huip-

pukuorman varalle mitoitetut tuotantolaitokset kattavat energiantarpeen jaksoina, jolloin 

peruskuorma ei yksin riitä. (Koskelainen et al. 2006, 467–468.) 

3.1.2 Vara- ja huippukuorma 

Vara- ja huippukuorman kattavat tuotantolaitokset tulevat ajojärjestyksessä peruskuor-

man jälkeen, jolloin käyntijaksot ovat vain 200–1500 tuntia vuodessa. Tuotantolaitosten 

on tarvittaessa käynnistyttävä nopeasti, joten lämmöntuotanto tapahtuu tavallisesti maa-

kaasu- tai öljypolttimilla. Huippukuormana edullisinta on käyttää helposti säädettäviä 

tuotantolaitoksia, joissa suurin kustannuserä syntyy muuttuvista kustannuksista, yleensä 

polttoaineesta. (Koskelainen et al. 2006, 467–468.) 
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3.1.3 Polttoaineet 

Käytetyt polttoaineet vaihtelevat paikkakunta- ja tuotantolaitoskohtaisesti. Tyypillisim-

mät polttoaineet ovat puupohjaiset polttoaineet ja muu biomassa, turve, maakaasu, kivi-

hiili, jäte ja öljy. Vuonna 2017 Suomessa tuotetusta kaukolämmöstä ilmastoneutraalien 

polttoaineiden osuus oli 45 %, uusiutuvien 36 % ja kotimaisten 62 %. Polttoaineosuuk-

sien jakautuminen on esitetty kuvassa 6. Polttoainevalinnoissa painottuvat polttoaineen 

käytettävyys, saatavuus, varastointikyky, hinta ja ekologisuus. Uusimpia lämmöntuotan-

nossa yleistyviä lämmöntuotantomuotoja ovat teolliset lämpöpumput, aurinkokeräimet 

sekä teollisuuden, datakeskusten tai jätevesien ylijäämälämmön talteenotto. Tiukentuneet 

hiilineutraaliustavoitteet vaativat kaukolämpöyhtiöiltä uusia toimia polttoainevalin-

noissa. Kivihiilen vähittäinen korvaaminen on toteutettu jo paikoin muun muassa bio- ja 

jätevoimalaitoksilla. (Energiateollisuus ry 2018a.) 

Muut
6 %

Metsäpolttoaine
18 %

Teollisuuden 
puutähde

12 %

Muu biomassa
6 %Hukkalämmöt

9 %
Turve
14 %

Maakaasu
10 %

Kivihiili
23 %

Öljy
2 %

Kuva 6. Polttoaineet kaukolämmön tuotannossa 2017 (Mukaillen Energiateollisuus ry 2018a). 
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3.2 Kaukolämmön kulutus 

Kaukolämmön tarve määräytyy rakennusten tilojen ja käyttöveden lämmityksen energi-

antarpeen mukaan. Merkittävin kulutusta mitoittava tekijä on ulkolämpötila, mikä aiheut-

taa suurta lämmöntarpeen vaihtelua eri vuodenaikoina. Kesäaikaan lämmöntarve koskee 

pääasiassa yksinomaan käyttöveden lämmitystä, joka vastaa noin 10 % liittymistehosta. 

Vastaavasti talviajan keskimääräisessä – 5 °C lämpötilassa lämmöntarve on 50 % liitty-

mistehosta. Kuvassa 7 on esitetty kaukolämmön kuukausittaisen käytön vaihtelukäyrä 

vuosina 2015–2017. Vuoden 2017 keskimääräinen lämpötila oli noin asteen verran ta-

vanomaista lämpimämpi, mikä nähdään keskimääräistä alhaisempana energiankulutuk-

sena. (Koskelainen et al. 2006, 41.) 

 

Kuva 7. Kaukolämmön käyttö kuukausittain vuonna 2017 (Energiateollisuus ry 2018a). 

Hetkellisen tehontarpeen heilahtelu on kuukausittaista kulutusta suurempi. Viikoittainen 

heilahtelu selittyy osittain toimisto- ja liiketilojen viikkorytmeillä, joiden seurauksena 
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suurin kulutus ajoittuu arkeen ja alenee viikonloppuisin. Tuntitasolla kaukolämmönkulu-

tukselle on tyypillistä aamu- ja iltatunneilla tapahtuva kulutushuippu lämpimän käyttöve-

den kulutuksen takia. Yöaikainen sisätilojen lämpötilan aleneminen vastaavasti pienentää 

kaukolämmön kulutusta. (Koskelainen et al. 2006, 42.) 

3.2.1 Kaukolämpöverkon mitoitus 

Kulutuspiikit ja kuormituksen voimakas vaihtelu hankaloittavat kaukolämpöverkkotehon 

mitoitusta. Jakeluverkossa tehontarpeen vaihtelut tasaantuvat asiakkaiden eri aikaan ta-

pahtuvien kulutushuippujen myötä. Satunnaisvaihtelu pienenee käyttökohteiden määrän 

kasvaessa ja kulutushuippujen hajaantuessa. Alueen asiakkaiden huippukulutuksen aikai-

sen mitatun tehontarpeen ja mitoitustehon summan suhdetta kuvataan risteilykertoimella 

eli samanaikaisuuskertoimella r. Mitattu tehontarve on tehonkäytön satunnaisen hajaan-

tumisen myötä aina pienempi kuin käyttökohteiden yhteenlaskettu tehontarve, joten ris-

teilykertoimen arvo on aina alle yhden. Alla sama osoitettu yhtälön muodossa. (Koske-

lainen et al. 2006, 44–45.) 

 
𝑟 =

ΣΦ'(KLMN)

ΣΦP,'
 

(6) 

Missä 

i Asiakasryhmän indeksi 

Fi(tmax) Asiakasryhmän mitattu tehontarve huipputehontarpeen hetkellä [kW] 

FN,i Asiakasryhmän nimellistehontarve eli mitoitusteho  [kW] 

Kaukolämpöverkolle määritetään alueen hetkellisiä tehontarpeita vastaava funktio, jonka 

voidaan riittävällä varmuudella olettaa noudattavan normaalijakaumaa. Liittyneiden 

käyttäjien suuri määrä lisää tilaston luotettavuutta. Tilastollisen todennäköisyyden perus-

teella voidaan näin määrittää riittävällä tarkkuudella kaukolämpöalueen mitoittava huip-

puteho. (Koskelainen et al. 2006, 45–46.) 
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3.2.2 Jäähtymä 

Kaukolämpöveden jäähtymä on tärkeä parametri kaukolämpöverkon toimivuuden kan-

nalta. Jäähtymällä on suora vaikutus yhteistuotantolaitosten sähköntuotannon ja savukaa-

sujen lämmöntalteenoton hyötysuhteeseen, kaukolämpöputkien mitoitukseen ja pump-

pauskustannuksiin. Jäähtymällä tarkoitetaan kaukolämpöveden jäähtymisestä syntyvää 

meno- ja paluupuolien lämpötilaeroa. Kaukolämpöveden jäähtyminen tapahtuu kauko-

lämpöverkkoon kytkettyjen rakennusten lämmönvaihtimissa ja kaukolämpöverkoston 

lämpöhäviöinä. Kaukolämpöveden jäähtymän ollessa liian alhainen, saatetaan lämpötila-

eroa joutua kasvattamaan lauhduttamalla paluuveden lämpöä esimerkiksi vesistöön. 

(Energiateollisuus ry 2014, 22.)  

Jäähtymän merkitys Carnot´n hyötysuhteella esitettynä. 

 
𝜂 = 1 −

𝑇;("--
𝑇#87/

 
(7) 

Missä 

Tpaluu Kaukolämpöveden paluupuolen lämpötila  [°C] 

Tmeno Kaukolämmön menopuolen lämpötila   [°C] 

Rakennusten kaukolämmönvaihtimet pyritään mitoittamaan siten, että sopiva jäähtymä 

saavutettaisiin kustannustehokkaasti asiakkaan ja energiayhtiön kannalta. Asiakkaalta 

odotetaan rakennuksen kaukolämpövaihtimen yleiskunnon ja toiminnan tarkkailua. Kau-

kolämpövaihtimen heikentynyt toiminta nostattaa kaukolämpöverkoston pumppauskus-

tannuksia ja painehäviöitä, kun heikentynyttä lämmönsiirtoa kompensoidaan kasvatta-

malla kaukolämpöveden tilavuusvirtaa. Tilavuusvirran ja tehon suhdetta eri kaukolämpö-

veden jäähtymän arvoilla on havainnollistettu kuvassa 8. 
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Kuva 8. Vesivirta tehon ja kaukolämpöveden jäähtymän funktiona (Energiateollisuus ry 2014, 

22). 

3.3 Kaukolämmön kehityssuunnat 

Kaukolämmön aseman säilyttäminen muuttuvassa toimintaympäristössä edellyttää kil-

pailukyvyn parantamista vaihtoehtoisiin lämmitysmuotoihin nähden. Merkittävimmät ta-

voitteet ovat hiilineutraaliuden edistäminen lämmöntuotannossa, järjestelmän älykkyy-

den lisääminen, matalalämpötilaisen kaukolämpöverkon kehittäminen ja kaukojäähdy-

tyksen lisääminen tuoteportfolioon. 

3.3.1 Hiilineutraaliustavoite 

Suomen energiateollisuuden tavoitteena on hiilineutraali sähkön ja kaukolämmön tuo-

tanto vuoteen 2050 mennessä (Energiateollisuus ry 2010, 9). Useat energiayhtiöt ovat 

ottaneet hiilineutraaliuden saavuttamisen tavoitteekseen jo aiemmin. Hiilineutraaliutta 
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edistävät fossiilisten tuontipolttoaineiden korvaaminen puu- ja biopohjaisilla polttoai-

neilla, lämpöpumppujen sekä teollisuuden ylijäämälämmön hyödyntäminen energiantuo-

tannossa. Siirtymäkaudella fossiiliset polttoaineet ovat kuitenkin välttämättömiä energian 

toimitus- ja huoltovarmuuden kannalta. Myös hyvän hyötysuhteen omaavien sähkön- ja 

lämmön yhtyeistuotantolaitosten kilpailukyvyn säilyttäminen on tärkeää. (Energiateolli-

suus ry 2013a, 12–14.) 

Kaukolämmön kilpailukyvyn parantaminen uusiutuviin energialähteisiin pohjautuvalla 

lämmitysjärjestelmällä edellyttää nykyiseen infrastruktuuriin panostamista ja sen kehit-

tämistä uusiutuville energialähteille soveltuvaksi. Merkittävien investointien on oltava 

markkinalähtöisiä. Hiilineutraalin energiateollisuuden edistämiseksi polttoainevalintojen 

ja rakennusten lämmitysmuotojen ohjauksen on perustuttava aiheutettuun ilmastovaiku-

tukseen. Ohjauskeinoina hiilidioksidimarkkinoiden, kuten päästökaupan, rooli ja kansal-

lisesti päätettävä energiaverotus ohjaavat valintoja. (Energiateollisuus ry 2010, 37 & 

2013, 12–14.) 

3.3.2 Älykäs kaukolämpöverkko 

Kaukolämpöjärjestelmän toiminta perustuu jo nykyisellään älykkääseen tiedon käsitte-

lyyn. Kaukolämpöliiketoiminnan kilpailukyvyn säilyttäminen muuttuvassa toimintaym-

päristössä edellyttää kaukolämpöverkon joustavuuden ja älyn lisäämistä entisestään. Kei-

noina tunnistetaan hajautetun tuotannon lisääminen ja eri teknologioiden yhteensovitta-

minen lämpöverkossa, lämmön varastointi sekä tuotannon optimointi reaaliajassa tapah-

tuvan kulutuksen mittaamisen perusteella. Kulutusta ohjaavan hinnoittelun avulla houku-

tellaan asiakkaita kysyntäjouston pariin. (Pesola et al. 2011, 4–5.) 

Kaukolämmön kokonaiskulutuksen ja kulutusprofiilin odotetaan muuttuvan rakennuksiin 

kohdistuvien energiatehokkuustoimenpiteiden ja matalaenergiarakentamisen myötä. Ko-

konaiskulutuksen väheneminen johtaa todennäköisesti huipunkäyttöajan lyhenemiseen ja 

sitä kautta tuotantorakenteeseen ja huipputehon mitoitukseen. Yhdistämällä älykkään 
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kaukolämpöjärjestelmän joustava tuotantorakenne kysyntäjoustoon ja energiavarastoi-

hin, voidaan tuotantolaitosten ajoa ennakoida ja optimoida paremmin sekä tasata kulutus-

piikkejä (Pesola et al. 2011, 4 & 17). 

Yhdistävänä visiona kaukolämmön kehityssuunnille on niin kutsuttu neljännen sukupol-

ven kaukolämpöjärjestelmä. Neljännen aikakauden kaukolämpöjärjestelmä (4GDH 

Fourth Generation District Heating) käsitteenä tarkoittaa lämmityksen, jäähdytyksen ja 

sähköverkon yhdistävää älykkään lämpöverkon konseptia, joka toimii osana kestävän ke-

hityksen mukaista energiasysteemiä. Älykkään energiajärjestelmän tavoitteena on tehos-

taa energiankäyttöä muun muassa edistäen matalalämpötilaisten energianlähteiden käyt-

töä lämmöntuotannossa sekä minimoida verkostohäviöitä. (4GDH 2018.) 

Kuvattuna Lund et al. luettelemat 4GDH-järjestelmältä vaadittavat ominaisuudet: 

 

Kuva 9. 4GDH:n ominaisuuksia (Mukaillen Lund et al. 2014, 3). 

Nykyiseen, niin kutsuttuun kolmannen aikakauden kaukolämpöjärjestelmään verrattuna 

järjestelmän kaukolämpöveden meno- ja paluulämpötilat laskevat, lämmöntuotanto mo-

nipuolistuu ja hajaantuu sekä reaaliaikaisen datan hyödyntäminen kasvaa. Hajautetun 
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kiinteistökohtaisen tuotannon lisääntyminen voi johtaa myös kahdensuuntaisen lämpö-

markkinan malliin. Uuden aikakauden kaukolämpöjärjestelmä edellyttää mittavia muu-

toksia nykyisessä kaukolämpöjärjestelmässä. (Lund et al. 2014, 3.) 

3.3.3 Matalalämpötilainen kaukolämpövesi 

Kaukolämmön jakelun odotetaan siirtyvän tulevaisuudessa yhä matalampilämpötilaisiin 

kaukolämpöverkkoihin. Matalalämpötilaisella kaukolämpöverkolla (LTDH) tarkoitetaan 

kaukolämpöverkkoa, jossa menopuolen lämpötila on alle 70 °C (Pöyry Oy 2016, 9). Ma-

talalämpötilaisen kaukolämpöjärjestelmän malli tukee siirtymistä pääosin uusiutuviin 

polttoaineisiin, geotermiseen energiaan, ylijäämälämmön talteenottoon ja energiavaras-

toihin perustuvaan energiantuotantoon. Hajautetusti tuotettu, uusiutuva energiantuotanto 

on alhaisemmilla lämpötilakriteereillä helpommin integroitavissa kaukolämpöverkkoon.   

Matalalämpötilaisen kaukolämmön etuna on alhaisemmat verkostohäviöt ja hajautetusti 

tuotetun, uusiutuvan energian tuottaminen paremmalla hyötysuhteella. Toisaalta mata-

lampi lämpötila tulee huomioida asiakaslaitteiden mitoituksessa ja heikentynyt lämmön-

siirto on kompensoitava riittävän massavirran ylläpitämisellä. Suurempi massavirta vas-

taavasti kasvattaa pumppauskustannuksia ja putkikokoja. (Pesola et al. 2011, 34.) 

Uudisrakentamisen tiukempien rakentamismääräysten ja saneerattavien kohteiden ener-

giaremonttien myötä riittävät sisälämpötilat saavutetaan vähemmällä energialla. Läm-

mönjakotapana uudiskohteissa yleisesti käytettävä lattialämmitys soveltuu hyvin matala-

lämpötilaiseen kaukolämpöverkkoon. Lattialämmityksen etuna ovat patterikiertoista läm-

mitystä matalammat lämpötilat meno- ja paluupuolella sekä suuri pinta-ala ja virtauksen 

kontrolloitavuus. Käyttöveden riittävän lämpötilan saavuttamiseksi tehtäviä toimenpiteitä 

ovat lämpötilan priimaus eli lämpötilan nosto riittävälle tasolle sekä vesikierron pienet 

volyymit ja putkikoot lämmönvaihtimen ja vesihanan välillä. (Lund et al. 2014, 4.) 
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Matalalämpötilainen kaukolämpöverkko on todennäköisesti kannattava investointi aino-

astaan uusille alueille laajennusten yhteydessä toteutettavaksi. Olemassa olevaan infra-

struktuuriin ja asiakaslaitteisiin tehtävät muutosinvestoinnit tulevat kalliimmiksi kuin 

saavutettava rahallinen hyöty. (Pöyry Oy 2016, 19.)   

3.3.4 Kaukojäähdytys 

Kaukojäähdytyksen merkitys kasvaa rakennusten jäähdytystarpeen kasvaessa. Kauko-

jäähdytys tuotetaan keskitetysti voimalaitoksissa kaukolämmön tapaan ja toimitetaan 

käyttökohteisiin jakeluputkiston välityksellä. Toimintaperiaate eroaa kaukolämmöstä si-

ten, että kaukojäähdytyksessä asiakkaalta siirretään ylimääräinen lämpö kaukojäähdytys-

veteen. Kaukojäähdytyksen etuna on suuriin yksikkökokoihin pääseminen, jolloin jääh-

dytys on energia- ja kustannustehokasta. (Laitinen et al. 2016, 7.) 

Kaukojäähdytys on liiketoiminnallisesti ja teknisesti kannattavinta toteuttaa kaupunkialu-

eilla, joissa asutustiheys ja jäähdytysvolyymit ovat riittävän suuria. Jäähdytysenergian 

tarve painottuu erityisesti toimisto- ja liikerakennuksiin sekä julkisiin rakennuksiin, mutta 

rakennusten parantunut energiatehokkuus ja tiiveys lisäävät jäähdytystarvetta myös 

asuinrakennuksissa. (Pöyry Oy 2018, 11–12.) 

Kaukojäähdytyksen myynti ja asiakasmäärät ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosina, 

kuten kuvasta 10 on havaittavissa. Kokonaistuotanto vuonna 2017 oli 223 GWh. Jäähdy-

tysenergiantuotannosta merkittävä osuus, 67,8 %, tuotettiin lämpöpumpuilla. (Energiate-

ollisuus ry 2018d.) Suomessa suurimmat kaukojäähdytystä lämpöpumpuilla tuottavat 

voimalaitokset ovat Helen Oy:n Katri Valan ja Esplanadin, Turku Energia Oy:n Kakolan 

sekä Fortum Oy:n Suomenojan lämpöpumppulaitokset. 
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Kuva 10. Kaukojäähdytyksen myynti ja asiakasmäärät (Energiateollisuus ry 2018d). 
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4 KAUKOLÄMPÖLIIKETOIMINTA  

Suomessa lämmitysmarkkinat ovat vapaat ja sääntelemättömät, toisin kuin sähkö- tai 

maakaasumarkkinat. Käytännössä asiakas voi melkein vapaasti valita lämmitysmuotonsa. 

Lämmitysmuodon valintaa ohjataan kuitenkin rakentamismääräyksin ja kaavoituksella. 

(Pöyry Oy 2018, 51.) 

Alueellisesti kaukolämpötoimijalla on kuitenkin vahva markkina-asema. Oikeuskäytän-

nön mukaan määräävässä markkina-asemassa oleva kaukolämpötoimija ei saa toiminnal-

laan rajoittaa tai vääristää kilpailua lämmitysmarkkinoilla. Markkina-aseman väärinkäy-

töksi luetaan esimerkiksi saalistus- tai kohtuuttoman korkean hinnoittelun, asiakaskuntaa 

jakavan hintasyrjinnän tai sopimusehtojen väärinkäytön keinot. Markkina-aseman vää-

rinkäyttöä rajoittaa kilpailunrajoituslainsäädäntö, ja valvovana viranomaisena toimii Kil-

pailu- ja kuluttajavirasto (KKV). (Krogerus 2013, 12–16.) 

4.1 Kaukolämpöyhtiön kustannusten muodostuminen  

Kaukolämpöliiketoiminnan kustannusrakenne on hyvin pääomavaltainen kustannusten 

muodostuessa pääosin kaukolämpöverkon ja tuotantolaitosten ylläpitokustannuksista ja 

käyttöomaisuusinvestoinneista. Muuttuvat kustannukset muodostuvat lämmön ja poltto-

aineiden ostoista, pumppaus- ja omakäyttösähkön sekä lisäveden hankinnasta, polttoaine- 

ja tuotantoveroista sekä päästöoikeuksista. Kaukolämpöliiketoiminnan tuotot puolestaan 

syntyvät myyntituotoista, liittymismaksuista ja kaukolämmön asiakkailleen tarjoamista 

palveluista. (Koskelainen et al. 2006, 465–466.) 

Käyttövarmuuden parantaminen, hyötysuhteen kasvattaminen ja lämpöhäviöiden pienen-

täminen ovat potentiaalisia säästökohteita. Lämmönjakelun kustannusten optimoinnissa 

oleellista on kustannusten pitäminen mahdollisimman pienenä siirtyvää energiamäärää 

kohden. Käytännössä, mitä tiheämpään rakennetulla alueella kaukolämpöverkko sijait-

see, sen pienemmät ovat verkko- ja lämpöhäviöt. Verkon rakennustiheyden tunnusluku 

on tärkeimpiä lämmönjakelun tehokkuutta kuvaavia tekijöitä. Tunnusluku määräytyy 



42 

 

lämmitettävän rakennustilavuuden suhteesta verkon johtopituuteen, jolloin suurempi suh-

deluku tarkoittaa käytännössä edullisempia kustannuksia. Taloudelliselta näkökannalta 

paremmin kuvaavia tunnuslukuja ovat energiaintensiteetistä kertovat euromääräinen 

käyttökatteen ja verkkoon sijoitetun pääoman suhdeluku tai toimitetun energian mega-

wattituntimäärän ja verkkoon sijoitetun pääoman suhdeluku. (Koskelainen et al. 2006, 

466–469.) 

Lämmöntuotannon kustannukset määräytyvät lämmöntuotantolaitoksen tehomitoituksen, 

polttoaineen sekä käyttö- ja kunnossapidon kustannusten perusteella. Kaukolämmön op-

timaalinen tuotanto ja jakelu vaativat kaukolämpöverkon alueelle peruskuorman ja huip-

pukuorman kattavia tuotantolaitoksia. Tuotantolaitosten kustannusrakenteen ymmärtämi-

nen on tärkeää käytön optimoinnin kannalta. Peruskuormaa on edullisinta ajaa tuotanto-

laitoksilla, joissa kiinteät kustannukset muodostavat suurimman osan kustannusraken-

teesta, jolloin yksikkökustannukset vähenevät tuotannon kasvaessa. Huippukuormana 

edullisinta on käyttää helposti säädettäviä tuotantolaitoksia, joissa suurin kustannuserä 

syntyy muuttuvista kustannuksista, yleensä polttoaineesta. (Koskelainen et al. 2006, 467–

468.) 

Energiaverotuksella pyritään ohjaamaan markkinoita. Lämmöntuotannossa polttoainei-

den energiaverotus perustuu ympäristöohjausta korostaviin energia- ja hiilidioksidisisäl-

töihin. Verollisia polttoaineita ovat kivihiili, maakaasu ja nestemäiset polttoaineet sekä 

turve, jonka fiskaalinen vero ei riipu energia- ja hiilidioksidisisällöstä. Uusiutuvien polt-

toaineiden käyttöä ei veroteta. Sähkön ja lämmön yhteistuotannon kilpailukyvyn ylläpi-

tämiseksi ja päällekkäisen ohjauksen keventämiseksi verotetaan ainoastaan lämmöntuo-

tantoon käytettyjä polttoaineita ja hiilidioksidivero on puolitettu (Tilastokeskus 2016).  

Päästökauppa ja hiilineutraaliustavoitteet odotettavasti lisäävät kaukolämpöyhtiöiden 

kustannuksia tulevaisuudessa ilmaisten päästöoikeuksien vähetessä ja uusiutuviin tehtä-

vien investointien myötä. Edellä kuvattuna kaukolämmön polttoaineiden hintakehitys, 

joka on pitkälti seurausta energiaverojen kehityksestä. 
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Kuva 11. Kaukolämmön polttoaineiden hintakehitys, indeksillä 2004=100 (Energiateollisuus ry 

2018a). 

4.2 Kaukolämpöasiakkaan kustannusten muodostuminen  

Kaukolämmön hinnoittelun on katettava energiayhtiölle aiheutuneet kustannukset ja ol-

tava kustannusvastaavuuden lisäksi liiketaloudellisesti kannattavaa ja turvattava liiketoi-

minnan jatkuvuus. Hinnoittelun perusteena ovat lämmitettävän rakennuksen vaatima so-

pimusteho ja –virta. Kaukolämmöstä maksettava kokonaishinta jakaantuu yleensä liitty-

mis-, teho- ja energiatariffeihin. Lähtökohtaisesti hinnoittelun on oltava läpinäkyvää, 

kohtuullista ja saman tyyppisiä asiakkaita on kohdeltava tasapuolisesti. (Koskelainen et 

al. 2006, 470.) 

Kaukolämmön hinnoittelussa tulee korostumaan kustannusvastaavuus ajantasaisemman 

kulutuksen seurantamahdollisuuden ja kausihinnoittelun myötä. Talouskohtaisia kustan-
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nuksia laskevana tekijänä on lämmityksen energian- ja tehontarpeen väheneminen uudis-

rakentamisen sääntelyn ja hybridilämmitysjärjestelmien myötä. Lämpimän käyttöveden 

valmistamisen osuus tehontarpeessa sen sijaan korostuu (Energiateollisuus ry 2014, 2). 

Kustannusten laskua kompensoi käytettyjen polttoaineiden ja päästöoikeuksien hinnan-

nousut sekä jakeluverkostoon tehtävät investoinnit (Vanhanen et al. 2010, 56).  

4.2.1 Liittymismaksu 

Kaukolämpöasiakkaan näkökulmasta kustannukset muodostuvat kertaluonteisesta liitty-

mismaksusta liitettäessä rakennus kaukolämpöverkkoon ja käytönmukaisesta laskutuk-

sesta perustuen vesivirtaamaan tai mitoitettuun tehoon. Liittymismaksulla katetaan kau-

kolämmön liittymiskustannukset ja verkkoinvestointien pääomakustannuksia. Liittymis-

maksun suuruus riippuu kohteen kokoluokasta ja liittymisjohdon pituudesta. (Koskelai-

nen et al. 2006, 470.) 

Asiakaskohtainen kaukolämmön sopimusteho tai -vesivirta määräävät liittymismaksun 

suuruuden. Sopimusteholla tarkoitetaan asiakkaan käyttöön liittymisvaiheessa varattua 

tuntista lämpötehoa [kW]. Tuntisella teholla tai vesivirralla vastaavasti tarkoitetaan kes-

kimääräistä tehoa tai vesivirtaa tunnin ajanjaksona. Sopimusteho määritetään laskemalla 

yhteen sopimustehon osatekijät: lämmitysteho, ilmanvaihto, käyttövesipiiriin liitettyjen 

lämmityslaitteiden teho ja käyttöveden tuntinen lämmitysteho. (Energiateollisuus ry 

2014, 5 & 24.) 

 ΦB = Φ"# + Φ'* + Φ"*+ + Φ"+* (8) 

Missä 

FT Sopimusteho    [kW] 

Flm Lämmitysteho   [kW] 

Fiv Ilmanvaihtoteho   [kW] 



45 

 

Flvk Käyttövesipiiriin liitettyjen lämmityslaitteiden teho [kW] 

Flkv Käyttöveden tuntinen lämmitysteho  [kW] 

Sopimusvesivirralla tarkoitetaan asiakkaan liittymisvaiheen sopimustehoa vastaavaa kau-

kolämpöveden virtausta. Sopimusvesivirta määritetään mitoittavan ulkolämpötilan te-

hontarvetta vastaavana kaukolämmön virtauksena.  

 𝑉R =
Φ

𝑐; ∙ 𝜌 ∙ (𝑇#87/ − 𝑇;("--)
 (9) 

Missä 

V’ Tehoa vastaava kaukolämpöveden tilavuusvirta  [dm3/s] 

F Sopimusteho    [kW] 

cp Veden ominaislämpökapasiteetti  [kJ/(kg°C)] 

r Veden tiheys    [kg/dm3] 

Tmeno Kaukolämpöveden menolämpötila  [°C] 

Tpaluu Kaukolämpöveden paluulämpötila  [°C] 

Sopimusvesivirtaan perustuvalla hinnoittelulla pyritään kannustamaan asiakkaan läm-

mönjakolaitteiston optimoituun mitoitukseen ja laitevalintoihin, jolloin kaukolämmön 

jäähtymä saadaan riittäväksi edullisimmin. (Energiateollisuus ry 2014, 5.)  

Suunnitelman rakennuksen liittämisestä kaukolämpöverkkoon toteuttaa LVI-suunnitte-

lija rakennuksen tehontarpeen perusteella. Rakennuskohtaiset lämmityslaitteet mitoite-

taan ympäristöministeriön rakentamismääräysten mukaisesti huomioiden alueelliset mi-

toittavat ulkolämpötilat. Mitoittavat ulkolämpötilat tarkoittavat kyseisen ilmastovyöhyk-

keen kylmintä lämpötilaa, milloin lämmityslaitteilla on saavutettava sovitut lämpöolot. 

(Energiateollisuus ry 2014, 2–3.) 
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4.2.2 Energiamaksu ja tehomaksu 

Liittymismaksun lisäksi asiakkaalta veloitetaan käytönmukaista energiamaksua ja mitoi-

tustehoon tai vesivirtaan perustuvaa tehomaksua. Energiamaksu asetetaan kattamaan kau-

kolämmön tuotannon polttoainekustannukset ja muut lämmönhankinnan muuttuvat kus-

tannukset, energiaverot ja päästöoikeudet. Tehomaksulla katetaan lämmönhankinnan ja -

siirron kiinteät kustannukset. Tehomaksu asetetaan niin, että kaukolämpö säilyy kilpailu-

kykyisenä vaihtoehtoisiin lämmitysmuotoihin verrattuna ja liiketoiminnaltaan kannatta-

vana (Koskelainen et al. 2006, 471; 2014, 3.) 

Energia- ja tehomaksujen hinnat sisältävät arvonlisäveron, ainoastaan siirto- ja palautus-

kelpoisesta liittymismaksusta ei peritä arvonlisäveroa (Koskelainen et al. 2006, 470–471). 

Seuraavassa kuvassa on esitetty tyyppitalojen keskimääräiset verolliset teho- ja energia-

maksut. Paikallisella tasolla hinta määräytyy energiayhtiöstä ja hinnoittelutavasta riip-

puen. 

 

Kuva 12. Kaukolämmön verolliset teho- ja energiamaksut tyyppitaloissa vuosina 2010–2018 

(Energiateollisuus ry 2018a).  
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4.2.3 Reaaliaikaisen kulutuksen mukainen hinnoittelu 

Etäluenta ja tuntisen mittaustiedon saatavuus ovat mahdollistaneet ajantasaisemman ja 

totuudenmukaisemman energiankulutuksen seurannan. Kaukolämpöasiakkaan hinnoit-

telu voidaan toteuttaa siten perinteisen sopimustehoon tai -vesivirtaan sidotun hinnan si-

jaan käyttäen maksuperusteena todellista mitattua arvoa tai mittausten perusteella mitoit-

tavaan ulkolämpötilaan redusoitua arvoa. Arvoa nimitetään tällöin laskutustehoksi tai -

vesivirraksi. Laskutustehoon tai -vesivirtaan perustuva maksu edellyttää etäluennan jat-

kuvaa seurantaa ja automaattista reagointia energiankäytön muutokseen. (Energiateolli-

suus ry 2014, 6.) 

Etäluenta ja energiankulutuksen todenmukaisuus voidaan toteuttaa eri menetelmillä. Me-

netelmän käyttö on energiayhtiökohtainen. Tuntiluentatietoihin perustuvat menetelmät 

edellyttävät pidempiaikaista tunneittain tallentuvaa dataa kohteen energiankäytöstä. Tun-

tiluennan etuna on tarkka kulutuksen seuranta. Mittarin huippuarvoihin perustuvat mene-

telmät tallentavat rakennuksen energiankulutuksen tehon tai vesivirran kulutuspiikit, joi-

den pohjalta veloitetaan energia- ja tehomaksu. Rakennusautomatiikan kehittyminen 

mahdollistaa tuntiseurannan käyttöönoton. (Energiateollisuus ry 2014, 10–12.) 

4.2.4 Kausihinnoittelu 

Valtaosalla suomalaisista kaukolämpöyhtiöistä on käytössään saman suuruinen energia-

maksu vuodenajasta riippumatta. Hinnoittelu on määritelty niin, että se kattaa myös 

huippu- ja varalaitosten tuotantokustannukset. Tasahinnoittelu ei vastaa kaukolämpöyh-

tiön ajanhetken kustannusrakennetta. Asiakkaan näkökulmasta energiamaksulla ei ole ku-

lutusta ohjaavaa vaikutusta. Toisaalta tasahinnoitellussa mallissa lämpölaskun suuruus on 

paremmin ennakoitavissa. (Sarvaranta et al. 2012, 16.) 

Kausihinnoittelussa energiamaksulle on eri hinnat vuodenajan tai vuorokaudenaikaisten 

kysyntähuippujen mukaan. Tällöin myös asiakkaalle koituva kustannus on korkeampi 

kalliin tuotannon hetkellä. Talvikuukausien suurempi lämmöntarve tarkoittaa korkeam-

pia lämmityskustannuksia, kun taas kesäaikana käytön ollessa vähäistä ja kuluvan lähinnä 
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käyttöveden lämmittämiseen, kaukolämmön hinnat ovat alhaisemmat. Mallin taustalla 

ovat energiayhtiöiden kilpailukyvyn ja kustannusvastaavuuden parantaminen sekä asiak-

kaiden energiatehokkaaseen energiankäyttöön kannustaminen silloin, kun kaukolämmön 

tuotantokustannukset ovat korkeimmillaan. Kausihinnoittelun ovat ottaneet käyttöönsä 

muun muassa Fortum Oyj, Helen Oy ja Vapo Oy. (Valor Partners Oy 2015, 26.) 
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5 LÄMPÖPUMPUT 

Lämpöpumppu on toimintaperiaatteeltaan vanha keksintö. Lämmityskäytössä lämpö-

pumppujen suosiota ovat siivittäneet 1970-luvun energiakriisit, mutta alan kehitys oli 

keskeytyä 1980-luvulla myynnin pysähtyessä käytännössä kokonaan. Lämpöpumput 

yleistyivät uudelleen vasta 2000-luvun jälkeen. Sittemmin kasvu on ollut merkittävää, 

kuten kuvan 13 lämpöpumppujen kumulatiivisen kappalemäärän kehityksestä on havait-

tavissa. (Juvonen & Lapinlampi 2013, 11.) 

Lämpöpumput ovat yleistyneet vaihtoehtoisena ja rinnakkaisena lämmönlähteenä kai-

kissa kiinteistökokoluokissa. Tuotettu kokonaisenergia vastaa noin 10 TWh. Ennusteet 

vuosille 2020 ja 2030 ovat 12 TWh ja 22 TWh. Kasvuennustetta puoltavat kohonneet 

energianhinnat ja rakennusten lämmityksen tiukentuneet ympäristö- ja energiatehokkuus-

tavoitteet. (SULPU 2018.) 

 

Kuva 13. Lämpöpumppujen kumulatiivinen määrä (SULPU 2018). 
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Määrällisesti ylivoimaisesti suurin on ulkoilmasta sisäilmaan lämpöä keräävien ilma-il-

malämpöpumppujen (ILP) osuus. Seuraavaksi eniten asennettuna on pintamaata, kallio-

perää tai vesistöä lämmönlähteenään käyttäviä maalämpöpumppuja (MLP). Pienemmin 

osuuksin markkinoilla ovat poistoilmalämpöpumput (PILP) ja ilma-vesilämpöpumput 

(UVLP).  

5.1 Toimintaperiaate 

Lämpöpumppu on periaatteessa lämpövoimakone, joka lämmönlähteiden lämpötilaeroa 

hyödyntämällä siirtää lämpöä kylmemmästä tilasta lämpimämpään. Samalla periaatteella 

toimivat kylmälaitteet, kuten ilmastointilaitteet ja jääkaapit, joissa hyödynnetään proses-

sin kylmän aikaansaamista. (Larjola et al. 2013, 65–67.) Lämpöpumppujen lämmönkeruu 

tapahtuu ilmaan, maaperään tai vesistöön varastoituneesta auringon lämpöenergiasta. 

Lämpöenergia siirretään kylmäaineprosessissa kompressorin työllä rakennuksen tilojen 

ja käyttöveden lämmittämiseen. Lämpöpumpun toimintaperiaate on esitetty kuvassa 14. 

 

Kuva 14. Kylmäainepiiri (Mukaillen Motiva 2012). 
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Lämpöpumpun toiminta perustuu termodynaamiseen kiertoprosessiin. Järjestelmä muo-

dostaa suljetun kylmäainepiirin, joka koostuu kahdesta lämmönvaihtimesta: keruupuolen 

höyrystinosasta ja lämmönluovutuspuolen lauhdutinosasta sekä kompressorista ja paisun-

taventtiilistä. Piirissä virtaavan kylmäaineen on oltava matalassa lämpötilassa höyrysty-

vää, sillä kylmäainepiirin toiminta perustuu kylmäaineen faasimuutosten sitomaan ja va-

pauttamaan energiaan. Kylmäaineen kiertoprosessin periaatekuva on esitetty kuvassa 15. 

Kylmäaineelta vaadittuja muita ominaisuuksia ovat myrkyttömyys ja kemiallinen stabii-

lius. (Seppänen 2001, 377.) 

 

Kuva 15. Lämpöpumpun havainnollistettu kylmäaineprosessi paineen logaritmin ja entalpian kaa-

viossa (Ympäristöministeriö 2017h, 9).  

Keruupiiristä talteen otettu lämpö luovutetaan kylmäainepiiriin höyrystimessä (1). Höy-

rystimessä kylmäaine höyrystyy lämpötilan ylittäessä kyseisen kylmäaineen kiehumis-

pisteen. Kompressorilla (2) höyrystimelle on saatu aikaan alipaine, mikä parantaa läm-

möntalteenottoa keruupuolelta ja alentaa kylmäaineen kiehumispisteen lämpötilaa. Höy-

rystin vastaa prosessin matalapainepuolta. Kompressorin mekaanisella työllä täysin kyl-

läinen kylmäaine puristetaan pienempään tilavuuteen, jolloin kylmäaineen paine ja läm-

pötila nousevat. Kompressorin jälkeen kylmäaineen lämpötila on korkeimmillaan yli 100 
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°C. Lauhduttimella (3), korkeapainepuolen paineessa lämpö luovutetaan rakennuksen 

lämmittämiseen, jolloin kylmäaine tiivistyy jälleen nesteeksi. Lauhduttimelta kylmäaine 

jatkaa paineenalennusventtiilin (4) kautta veden ja höyryn seoksena takaisin höyrysti-

melle. (Perälä 2013, 28–29.) 

5.2 Lämpöpumppumallit 

Lämpöpumppu voi toimia pääasiallisena lämmitysmuotona tai rinnakkaisena menetel-

mänä. Lämpöpumpun oikea mitoitus lämmitystehontarpeen mukaan on tärkeää. Jos läm-

pöpumppu on pääasiallinen lämmitysmuoto, valitaan tavallisesti maalämpö. Muut läm-

pöpumppumallit toimivat yleensä rinnakkaisina lämmitysmuotoina parantaen lämmitys-

järjestelmän energiatehokkuutta. 

Lisälämmitystä tarvitaan, kun lämpöpumpun tuotolla ei voida kattaa tilojen ja käyttöve-

den lämmitystehontarvetta kokonaan. Lisälämmitystarve on seurausta joko lämpöpum-

pun toimintaan liittyvistä rajoituksista tai osatehomitoituksesta. Esimerkiksi ulkoilmaa 

lämmönlähteenään käyttävien lämpöpumppujen toiminta heikkenee asteittain, kunnes 

pysähtyy ulkoilman lämpötilan alittaessa lämpöpumpulle asetetun alarajalämpötilan. 

Lämpöpumpun toimiessa pääasiallisena lämmitysmuotona tuotetaan lisälämmitys sähkö-

vastuksilla, jolloin lisälämmitys vastaa suoraa sähkölämmitystä. Lämpöpumpun ollessa 

rinnakkaisena lämmitystapana voidaan pääasiallinen lämmitys toteuttaa esimerkiksi säh-

köllä, öljy- tai biokattilalla. (Ympäristöministeriö 2012, 24.) 

5.2.1 Ilma-ilmalämpöpumppu 

Ilmalämpöpumppu on lämpöpumppumalleista yksinkertaisin ja edullisin. Ilmalämpö-

pumppu voidaan asentaa uuteen tai saneerauskohteeseen rakennuksen lämmönjakota-

vasta riippumatta. Ilmalämpöpumppu kerää ulkoilmasta lämpöä, jolla lämmitetään suo-

raan sisäilmaa. Ilmalämpöpumppu koostuu ulko- ja sisäyksiköstä, joissa sijaitsevat läm-

mönvaihtimet ja puhaltimet. Kylmäaine kiertää yksiköiden välillä. Pohjoisen sääoloissa 
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ilmalämpöpumppu toimii aina tukilämmitysjärjestelmänä pääasiallisen lämmitysjärjes-

telmän rinnalla. Ilmalämpöpumpulla voidaan saavuttaa tapauskohtaisesti merkittäviäkin 

energiansäästöjä. (Perälä 2013, 49.) 

Lämpöpumppu toimii parhaimmalla hyötysuhteella lämpötilaeron ollessa pieni. Tämä on 

ristiriidassa rakennuksen lämmitystarpeen kanssa, mutta lämmityskauden ulkopuolinen 

jäähdytys on edullista toteuttaa. Lämmityksessä ilmalämpöpumppu on parhaimmillaan 

nollakeleillä ja pienellä pakkasella. Ulkolämpötilan laskiessa -20…-30 °C ilmalämpö-

pumpun lämpökerroin laskee nopeasti ja lämmitys tuotetaan käytännössä sähkövastuk-

sella. Pakkasella ulkoyksikön höyrystimeen kertyvän jään sulattaminen heikentää myös 

lämpökerrointa. Pohjoiseen suunnitelluissa ilmalämpöpumpuissa sulatus on automaatti-

nen toiminto, joka toteutetaan kääntämällä prosessi hetkellisesti käänteiseksi. (Perälä 

2013, 49–50, 53.) 

Ilmalämpöpumpun hyvänä ominaisuutena on sisäilman laadun paraneminen sisäyksikön 

kierrättäessä ja suodattaessa rakennuksen ilmaa. Lämmityskauden ulkopuolella ilmaläm-

pöpumpun toiminta voidaan kääntää toisin päin, jolloin lämpöpumppu siirtää sisäilman 

lämpöä ulos. Viilennys poistaa myös sisäilman kosteutta, mikä tekee sisäilmasta miellyt-

tävämmän. Ilmalämpöpumppua hyödynnettäessä viilennystarkoitukseen on sisäyksikön 

kondenssiveden johdattamisen viemäriin tai ulos huolehtiminen tärkeää kosteusvaurioi-

den syntymisen ehkäisemiseksi. (Perälä 2013, 50–53.) 

5.2.2 Maalämpöpumppu 

Maalämpöpumppu ottaa lämmön talteen maaperästä, kallioon poratusta energiakaivosta 

tai pintamaahan n. 1,5 m syvyyteen kaivetusta lämmönkeruupiiristä. Keruuputkisto voi-

daan asentaa myös ankkuroituna vesistöön. Keruupiirin maaperässä tai vesistössä sijait-

semisen etuna on vuodenajasta riippumaton, suhteellisen tasainen lämpötila. Suomessa 

maa- ja kallioperän pintaosien lämpötila maantieteellisestä sijainnista riippuen on noin 

kaksi astetta alueen vuoden keskimääräistä lämpötilaa korkeampi. Syvällä kallioperässä 

lämpötila on korkeampi, ollen Etelä-Suomessa 14–15 m syvyydessä 5–6 °C ja nousten 
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0,5–1 °C 100 metriä kohden. Keruupiirin tasaisen lämpötilan ansiosta maalämpöpum-

pulla voidaan kattaa koko vuoden lämmitysenergia. (Juvonen & Lapinlampi 2013, 7.) 

Keruupiirin pituuteen vaikuttaa maa- tai kallioperän laatu, eli miten tehokasta lämmön-

siirto siinä on. Keruupiirissä lämmönsiirtoaineena käytetään yleisimmin bioetanolia. Ke-

ruunesteen tärkeimpiä ominaisuuksia ovat hyvä lämmönsiirtokyky ja alhainen jäätymis-

piste, mikä estää keruupiiriä jäätymästä. Keruupiirin kierron aikana keruuneste lämpenee 

muutaman asteen. Aikaansaatu lämpö luovutetaan lämmönvaihtimen avulla kylmäaine-

piiriin. Suljettu keruupiiri varmistaa, ettei vuotoja ympäristöön aiheudu. (Motiva 2018b.) 

Yleisin tapa on toteuttaa maalämpöpumpun lämmönkeruupiiri energiakaivona (Motiva 

2018b). Porattava lämpökaivo on läpimitaltaan 105–165 mm ja yksittäisen lämpökaivon 

syvyys enintään 400 m (Tikka 2018). Tätä syvempien lämpökaivojen poraaminen ei usein 

kannata, koska keruunesteen kierrätys vaatii enemmän energiaa ja porauskaluston löytä-

minen voi olla hankalaa sekä toteutus kallista. Jos vaadittava kaivon aktiivisyvyys on tätä 

pidempi, voi kaivoja olla useampia. Kaivojen sijoittelussa tulee huomioida etäisyys 

muista kaivoista ja rakennuksista sekä tonttien rajoista. Maalämmön asennukselta edel-

lytetään aina toimenpidelupa. Toimenpidelupien myöntämisestä vastaa kunnan tekninen 

toimi. Toimenpideluvan myöntämisen esteinä voivat olla esimerkiksi pohjavesialueet, 

maanalaiset rakenteet tai suojaetäisyydet naapureihin tai olemassa oleviin lämpökaivoi-

hin. (Perälä 2013, 66–67; Juvonen & Lapinlampi 2013, 33.) 

Maalämmölle tyypillistä ovat suuri alkuinvestointi ja pienet käyttökustannukset. Inves-

toinnin suuruuteen vaikuttavat energiantarpeen suuruus, lämmönkeruutapa, valittu järjes-

telmäratkaisu lisäosineen ja asennuksesta aiheutuva työmäärä. Saneerauskohteissa tehtä-

vät lämmitysjärjestelmän remontoinnit tulevat useimmiten uudiskohteita kalliimmiksi. 

Vuosittaisten kustannussäästöjen myötä takaisinmaksuajat ovat kohteesta riippuen mal-

tillisia. (Motiva 2018b.) 
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5.2.3 Ulkoilmavesilämpöpumppu 

Ulkoilmavesilämpöpumppu muistuttaa ulkoisesti ja toimintaperiaatteeltaan ilmalämpö-

pumppua, mutta lämmönluovutus tapahtuu huoneilman sijaan lämmitysveteen. Ilmave-

silämpöpumppua voidaan siten hyödyntää lämpimän käyttöveden valmistamiseen ja ve-

sikiertoisessa lämmitysjärjestelmässä huonetilojen lämmittämiseen. Ilmavesilämpö-

pumppu sopii pääasialliseksi tai rinnakkaiseksi lämmitysjärjestelmäksi. Ulkolämpötilan 

laskiessa lämpöpumpun hyötysuhde heikkenee. Useimmat ulkoyksiköt pysähtyvät ulko-

lämpötilan laskiessa alle -20…-25 °C. Tämän jälkeen rakennuksen lämmitys on lisäsäh-

kön tai muun rinnakkaisen lämmönlähteen varassa. (Perälä 2013, 73.) 

Markkinoilla on kahdentyyppisiä ratkaisuja ilmavesilämpöpumppumalleista, kaksiosai-

nen spilt- ja yksiosainen monobloc-malli. Split-mallissa kylmäainekierto on sisä- ja ul-

koyksiköiden välillä. Näissä malleissa ulkoyksikössä on höyrystin ja kompressori ja si-

säyksikössä lauhdutin ja lämminvesivaraaja. Monobloc-mallissa koko kylmäainekierto 

on ulkoyksikössä. Näin ollen sisä- ja ulkoyksiköiden välillä on vesikierto. (Perälä 2013, 

74.) 

Ilmavesilämpöpumppujen teknologia on kehittynyt nopeasti viime vuosien aikana. Maa-

lämpöön verrattuna etuina ovat edullisempi hankintahinta ja asennusmahdollisuus koh-

teisiin, joihin maalämmön keruupiiriä ei voida toteuttaa. Tuotettu ilmaisenergia ei kuiten-

kaan yllä maalämmön tasolle. Korkeimmat lämpökertoimet saavutetaan kohteissa, joissa 

on matalalämpötilainen lämmitysjärjestelmä. Ilmavesilämpöpumppu voidaan asentaa 

myös saneerattavan kohteen olemassa olevan lämmitysjärjestelmän tilalle tai rinnalle. 

Esimerkiksi potentiaalisia kohteita ovat öljylämmitteiset taloudet. Hybridikäytössä ilma-

vesilämpöpumpulla katetaan pääosa lämmitystarpeesta öljykattilan toimiessa tukena. 

(Motiva 2018c.) 
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5.2.4 Poistoilmalämpöpumppu 

Rakentamismääräysten mukaan rakennuksen sisäilman on vaihduttava kahden tunnin vä-

lein. Tilavuudeltaan 500 m3 omakotitalossa poistuva ilmamäärä vastaa 2,2 miljoonaa kuu-

tiometriä vuodessa. Poistoilmalämpöpumpulla huonelämpötilaisen poistoilman lämpö-

energiaa saadaan otettua talteen tuloilman, tilojen ja käyttöveden lämmittämiseen. Pois-

toilmalämpöpumpulla poistoilman lämpötila saadaan alennuttua jopa -15 °C, jolloin tal-

teen otetun energian määrä kasvaa entisestään. Isoissa kiinteistöissä poistolämpöpum-

pulla ei voida kattaa koko lämmityskauden energiantarvetta, jolloin se on tavallisesti rin-

nakkaisena lämmitysjärjestelmänä. Toisin on nykyaikaisissa, matalaenergisissä pienta-

loissa, joissa lämmitystarve voidaan kattaa lähes kokonaan. (Perälä 2013, 77–79.) 

Poistoilmalämpöpumpun asentaminen on helpointa tehdä uudiskohteeseen, jossa on sekä 

tulo- että poistoilmakanavat tai pelkkä poistoilmakanava. Poistoilmalämpöpumpun etuna 

on talteen otettavan poistoilman lämmön pysyminen likimain vakiona. Kesäisin poistoil-

man hyödyntäminen käyttöveden lämmittämisessä on kannattavaa etenkin kohteissa, 

joissa käyttöveden kulutus on runsasta. Lisäksi poistoilmalämpöpumpun ilmansuodatti-

met puhdistavat tehokkaasti sisäilmaa epäpuhtauksilta parantaen sisäilman laatua. (Perälä 

2013, 77–79.) 

5.3 Lämpöpumppujen ominaisuudet 

Lämpöpumppujen tekniikka on kehittynyt muun muassa kompressorien, tehonsäädön ja 

kylmäainekierron energiatehokkuuden osalta. Tekniikan kehittymisen myötä lämpö-

pumppujen lämpökertoimet ovat parantuneet ja tuotetun ilmaisenergian määrä kasvanut. 

Lämpöpumppujen liittäminen IoT:iin voi mahdollistaa tulevaisuudessa sähkö- ja lämpö-

verkkojen kysyntäjouston paranemisen. Nykyään internettiin liitettyjen lämpöpumppujen 

seuranta ja ohjaus voidaan suorittaa jo täysin verkon välityksellä. 
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5.3.1 Lämpökertoimet 

Lämpöpumpun tehokkuutta yhdessä toimintapisteessä kuvataan lämpökertoimella, COP 

(Coefficient of Performance). Termillä tarkoitetaan lämpöpumpun tuottaman lämmitys-

energian suhdetta laitteen käyttämään energiamäärään. Korkeimmat COP-kertoimet ovat 

uusilla maalämpöpumpuilla, kun taas alhaisimmat ilma-ilmalämpöpumpuilla. Samallakin 

lämpöpumpulla eroa COP-arvojen välillä syntyy lämmönjakotavasta ja olosuhteista riip-

puen. Käytännössä lämpökertoimen suuruuden määrittävät lämmön keruu- ja luovutus-

lämpötilat, jolloin teoreettinen lämpökerroin kuvataan Carnot’n hyötysuhteella (Perälä 

2013, 30.): 

 
𝐶𝑂𝑃 =

𝑇#87//"ä##'7
𝑇#87//"ä##'7 − 𝑇;("--/+Y"#ä

 
(10) 

Missä 

Tmeno/lämmin Lämmön luovutuslämpötila ts. sisäilman tai kiertoveden lämpötila [°C] 

Tpaluu/kylmä Lämmönlähteen lämpötila ts. ulkoilman tai maaperän lämpötila [°C] 

COP-kerroin kertoo lämpöpumpun tuottaman ja kuluttaman energian suhteen tietyllä 

ajanhetkellä ja tietyissä olosuhteissa. Yleisen standardin mukaan COP-arvon laskennassa 

ei huomioida huonommalla hyötysuhteella tapahtuvaa käyttöveden valmistusta. (Motiva 

2018d, 33.) 

Valmistajien mahdollisesti eri standardien olosuhteisiin suunniteltujen COP-arvojen ver-

tailu ei anna todellista kuvaa laitteen suorituskyvystä. SCOP (Seasonal Coefficient of 

Performance) huomioi vuotuiset ulkolämpötilat kausilämpökertoimessa. SCOP-arvot 

määritetään vertailukelpoisiksi EN 14825 -standardin mukaan kolmelle eri ilmasto-

vyöhykkeelle, jotka ovat keskimääräinen (Strasbourg), lämmin (Ateena) ja kylmä (Hel-

sinki). SCOP-arvoja hyödynnetään erityisesti laitteiden energiamerkinnässä. (Motiva 

2018d, 34.) 
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Lämpöpumpun tehokkuutta voidaan kuvata myös lämmitysjärjestelmän vuositason läm-

pökertoimen keskiarvoluvulla, kausisuorituskykykertoimella SPF (Seasonal Performance 

Factor). Kausisuorituskykykerroin kertoo vuotuisen lämpöpumpulla tuotetun lämmitys-

energian suhteen ostosähköön. SPF-arvot ovat tyypillisesti COP-arvoja heikompia, mutta 

antavat todellisemman kuvan laitteen suorituskyvystä. SPF-kertoimen yhtälö esitetään 

muodossa (Ympäristöministeriö 2012, 12.): 

 𝑆𝑃𝐹 =
𝑄A\

𝑊A\ +𝑊]\^
 

(11) 

Missä 

QLP Lämpöpumpun tuottama vuotuinen lämmitysenergia  [kWh] 

WLP Lämpöpumpun vuotuinen sähkönkulutus  [kWh] 

WAPU Apulaitteiden vuotuinen sähkönkulutus   [kWh] 

Lämpöpumpun SPF-luvun laskennassa huomioidaan mahdollisiin sulatusjaksoihin ku-

luva energia ja apulaitteiden, kuten säätölaitteiden, puhaltimien ja pumppujen, vuotuinen 

sähkönkulutus (Ympäristöministeriö 2012, 12).  

5.3.2 Kompressoritekniikka 

Kompressori on yksi lämpöpumppujen tärkeimmistä komponenteista. Sen tehtävänä on 

puristaa kylmäainepiirissä kiertävä kylmäaine korkeaan paineeseen, jolloin kylmäainee-

seen sitoutuu enemmän lämpöä. Kylmäaineen sitoma lämpöenergia siirretään lauhdutti-

mella lämminvesivaraajaan tai huoneilmaan. (Perälä 2013, 41.)  

Kompressoria pyörittää oikosulkumoottori, jonka kierrosnopeus määräytyy sähköverkon 

taajuuden mukaan. Tehoa säätämättä siis myös kompressorin tuotto ja lämpöpumpun 

lämmitysteho määräytyvät sähköverkon taajuuden mukaan. Lämmitystarpeen ollessa ul-

kolämpötilasta riippuvainen on lämpöpumpun tehoa voitava säätää. Tehonsäätö voidaan 

toteuttaa kahdella tavalla: on/off-säädöllä ja invertterisäädollä. (Perälä 2013, 47.) 
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Lämpöpumpun tehonsäätö on yksinkertaisin toteuttaa ns. on/off-säädollä, jossa kompres-

sori käynnistetään termostaatin avulla. Kompressorin annetaan käydä vakionopeudella, 

kunnes tarvittava lämpötila on saavutettu. Käyntijaksojen pituus ja määrä riippuvat 

kompressorin tehosta ja sen hetkisestä lämmöntarpeesta. Säädön heikkoutena on komp-

ressorin vakionopeudella käymisestä johtuvat toistuvat käynnistykset ja katkonainen 

käynti, jotka heikentävät lämpöpumpun hyötysuhdetta, lyhentävät kompressorin käyt-

töikää ja aiheuttavat melua. (Perälä 2013, 47.) 

Invertteriteknologiaan perustuvissa lämpöpumpuissa kierroslukua ohjataan elektronisella 

taajuusmuuttajalla, joka muuttaa vaihtosähkön taajuutta ja kompressorin käyntinopeutta 

lämmöntarpeen mukaan. Ominaisuus tasaa lämpöpumpun käyntiä, vähentää käynnisty-

miskertoja, pidentää kompressorin elinikää ja parantaa lämpöpumpun hyötysuhdetta. In-

vertteriteknologia on ollut pitkään käytössä ilma-ilma- ja ilma-vesilämpöpumpuissa, 

mutta se on yleistynyt myös maalämpöpumpuissa. (Motiva 2018a.) 

5.3.3 Kylmäaine  

Lämpöpumpun kylmäainepiirissä kiertäviin fluorattuihin kasvihuonekaasuihin kuuluvat 

kylmäaineet luokitellaan haitallisiksi kasvihuonekaasuiksi. 1.1.2015 voimaan astuneen 

EU:n fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevan asetuksen myötä kylmäainelainsäädäntöä 

tiukennettiin muun muassa pätevyysvaatimusten, käyttörajoitusten ja kieltojen osalta. Ot-

sonikerrosta heikentävien HCFC-yhdisteiden käyttö kylmälaitteiden huollossa kiellettiin 

kokonaan asetuksen voimaantulosta alkaen. Myös F-kaasujen markkinoille saattamista 

pyritään vähentämään asteittain. Asetuksella on merkittävä vaikutus kylmäaine- ja läm-

pöpumppuliiketoimintaan. (Ymparisto.fi 2017.)   

EU:n F-kaasuasetuksen toimivaltaisena viranomaisena toimii Suomen Ympäristökeskus 

(SYKE). Kylmäaineluvista ja toiminnanharjoittajien pätevyyksien rekisteristä ja valvon-

nasta vastaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES). Lisäksi ELY-keskukset ja kun-

nan ympäristönsuojeluviranomaiset valvovat laitteiden vuototarkastuksia koskevia sää-

döksiä. (Ymparisto.fi 2017.)  



60 

 

5.3.4 Etäohjaustoiminnot 

IoT-teknologiaa hyödynnetään lämmitysjärjestelmien ohjauksessa uusimmissa lämpö-

pumppumalleissa. Etäohjaustoiminto mahdollistaa laitteen toiminnan seurannan ja säätä-

misen etäältä. Toiminto on hyödyllinen erityisesti kohteissa, joissa jatkuvatoimiselle läm-

mitykselle ei ole tarvetta. Toimintavarmuutta lisäävät erilliset ilmoitukset vikatilanteista, 

kuten hetkellisten sähkökatkosten aiheuttamista toiminnanhäiriöistä. (NIBE 2018a.) 

Edistyksellisimmät ohjausjärjestelmät voidaan asettaa ohjautumaan pörssisähkön hinnan 

mukaan tai synkronoida rinnakkaisen lämmitysjärjestelmän, kuten aurinkosähköjärjestel-

män, kanssa siten, että järjestelmien ajo tapahtuu aina priorisointijärjestyksessä. Etäoh-

jaustoiminnon etuina ovat käyttäjäystävällisyys, energiansäästömahdollisuus ja lämmi-

tyskustannusten pieneneminen. (Motiva 2018a.) 

5.3.5 Viilennys 

Lämpöpumppua voidaan käyttää myös viilennystarkoitukseen. Lämpöpumpulla jäähdy-

tettäessä laitteen koneisto toimii käänteisesti, jolloin sisäyksikkö jäähdyttää sisäilmaa 

poistamalla lämpöä ulos. Jäähdytys on tehokkainta ja edullisinta, kun lämpötilaeroa on 

vain muutaman asteen verran. Lämpötilan laskemisen ohella ilmankosteuden vähenemi-

nen tekee sisäilmasta miellyttävämmän. Sisäilmasta kondensoitunut vesi johdetaan vie-

märiin tai ulos kosteusvaurioiden välttämiseksi (Motiva 2008, 6.) 

Tavallisesti jäähdytykseen valitaan ilma-ilmalämpöpumppu, mutta viilennys on mahdol-

linen myös aktiivisena tai passiivisena menetelmänä maa- ja ilmavesilämpöpumpuilla. 

Viilennyskäyttöä varten on ilmanvaihtokojeeseen kytkettävä nestekiertoisen lämmitys-

patterin lisäksi viilennyspatteri. Viilennys jaetaan huoneisiin sijoitelluilla konvektoreilla, 

joilla voidaan tehokkaasti alentaa huonekosteutta. (Tikka 2018.) 

Maalämpöpumppua viilennystarkoitukseen käytettäessä siirretään lämpimän poistoilman 

lämpöä huoneilmasta joko energiakaivoon tai lämmönkeruuputken paluupuolelle paran-

tamaan lämpöpumpun lämpökerrointa ja antotehoa (Motiva 2018d). Maalämpöpumpun 
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käyttö viilennystarkoituksessa nostaa maaperän lämpötilaa ja vähentää sen liiallisen jääh-

tymisen riskiä talviaikaan. Maaperän ns. regenerointi näin ollen jopa parantaa lämpöpum-

pun toimintaa. (Ympäristöministeriö 2012, 11.)  
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6 KIINTEISTÖKOHTAISET HYBRIDIRATKAISUT 

Hybridilämmitysjärjestelmällä tarkoitetaan kahden tai useamman lämmitysmuodon yh-

distelmää. Hybridilämmityksen etuina ovat lämmitysmuotojen tehokas hyödyntäminen ja 

optimoiminen ajojärjestyksen, ajankohdan tai tehontarpeen mukaan. Hybridilämmityk-

sen lähtökohtana on, että lämmitys tuotetaan aina ensisijaisesti lämmitysmuotojen priori-

sointijärjestyksessä. Esimerkkejä tavallisimmista hybridilämmitysratkaisuista ovat aurin-

koenergian, pellettikattilan tai lämpöpumpun yhteensovittaminen pääjärjestelmän rin-

nalle. (Energiatehokas koti 2018.) 

Tässä yhteydessä hybridilämmitysmuotoina tarkastellaan kaukolämpöä ja eri lämmön-

lähteitä hyödyntäviä lämpöpumppuja sekä lämmöntalteenottoa. Lisäksi hybridilämmitys-

muotojen tarkastelu rajataan kaukolämpöverkossa oleviin asuin- ja julkiskiinteistöihin. 

Lämmönlähteiden vastakkainasettelun sijaan pohditaan kokonaistaloudellisesti järkevän 

yhdistelmälämmityksen toteuttamista molempien lämmitysmuotojen hyvät puolet hyö-

dyntäen. 

6.1 Kaukolämmön ja lämpöpumpun yhdistävät lämmitysratkaisut 

Lämpöpumpun ja lisälämmönlähteenään kaukolämmön yhdistävällä hybridilämmityk-

sellä on etenkin suurehkoissa kiinteistöissä mahdollisuus päästä edulliseen lopputulok-

seen. Investointia on suotavaa tarkastella kokonaisuutena investoinnin, käyttökustannus-

ten ja CO2-päästöjen kannalta. Lisäksi kaukolämpöverkon toiminnan ja tuotannon kan-

nalta on hybridilämmityksessä otettava huomioon kaukolämmön jäähtymä ja kaukoläm-

mön mahdollisimman tasainen kulutus. (Pöyry Oy 2011, 27.) 

Hybridilämmitysjärjestelmien optimoitu toiminta vaatii aina huolellisen suunnittelun, 

jotta hybridilämmitysmuodot saadaan toimimaan mahdollisimman tehokkaasti rinnak-

kain. Eri lämmitysmuotojen yhdistäminen monimutkaistaa lämmitysjärjestelmää lisää-

mällä järjestelmän komponentteja ja säädeltäviä osia. Säätötekniikan tarve lisää kustan-
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nuksia sekä hankintavaiheessa että huollontarpeen myötä. Lämmitysjärjestelmän moni-

mutkaistuminen on aiemmin ollut esteenä hybridilämmityksen laajamittaiselle käytölle. 

(Pöyry Oy 2011, 24.) 

Alla on esitetty Energiateollisuus ry:n julkaisussa K1/2013 (2013b, 89) esittämä rinnak-

kaislämmön kytkentäohje lämmityspiiriin. Lämmitystehontarve katetaan ensisijaisesti 

kiinteistön omalla lämmönlähteellä, tässä yhteydessä lämpöpumpulla. Lämpöverkkoon 

menevän veden lämpötilan alittaessa tietyn pisteen lisälämmönlähde kytkeytyy päälle. 

Lisälämmöntarve katetaan kaukolämmöllä. Kaukolämmön lämmönsiirtimen mitoituk-

sessa on huomioitava menoveden lämpötilaa korkeamman lämpötilan tuotto.

 

Kuva 16. Rinnakkaislämmön kytkentäesimerkki tilojen lämmitykseen (Energiateollisuus ry 

2013b, 89). 

Lämmitysjärjestelmän optimoinnissa on huomioitava lämpöpumpun lämpökertoimen ja 

kaukolämmön jäähtymän yhteensovittaminen. Lämpöpumpulla saavutetaan korkein läm-

pökerroin, kun minimoidaan tarvittava lämpötilannosto. Kaukolämmöllä vain muutaman 

asteen lämpötilannosto lämmityspiirin lämpötilaan johtaa kaukolämmön heikompaan 
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jäähtymään. Kaukolämmöllä voidaan myös priimata eli nostaa lämpöpumpun lauhdutti-

melle menevän LTO-lämmön lämpötilatasoa, jolloin kaukolämmön jäähtymä paranee. 

Lämmönlähteet suositellaan kytkettävän rinnan, jolloin vaikutus paluulämpötilaan on vä-

häinen (Rämä et al. 2015, 27). (Pöyry Oy 2011, 28.) 

6.1.1 Kaukolämpö ja maalämpöpumppu 

Kaukolämmön hyödyntäminen maalämmön ohella lisälämmönlähteenä on kannattavinta 

suurissa kohteissa, jolloin lämmitysjärjestelmän osaoptimoinnilla on saavutettavissa 

enemmän säästöä. Kaukolämpöverkon alueella ovat viime aikoina yleistyneet kiinteistö-

kohtaiset investoinnit hybridiratkaisuihin, joissa päälämmitysmuodoksi on valittu maa-

lämpö kaukolämmön toimiessa vara- ja huippulämmityskapasiteettina (Pöyry Oy 2016, 

22). 

Suurempien kiinteistökohteiden kohdalla maalämpöpumpun kytkentä kaukolämmön pa-

luupuolelle on suositeltavaa, mikäli ratkaisu on toteutettavissa kaukolämpöjärjestelmän 

kannalta. Paluuveden käyttö lämpöpumppulämmityksessä tehostaa kaukolämmön jääh-

tymää ja on asiakkaalle investoinniltaan edullisempi. Paluuveden hyödyntäminen läm-

mönlähteenä on aina arvioitava tapauskohtaisesti. Paluuveden virtauksen riittävyys on 

tarkastettava etenkin kohteiden sijaitessa kaukolämpöverkon silmukoissa ja haaraosissa. 

(Pöyry Oy 2011, 32.) 

Kaukolämmön paluupuolen vettä voidaan hyödyntää lämpöpumpun höyrystimelle mene-

vän lämmönkeruuliuoksen loppulämpötilan nostamisessa taloudellisemmalle toiminta-

alueelle. Menetelmällä saavutetaan suurin hyöty keväisin, jolloin maaperästä saatava ke-

ruulämpötila on alhainen. Myös lämpöpumpun kylmäainetta voidaan tulistaa paluuveden 

lämmöllä. (Pöyry Oy 2011, 29.) 
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6.1.2 Kaukolämpö ja ilmavesilämpöpumppu 

Kaukolämmön ja ilmavesilämpöpumpun yhdistävässä hybridijärjestelmässä hyödynne-

tään kaukolämpöä ja ulkoilmasta kerättävää lämpöä kiinteistön vesikiertoisessa lämmi-

tysjärjestelmässä. Ilmavesilämpöpumpun toiminta-alue on rajattu tyypillisesti -20…-25 

°C, joten mitoittavan ulkolämpötilan lämmitystehontarpeen kattamiseksi vaaditaan rin-

nakkaislämmitysjärjestelmä (Perälä 2013, 73). Lisälämmitysjärjestelmänä kiinteistön 

kaukolämmönvaihdin on mitoitettava suurimpaan tehontarpeeseen, joten lämmönjako-

laitteiston ja tehomaksujen osalta kustannussäästöjä ei synny. Kustannussäästöt syntyvät 

kaukolämmön peruskuorman ajotunteina vähentyneinä energiakustannuksina ja maaläm-

pöä edullisemmasta investoinnista. 

6.1.3 Kaukolämpö ja poistoilmalämpöpumppu lämmöntalteenotolla 

Poistoilman mukana poistuu 25–35 % kiinteistön lämmitysenergiasta. Poistuva lämpö-

hukka on mahdollista ottaa talteen ja hyödyntää lämpöpumpun avulla rakennuksen tilojen 

ja tuloilman lämmityksessä sekä lämpimän käyttöveden valmistuksessa. Lämmöntalteen-

otolla saadaan poistoilman ulospuhalluslämpötila pudotettua lähes nolla-asteiseksi. Läm-

möntalteenotolla saavutettava lämmitysenergiansäästöpotentiaali on kohteesta riippuen 

30–50 %. Poistoilmalämpöpumppu vaatii aina toisen lämmitysjärjestelmän, koska sillä ei 

pystytä kattamaan koko lämmityskauden energiantarvetta. (Kiinteistöliitto 2017, 4–6.) 

Kiinteistöjen poistoilman lämmöntalteenotto tapahtuu keskitetysti tai huippuimureihin 

yhdistetyillä höyrystimillä (Seppänen 2001, 382). Kerrostaloissa poistoilman ulos puhal-

tava huippuimuri voidaan korvata lämmöntalteenottopatterilla varustetulla lämmöntal-

teenottolaitteella. Lämmöntalteenottojärjestelmä on toteutettavissa vähintään kolmeker-

roksisiin kiinteistöihin, joissa on riittävä, keskitetty koneellinen poistoilmanvaihto ja ve-

sikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Potentiaalia poistoilmalämpöpumpuilla on erityisesti 

koneellisella poistoilmanvaihdolla varustettujen, vuosien 1960–1990 aikana rakennettu-

jen kerrostalojen energiatehokkuustoimenpiteenä. Suomessa kohteita arvioidaan olevan 
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30 000. Poistoilman lämmöntalteenottoratkaisujen yleistymisen myötä kaukolämmön ku-

lutuksen vähenemän odotetaan olevan pitkällä aikavälillä 2,7 TWh ja vastaavasti sähkön-

kulutuksen nousun 0,8 TWh (Rämä et al. 2015, 27). 

Hybridijärjestelmän kannattavuutta on tarkasteltava tapauskohtaisesti. Käytännön koke-

mus on osoittanut, että hyvin toteutetuissa kohteissa kaukolämmön kulutus megawatti-

tunteina on vähentynyt noin 50 % ja tehomaksun perusteena oleva teho tai vesivirta alen-

tunut 10–30 % (Kiinteistöliitto 2017, 6). Suurimmat suhteelliset säästöt saadaan kauko-

lämmön kulutuksen siirtyessä lämmityskaudella myöhemmäksi (Rämä et al. 2015, 27).  

6.1.4 Kaukolämmön paluuvettä hyödyntävä lämpöpumppu 

Hybridilämmitysjärjestelmässä vaihtoehtoisena lämmönlähteenä voi toimia kaukoläm-

mön paluuvesi. Kaukolämpöveden paluulämpötila on korkeampi kuin maaperästä tai ve-

sistöstä saatava lämpötila, mikä mahdollistaa lämpöpumpun paremmalla lämpökertoi-

mella toimimisen. Lisäksi investointi keruupiiriin pienenee huomattavasti. Kaukoläm-

mön paluuvedellä on siten edellytykset kilpailla lämpöpumpun perinteisten lämmönläh-

teiden kanssa. (Pöyry Oy 2010, 4.) 

Lämpöpumpun kytkentäesimerkki kaukolämmön paluupuolelle on esitetty kuvassa 17. 

Kytkentä on kehitetty sekä vanhojen ja suurien kiinteistöjen ja kiinteistöryhmien lämmi-

tystä että teollisuuden prosessilämmitystä ajatellen. Kytkentäesimerkissä kiinteistön läm-

mitys toteutetaan kaukolämmön matalalämpötilaisella paluuvedellä. Kiinteistön käyttö-

vesi priimataan paluuvesilämpöpumpulla sopivaan lämpötilaan. Kytkentämalli on sovel-

tuvin matalalämpötilaisiin lämmönjakojärjestelmiin, kuten lattialämmityskohteisiin. 

Käyttöveden lämpötilan nosto lämpöpumpulla edellyttää riittävän käyttövedenkulutuk-

sen ja käyttöajan sekä lämminvesivaraajan. (Pöyry Oy 2011, 31.) 
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Kuva 17. Kiinteistökohtainen kaukolämmön paluupuolelle kytketty lämpöpumppu (Pöyry Oy 

2011, 32). 

Lämpöpumpun käyttö pelkästään käyttöveden lämpötilan nostoon edellyttää erityiskäyt-

töön suunnitellun lämpöpumpun. Standardimallin lämpöpumpulla suhteellisen korkeat 

lämpötilatasot on haastava toteuttaa. Kynnyskysymyksiä ovat komponenttien, kuten 

kompressorin, materiaalikestävyys ja kylmäaineen korkea lämpötila. Lisäksi käyttöveden 

tarpeen tulee olla jatkuvaa, jotta lämpöpumpulla saavutetaan riittävät käyntijaksot. (Tikka 

2018.)   

Kaukolämmön paluuveden ja lämpöpumpun yhdistävän lämmitysratkaisun kannatta-

vuutta on aina tarkasteltava tapauskohtaisesti. Kaukolämmön paluuveden käyttö lämpö-

pumppulämmityksessä voi parhaimmillaan tehostaa kaukolämmön jäähtymää ja tarjota 

hybridilämmitystä harkittaessa investoinniltaan edullisemman ja lämmön riittävyyden 

turvaavan vaihtoehdon (Pöyry Oy 2011, 33).  
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6.2 Hybridijärjestelmän taloudellisuus 

Taloudellinen kannattavuus on tärkeä kriteeri lämmönlähdettä valittaessa. Hybridiasiak-

kaan lämmöntuotantokustannukset koostuvat verrattain suuresta alkuinvestoinnista läm-

möntuotantolaitteistoon, koska yhden järjestelmän sijaan maksettavana on kahden tai use-

amman lämmitysjärjestelmän laitteet, asennukset ja kunnossapito. Käytönaikaiset kus-

tannukset muodostuvat energiankulutuksesta ja laitteiston huolto- ja kunnossapidon kus-

tannuksista. Säästöjä on synnyttävä pienentyneen ostoenergiantarpeen ja laitteiston mi-

toituksen optimoinnin myötä. Tärkeää on tarkastella lämmitysjärjestelmää kokonaisuu-

tena sen koko elinkaaren ajalta.  

Oikein tehty lämmitysjärjestelmän mitoitus on tärkeää, jotta lämmitystehontarve pysty-

tään kattamaan vuoden jokaisena käyttötuntina ja hybridijärjestelmän investointi saadaan 

maksettua takaisin (Pesola et al. 2011, 6). Asiakkaalle useamman lämmönlähteen yhdis-

tävä hybridijärjestelmä voi kustannussäästöjen lisäksi tuoda lisävarmuutta, koska lämmi-

tys ei ole yhden järjestelmän varassa. Optimoimalla lämpöpumpun ja kaukolämmön jär-

jestelmäkoot voi vaikuttaa syntyviin säästöihin ja investointikuluihin. (Sarvaranta et al. 

2012, 24.) 

Lämmitysjärjestelmien investoinnit on edullisinta toteuttaa rakennusvaiheessa. Saneerat-

tavissa asuinkerroistaloissa energiatehokkuustoimenpiteet on usein kannattavinta tehdä 

rakennusten korjausremonttien yhteydessä. Energiatehokkuustoimenpiteiden yhteydessä 

esimerkiksi ilmanlaadun ja sisäilmaston paraneminen voivat olla merkittäviä. Yksistään 

energiatehokkuustoimenpiteiden kannattavuutta on siten hankala arvioida tavallisin in-

vestointilaskelmin. Suositeltavaa on tehdä taloudellisuusarviointi elinkaarianalyysin pe-

rusteella eri toimenpidevaihtoehtojen välillä. (Holopainen et al. 2007, 92–93.) 

Käytönaikaisissa kustannuksissa energianhintojen vaikutus on suuri vaihtoehtoisten läm-

mitysmuotojen mielekkyyttä vertailtaessa. Kaukolämmön hinnankorotusten ohella myös 
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sähkön hintakehitys vaikuttaa hybridilämmityksen ja kaksisuuntaisen tuotannon houkut-

televuuteen. Korkea sähkönhinta voi esimerkiksi heikentää lämpöpumppuratkaisuun pe-

rustuvan kiinteistökohtaisen asiakastuotannon kannattavuutta. (Pöyry Oy 2016, 23.) 

Hybridilämmitysjärjestelmien yleistyminen isommassa mittakaavassa edellyttää kannus-

tavia toimenpiteitä julkiselta taholta. Kannustaviksi toimenpiteiksi rakennusten energia-

tehokkuuden parantamiseksi on ehdotettu kiinteistöjen energiatehokkuustietojen julkista-

mista, energia-avustuksia ja energiakatselmuksen sertifiointijärjestelmää. Kuntatasolla 

on vastaavasti ehdotettu energiatehokkuuteen sidottua kiinteistöveroa tai energiatehok-

kuuden huomioimista kaavoituksessa. Myös uudenlaisia yksityisen sektorin tuottamia 

energiatehokkuusinvestointien rahoitusratkaisuja pohditaan. (Hyysalo et al. 2017, 41.) 

6.3 Hybridilämmitysjärjestelmät kaukolämpöverkossa 

Kaukolämmön ja lämpöpumpun yhteiskäytöllä vähennetään käytännössä kaukolämpö-

energiankulutusta suhteessa enemmän kuin kaukolämpötehoa (Jokela 2014, 41). Suhde 

riippuu kuitenkin valitusta lämpöpumppuratkaisusta. Kaukolämpöenergiankulutus vähe-

nee oleellisesti, sillä lämpöpumpun avulla energiantarpeesta voidaan hyvällä hyötysuh-

teella kattaa suurin osa koko lämmityskauden ajan. Apulämmitysjärjestelmän tarve ko-

rostuu vasta huipputehontarpeen tunteina, jolloin ensisijainen lämmitysmuoto ei riitä kat-

tamaan lämmitystehontarvetta. Pienentynyt energiantarve laskee kaukolämmön myynnin 

volyymia, kun taas rooli vara- ja säätövoiman kapasiteetin haltijana nostaa kaukolämmön 

tuotantokustannuksia. (Pöyry Oy 2016, 22.) 

Energiankokonaiskysynnän laskeminen voi tuoda lisäkustannuksia kaukolämpöyhtiöille 

kapasiteetin säilyttämisvelvoitteen myötä lämpömarkkinoiden pysyessä ennallaan. Toi-

saalta yksittäisten asiakkaiden menettäminen kaukolämmön piiristä vyöryttää kiinteät 

kustannukset kaukolämpöpiirin muiden asiakkaiden maksettavaksi. Kiinteiden kustan-

nusten kohoaminen aiheuttaa hinnankorotuspainetta tehomaksun kasvattamiselle. (Sarva-

ranta et al. 2012, 11.)  
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Hyvin suunnitellulla hybridijärjestelmän kytkennällä kaukolämpöverkkoon on suuri mer-

kitys kaukolämpöverkon toiminnan kannalta. Kaukolämmön kannalta epäedullinen rat-

kaisu heikentää kaukolämmön jäähtymää ja väärin mitoitettu lämmönjakojärjestelmä voi 

kasvattaa tarvittavaa vesivirtaa. Kaukolämmön paluuveden jäähtymän merkitys riippuu 

lämmöntuotantolaitoksesta. Paluuveden paremmalla jäähtymällä saavutetaan suurin etu 

lämmöntalteenottopesureilla varustetuilla tuotantolaitoksilla, joissa savukaasuista talteen 

otettava energiamäärä riippuu lisäksi polttoaineen kosteudesta. Lämmön ja sähkön yh-

teistuotannossa sähkön tuotanto voi kasvaa, kun turbiinin jälkeisen höyryn paisumista 

voidaan jatkaa lauhdutuspaineen laskettua. Vastaavasti kaukolämpöveden paluulämpöti-

lan alentaminen pienentää kaukolämmön vesivirtaa. Vesivirran pienentyminen pienentää 

verkoston painehäviöitä ja pumppauskustannuksia. Vesivirran muutos ei vaikuta kauko-

lämpötehoon, mutta kasvattaa lämpötilaeroa meno- ja paluupuolien välillä. Vesivirran 

pienentymisen myötä myös kaukolämpöveden siirto voidaan toteuttaa pienemmillä put-

kiko’oilla. Olemassa olevan kaukolämpöverkon putkikoon muuttaminen ei todennäköi-

sesti ole kannattavaa, mutta verkoston kapasiteetti riittää pidemmälle uusien käyttäjien 

liittämiseen. (Pöyry Oy 2010, 6–10.) 

Kaukolämpöyhtiön kannalta edullinen tilanne voidaan saavuttaa, mikäli kiinteistökohtai-

sella lämmöntuotannolla voidaan vähentää kaukolämpöyhtiön investointitarvetta uuteen 

tuotantokapasiteettiin. Myös kaukolämpöverkon pullonkauloissa voi lämpöpumppuin-

vestointi korvata kaasu- ja öljykattiloiden ajotarvetta vähentäen tuotantokustannuksia. 

(Pöyry Oy 2018, 46.) Toisaalta päinvastainen tilanne voi syntyä kaukolämmön kysynnän 

volyymin laskiessa, kun CHP-laitosten tuotantoa joudutaan epäedullisesti rajoittamaan. 

(Sarvaranta et al. 2012, 25). Kokonaisuuden koordinointi on tärkeää optimaalisen loppu-

tuloksen saavuttamiseksi. Hajatuotannon hallitsemattomuus voi pahimmillaan johtaa jär-

jestelmän ylläpidon haasteisiin sekä heikentyneeseen toimitusvarmuuteen ja lämmönlaa-

tuun. (Valor Partners Oy 2016, 9.)  
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7 HYBRIDIASIAKKAIDEN HINNOITTELU KAKSISUUNTAI-

SILLA LÄMPÖMARKKINOILLA 

Kaukolämpöyritysten siirtyminen avoimempaan ja vuorovaikutteisempaan lämpömark-

kinamalliin tulee vaikuttamaan myös hinnoitteluun. Hinnoittelumuutosprosessi on suun-

niteltava niin, että hinnoittelu säilyy kaikkia osapuolia tasapuolisesti kohtelevana ja kau-

kolämpöyhtiön kannalta kustannusvastaavana. Asiakkaan kannalta hinnoittelun tulee olla 

helposti ymmärrettävää ja todelliseen kulutukseen perustuvaa. Hinnoittelussa on huomi-

oitava myös uudenlaisten asiakastyyppien, kuten hybridiasiakkaiden, oikeudenmukainen 

hinnoittelu.  

Tässä kappaleessa keskitytään kaksisuuntaisiin lämpömarkkinoihin ja hybridiasiakkaan 

mahdolliseen rooliin energiantuottajana sekä pohditaan vaikutuksia kaukolämmön hin-

noitteluun. Lisäksi pohditaan, miten kaukolämpöverkon hinnoittelua voidaan kehittää 

hybridiasiakkaiden kohdalla. 

7.1 Kaksisuuntaiset lämpömarkkinat  

Kaksisuuntaisilla lämpömarkkinoilla tarkoitetaan hajautettua energiajärjestelmää, jossa 

erilaiset toimijat voivat sekä myydä että ostaa lämpöä. Kaksisuuntaisella asiakkaalla vas-

taavasti tarkoitetaan energiajärjestelmään omaa lämmöntuotantoansa tai ylijäämälämpö-

änsä myyvää ja verkosta lämpöä ostavaa asiakasta. Kaksisuuntaisessa kaukolämpöver-

kossa perinteisenä lämmöntuottajana toimivat energiayhtiöt, mutta myös ulkopuoliset 

tuottajat voivat myydä lämmöntuotantoaan tai ylijäämälämpöään verkkoon. Kaksisuun-

tainen lämpömarkkina avaa mahdollisuuden esimerkiksi teollisuuden, kiinteistöjen ja da-

takeskusten ylijäämälämmön talteenotolle ja hyödyntämiselle lämmitysverkossa. Asiak-

kaina toimivat perinteiseen tapaan asuintalot, teollisuus, liikerakennukset ja toimistot 

sekä julkiset rakennukset. Edellä Pöyry Oy:n periaatekuva kaksisuuntaisesta kaukoläm-

möstä. (Pöyry Oy, 2016, 5–6.) 
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Kuva 18. Kaksisuuntaisen kaukolämmön periaatekuva (Pöyry Oy 2016, 6). 

Kaksisuuntaisen kaukolämmön toimintamallin tavoitteena on parantaa kaukolämmön ko-

konaistehokkuutta, taloudellista kannattavuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Optimita-

pauksessa asiakastuottajien omalla tuotannolla voidaan korvata energiayhtiön lämmön-

tuotantoa vähentäen primäärienergian tarvetta sekä harventaa voimalaitosten ylös- ja 

alasajoja. Teknistaloudellisesti kannattavinta kaksisuuntainen kaukolämpömalli on to-

teuttaa kohteissa, joissa hukkalämpöä ja ylijäämäkapasiteettia on helposti toteutettavin 

ratkaisuin ja edullisin kustannuksin saatavilla. (Pöyry Oy 2016, 6.) 

Kaksisuuntaisen lämpömarkkinamallin toteutuminen edellyttää nykyisenkaltaisen kauko-

lämpöverkon avautumista kaksisuuntaisten asiakkaiden ja mahdollisesti kolmansien osa-

puolien lämmöntuotannolle. Terminologiassa puhutaan TPA-mallista (Third-Party Ac-

cess). Lämpömarkkinoiden avaaminen mahdollistaisi ulkopuolisten lämmöntuottajien 

lämmöntuotannon myymisen kaukolämpöverkkoon ilman lämmönostovelvoitetta. Kil-

pailulle avoin sähkömarkkinamalli ei välttämättä ole lämmitysmarkkinoilla realistinen ta-

voite, koska hajautetun tuotannon ja kaukolämpöverkkojen paikallisuuden takia markki-

nat ovat usein pienet. (Pöyry Oy 2018, 27). 
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Kaukolämpöverkon toiminnan kannalta ylijäämälämmön syöttäminen kaukolämpöverk-

koon tulee tapahtua kontrolloidusti. Tasehallinnasta sekä vara- ja huippukapasiteetin yl-

läpidosta vastaavana tahona voi toimia esimerkiksi kaukolämpöyhtiö. Tasevastuusta ai-

heutuvien kustannusten kattamiseksi on varmistettava riittävä korvaus. Pöyry Oy (2016, 

19) ehdottaa raportissaan kustannusten kattamiseksi huippukulutuksesta kerättävän eril-

lisen maksun, joka kohdistetaan asiakkaille huippukapasiteetin tarpeen mukaisesti. Kau-

kolämpöverkkojen laajemman avaamisen ulkopuolisille lämmöntuottajille vastaavasti 

mainitaan saattavan vaatia sähkömarkkinoiden tapaan veloitettavan erillisen siirtomak-

sun.  

7.2 Kiinteistöt asiakastuottajina 

Kiinteistöillä tarkoitetaan tässä yhteydessä asuinkerrostaloja, liikerakennuksia, julkisia 

rakennuksia ja datakeskuksia. Kiinteistöjen asiakastuottajina toimimisella pyritään yli-

jäämälämmön parempaan hyödyntämiseen ja kiinteistöjen käytönaikaisten lämmityskus-

tannusten pienentämiseen. Etenkin asuinkiinteistöjen ja liikerakennusten kesäaikainen 

sekä datakeskusten ympärivuotinen tilojen jäähdytystarve on lisännyt hukkalämmön tal-

teenoton kiinnostavuutta. (Pöyry Oy 2016, 11.) 

Kaksisuuntaisen kaukolämmön asiakastuottajina on kohteiden lämmöntuotanto toteutet-

tava rinnakkaisilla menetelmillä, jotta ylijäämälämmön syöttäminen verkkoon on mah-

dollista. Rinnakkaisena lämmönhankintamenetelmänä voi olla maaperää, ulkoilmaa tai 

poistoilmaa lämmönlähteenään käyttävä lämpöpumppu. Kuten edellä on todettu, rinnak-

kaisjärjestelmät mitoitetaan tavallisesti kattamaan vain osa lämmöntarpeesta, jolloin eten-

kin talven huippukulutustunteina asiakastuottajat todennäköisesti kuluttavat lämmitys-

energiaa enemmän kuin tuottavat. (Pöyry Oy 2016, 11.) 

Kiinteistöjen lämmönkulutus korreloi ulkoilman lämpötilan kanssa, mikä osaltaan lisää 

tuotannon ennustettavuutta ja helpottaa tuotannon liittämistä osaksi kaukolämpöverkkoa. 

Kiinteistöjen liittämistä kaukolämmityksen kysyntäjoustoon tutkitaan. Kysyntäjouston 

optimoinnista tekee haastavan suurimman lämmöntuottokyvyn sijoittuminen kesäaikaan, 
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jolloin kaukolämmöntarve ja -hinta ovat alhaisimmillaan. Suurin potentiaali kysyntäjous-

ton pullonkaulojen tasaamisessa on syys- ja kevätkausina, kun vuorokauden aikaiset läm-

pötilavaihtelut ovat suurimmillaan (Valor Partners Oy 2015, 19). (Pöyry Oy 2016, 11.) 

Ongelmaksi kiinteistöjen asiakastuottajina toimimisessa muodostuvat usein investoinnin 

suuruus ja riittävän ammattitaidon puuttuminen. Etenkään yksityisten henkilöiden omis-

tamissa asuinkiinteistöissä ei välttämättä riitä ylimääräisiä resursseja tai osaamista kaksi-

suuntaiseen lämpömarkkinamalliin osallistumiseen. Osallistumisen helpottamiseksi kiin-

teistökohteille räätälöityjen palvelumallien sekä sopimus- ja hinnoittelumallien tarjoami-

nen on tarpeen. Palvelumallin tarjoajana voisi toimia esimerkiksi energiayhtiö tai ulko-

puolinen kolmas taho. Kaksisuuntaiseen lämmöntuotantoon käytettävinä kannustimina 

toimivat lisäksi kiinteistöjen omat energiatehokkuustavoitteet ja myydystä lämmöstä saa-

tava rahallinen hyöty. (Pöyry Oy 2016, 11.)  

Toisaalta energiayhtiön tai ulkopuolisen tahon näkökulmasta ovat yksittäisen, satunnai-

sesti ylijäämälämpöä tuottavan kiinteistön liittämisestä ja kapasiteetin ylläpidosta aiheu-

tuneet kiinteät kustannukset niin suuret, ettei kaukolämpöyhtiön ole kannattavaa ylläpitää 

tällaista tuottajaa kaukolämpöverkossa. Yksittäisten kiinteistöjen aurinkosähkön omatuo-

tanto sen sijaan on kaksisuuntaisen kaupan piirissä ja paremmin hallittavissa. Sähkömark-

kinat ovat kaksisuuntaisessa liiketoimintamallissa edellä. Lämmitysmarkkinoilla ei aina-

kaan vielä ole vastaavia resursseja. (Tikka 2018.) 

Toinen ongelma on riittävän lämpötilan saavuttaminen, jotta ylijäämälämpöä voidaan 

hyödyntää kaukolämpöverkossa. Kaukolämpövettä kylmemmän veden syöttäminen hei-

kentää koko kaukolämpöverkon energiatehokkuutta ja kasvattaa primäärienergian tar-

vetta. Kiinteistökohteiden maalämpöpumpuilla saavutettava lämpötila on yleensä liian 

alhainen suoraan nykyisen kaukolämpöjärjestelmän menopuolelle syötettäväksi. Mikäli 

priimaus sopivaan lämpötilatasoon tehdään sähkövastuksella, jää lämmönmyynnistä saa-

vutettava hyöty olemattomaksi. Toisaalta matalalämpötilaisten kaukolämpöverkkojen 
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(LTDH) yleistyessä menoveden lämpötilan saavuttaminen ei välttämättä edellytä lämpö-

tilan priimausta, mikä yksinkertaistaisi prosessia säilyttäen myös lämpöpumpun lämpö-

kertoimen korkeana. (Pöyry Oy 2016, 9; Pesola et al. 2011, 7.)  

Pesola et al. (2011, 7) mainitsee vaihtoehtona lämpöpumppujen potentiaalin kaukoläm-

pöverkon paluuveden lämmön siirtämisessä menopuolelle. Käytännössä paluupuolen 

noin 50–55 °C vedestä otetaan lämpöä talteen ja priimataan menovedelle soveltuvaan 

lämpötilaan 80–110 °C tai sekoitetaan alhaisemmassa lämpötilassa normaalia korkeam-

paan lämmöntuotantolaitokselta tulevaan menoveteen. Lämmönsiirto paluupuolelta me-

nopuolelle lisäisi samalla kaukolämpöveden jäähtymää parantaen voimalaitoksen hyöty-

suhdetta. Menetelmän tuomat taloudelliset hyödyt ovat tällöin kaukolämpöyhtiön hy-

väksi. Kuvassa 19 paluupuolelta menopuolelle lämpöä siirtävän lämpöpumpun periaate. 

 

Kuva 19. Kaukolämmön paluupuolelle kytketty lämpöpumppu (Pöyry Oy 2010, 34).  

Asiakastuotannon lisääminen kaksisuuntaisessa kaukolämpöverkossa edellyttää kiinteis-

töjen yksityisomistajien ja energiayhtiöiden välillä selkeää vastuunjakoa sekä kannusti-

mia energiatehokkuuden suunnittelulle, toteutukselle ja valvonnalle rakennuksen koko 

elinkaaren ajalle. (Airaksinen & Jalas 2017, 7.) 
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7.3 Hybridiasiakkaiden kaukolämmön hinnoittelu 

Hinnoittelulla tavoitellaan tilannetta, joka on molempia osapuolia hyödyttävä ja yhteis-

kunnallisesti kannattava. Tasavertainen kohtelu ja todellisiin kustannuksiin perustuva 

hinnoittelu on toteuduttava myös hybridiasiakkaan kohdalla. Hinnoittelulla on kuitenkin 

pystyttävä kattamaan asiakkuudesta kaukolämpöyhtiölle aiheutuvat kaukolämpöverkon 

ylläpitokustannukset ja tehovelvoitteen mukaisen reservin ylläpitäminen. Hybridiasiak-

kuudesta haastavan tekee kaukolämmön peruskuorman volyymin laskeminen suhteessa 

huippukapasiteettiin. Uutena hinnoittelussa huomioitavana komponenttina on kaksisuun-

tainen lämpökauppa. 

Tasavertaiselle hinnoittelulle on esitetty erilaisia energiamaksuun tai tehomaksuun perus-

tuvia malleja. Todellisen tehontarpeen huomioimiseen on myös ehdotettu uutta tariffia, 

jonka suuruus määräytyy asiakaslaitteissa tapahtuvan kaukolämmön jäähtymän mukaan. 

Hinnoittelu nähdään myös ohjauskeinona, jolla hybridiasiakkaiden omaa tuotantoa voi-

daan siirtää kaukolämpöyhtiölle edullisempaan aikaan. (Sarvaranta et al. 2012, 24–25.)  

7.3.1 Teho- ja liittymismaksu 

Kaukolämmön liittymismaksu ja tehomaksu määritetään asiakaslaitteiden vaatiman mi-

toitustehon tai -vesivirran suhteen, joten lämmitysjärjestelmän optimoinnilla voidaan pie-

nentää näiden hintakomponenttien osuutta. Asiakaskohtaisten kaukolämpölaitteiden mi-

toitustehon rajoittaminen onnistuu tilanteessa, jossa rinnakkaisella lämmöntuotannolla 

voidaan tuottaa tietty osuus myös huipputehontunteina. Kaukolämmön tehopainotteisella 

hinnoittelulla varmistetaan kiinteiden kustannusten kattaminen ja voidaan turvata kauko-

lämpöliiketoiminta, kun kaukolämmön myyntivolyymi laskee rinnakkaislämmönlähtei-

den yleistyessä ja rakennuskannan energiatehokkuuden parantuessa 

Mittausteknologian kehittyminen mahdollistaa tarkempien lämmönkulutustietojen saata-

vuuden. Myös tehomaksu voidaan perustaa hetkittäisten, todellisten kulutustietojen mu-

kaan, jolloin tehomaksussa eriytetään sopimus- ja laskutusteho. Laskutusteho voidaan 

tällöin määrittää esimerkiksi edellisten vuosien mitattujen huipputehojen keskiarvon tai 
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edellisen kuukauden perusteella. Yksittäisten tehopiikkien vääristävän vaikutuksen pois-

sulkemiseksi tehonmittausjakso otetaan yleensä kuitenkin pidemmältä aikajaksolta. Te-

homaksun kehityksessä painotetaan vakaata ja ennustettavaa hintaa. Toisaalta tehomak-

sussa tulee näkyä esimerkiksi tehtyjen energiatehokkuustoimenpiteiden vaikutus. (Pöyry 

Oy 2018, 20; Sarvaranta et al. 2012, 18.)  

7.3.2 Energiamaksu 

Energiankulutuksen mukaan perittävän energiamaksun tulee kattaa kaukolämmön ener-

giantuotannon muuttuvat kustannukset, mukaan lukien polttoainekustannukset, verot ja 

päästöoikeudet (Sarvaranta et al. 2012, 24). Hybridiasiakkaan kaukolämmönkulutus on 

riippuvainen omavaraisenergian tuotannosta. Omavaraistuotannon hyödyntäminen vä-

hentää kaukolämmön volyymia ja kaukolämpöyhtiön tuloja energianmyynnistä. (Pöyry 

Oy 2016, 22.) 

Yhtenä mallina on esitetty hybridilämmityskohteiden veloittamista huipputehopiikkien 

mukaan. Sopimuksessa tehomaksu laskutettaisiin normaalisti määrätyn aikavälin kor-

keimman arvon mukaan, mutta energiamaksu perustuisi huippu- ja varaenergiantuotan-

non kustannuksiin. (Sarvaranta et al. 2012, 24). Muodostuva kokonaishinta yksikköä koh-

den on hybridiasiakkaille tällöin normaaliasiakasta korkeampi. Valor Partners Oy (2015, 

27) ehdottaa vaihtoehdoksi huippu- ja varaenergiantuotannon kustannuksiin perustuvaa 

energiamaksua, mutta vastineeksi alhaisempaa tehomaksua. 

Energiamaksun alentaminen alle muuttuvien kustannusten tason taas vääristää kaukoläm-

pöyhtiön kustannusrakennetta ja heikentää kaukolämpöliiketoiminnan myyntituloja ja 

pakottaa nostamaan tehomaksun osuutta. Alhainen energiamaksu vähentää vaihtoehtois-

ten lämmönlähteiden kiinnostavuutta ja voi ääritapauksessa estää hybridijärjestelmien 

yleistymisen.   
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7.3.3 Jäähtymätariffi 

Hybridiasiakkaita voidaan ohjata suunnittelemaan lämmitysjärjestelmänsä niin, ettei kau-

kolämmön jäähtymä heikkene. Kaukolämpöveden jäähtymän tai paluuveden lämpötilan 

seuraaminen asiakaslaitteissa voi toimia yhtenä jatkuvatoimisena maksuperusteena teho- 

ja energiamaksujen ohella. Jäähtymätariffi voidaan näkökulmasta riippuen mieltää mak-

suksi tai asiakaslaitteiden hyvästä huolenpidosta saatavaksi hyvitykseksi. (Sarvaranta et 

al. 2012, 20.)  

Jäähtymätariffin maksuperusteen on oltava kustannusvastaava, joten jäähtymän nollata-

son on vastattava nykyistä keskiarvojäähtymää. Yksinkertaisin malli jäähtymätariffin las-

kemiseksi on käyttää jäähdytysenergian arvolle sovittua kerrointa, kuten edellä esitetään. 

(Pöyry Oy 2010, 12.) 

 𝐻3ää4&Y#ä = 𝑘 ∙ 𝜙3ää4&Y#ä (12) 

Missä 

k  Jäähtymäkerroin  [€/MWh] 

fjäähtymä  Jäähdytysenergia  [MWh] 

Jäähdytysenergian suuruutta verrataan referenssiarvoon, joka voi olla verkon keskimää-

räinen jäähtymä tai sopimuksen mukainen jäähtymäarvo.  

 ∅3ää4&Y#ä = 𝑞#,+" ∙ (𝑇58d858766' − 𝑇;("--,&/e) (13) 

Missä 

qm,kl  Kaukolämmön massavirta  [kg/s] 

Treferenssi  Paluuveden referenssilämpötila [°C] 

Tpaluu,tod  Paluuveden todellinen lämpötila [°C] 
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Jäähtymäkomponentin käyttöönotto on suhteellisen edullista toteuttaa etäluennan piirissä 

olevaan kaukolämpöverkkoon. Jäähtymän arvona ei voida käyttää vakioitua arvoa, koska 

se johtaisi asiakkaiden eriarvoiseen hinnoitteluun. Tasapuolisessa hinnoittelussa jäähty-

mäarvossa on huomioitava asiakkaan sijainti kaukolämpöverkossa. Tuotantolaitoksen lä-

heisyydessä kaukolämpöveden jäähtymä asiakaslaitteissa on matalampi kuin verkoston 

loppupäässä. Myöskään paluuvettä käyttävät kuluttajat eivät ole samanarvoisessa tilan-

teessa lämpötilataso- ja virtaamaerojen puolesta. Lisäksi riittävän jäähtymätason saavut-

taminen voi kesäaikaan olla asiakkaan kannalta mahdotonta. Yksittäisten jäähtymäarvo-

jen heilahtelun vaikutusta voidaan pienentää esimerkiksi vuorokauden keskiarvon mu-

kaan perittävällä jäähtymämaksulla. (Sarvaranta et al. 2012, 21.) 

7.3.4 Hinnoittelun ohjauskeinot 

Kaukolämpöyhtiöt voivat toiminnallaan ja hinnoittelullaan edesauttaa tai hidastaa vaih-

toehtoisten lämmönlähteiden yleistymistä kaukolämmön piirissä. Hinnoittelulla voidaan 

ohjata myös yksittäisen kuluttajan käyttäytymistä. Kaukolämpöyhtiö voi hinnoittelullaan 

ohjata kaukolämmön kysyntää korkeiden tuotantokustannusten ajalta matalampien tuo-

tantokustannusten aikaan ja kannustaa asiakaslaitteiden hyvään kunnossapitoon. Ohjaus-

vaikutuksen kohdistamisella huipputehontunneille voidaan saavuttaa säästöjä tehontar-

peen ja kalleimman säätökuorman tarpeen vähentyessä. Kaukolämmön huipputehopiik-

kien tasaamiseksi hybridiasiakkaita voidaan kannustaa hyödyntämään rinnakkaista läm-

mitysjärjestelmäänsä kaukolämmön sijaan. Hinnoittelu on tällöin toteutettava niin, että 

asiakas hyötyy vaihtoehtoisen lämmitystavan käytöstä. (Sarvaranta et al. 2012, 22 & 35.)  

Asiakkaan osallistuminen kysyntäjoustoon tarjoaa kaukolämpöyhtiölle investointisääs-

töjä ja parantaa järjestelmän energiatehokkuutta. Kysyntäjoustoon osallistumisen tulee 

olla asiakkaalle vapaaehtoista ja kannattavaa. Lähtökohtaisesti kannustimena asiakkaalle 

toimii rahallinen hyöty, etenkin osallistumisen vaatiessa asiakkaalta lisäinvestointeja. 

Kannustimet voivat perustua teho- tai energiamaksujen alennuksiin tai suoriin investoin-

titukiin. Kaukolämpöasiakkaan koosta riippuen voidaan tarjota räätälöityä tai standardi-

sopimukseen perustuvaa asiakasmallia. Oleellista on asiakasryhmien tasapuolisuuden 
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säilyminen niin, että hyödyt ja kustannukset jaetaan niiden tuottamiseen osallistuneiden 

kesken. (Valor Partners Oy 2015, 27.)  

Kysyntäjoustoon perustuvat hinnoittelumallit perustuvat sopimusmalliin, jossa joko läm-

möntuottajalla on oikeus ohjata asiakkaan lämmöntuotantoa sovittujen kriteereiden täyt-

tyessä tai asiakas itse vastaa lämmönohjauksesta. Rakennusautomaation avulla siirtymi-

nen lämmitysjärjestelmästä toiseen voidaan automatisoida. (Sarvaranta et al. 2012, 23.) 

Suurin kokonaishyöty saatettaisiin saavuttaa tulevaisuudessa kiinteistökohtaisten lämpö-

pumppujen ja yhteistuotantolaitosten hallitulla vuorottaiskäytöllä edellyttäen hybridirat-

kaisujen laajamittaista käyttöä. Vuorottaiskäytön ohjauksen tulee perustua sähkön ja läm-

mön tuotantokustannuksiin, jolloin lämmöntuotto tapahtuu aina edullisimman tuotannon 

mukaan. Vuorottaiskäytön ohjaus edellyttää tuntitason lämmönhinnoittelua. (Valor Part-

ners Oy 2015, 19.) 

Pöyry Oy (2018, 43) on simuloinut lämmitysjärjestelmää, jossa suuren kaukolämmön ko-

konaiskysynnän määrästä 5 % tuotetaan kiinteistökohtaisilla maalämpöpumpuilla. Läm-

pöä ei syötetä kaukolämpöverkkoon, vaan tuotettu lämpöpumppuenergia toimii kauko-

lämmön kysyntäjoustona. Alla esitetyssä kuvassa kiinteistökohtaisilla maalämpöpum-

puilla tuotettu lämpö on optimoitu osaksi ison kaukolämpöverkon tammikuun tuotantoa. 
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Kuva 20. Tuotanto ja muuttuvat kustannukset huippukuorman aikaan isossa kaukolämpöver-

kossa, jossa kiinteistökohtainen maalämpö on osana tuotantoa (Pöyry Oy 2018, 43). 

Pöyry Oy:n (2018, 45) simuloinnissa todettiin muun muassa kaukolämmön tuotantora-

kenteella olevan suuri merkitys kiinteistökohtaisen maalämmön investoinnin kannatta-

vuuteen. Maalämpöön investoineen kiinteistön kannalta on kysyntäjoustoon osallistumi-

sen tuotava säästöjä verrattuna tilanteeseen, jossa yhteyttä kaukolämpöön ei ole.  

7.3.5 Asiakastuottajan kaukolämpöverkkoon syöttämän energian arvo 

Kaksisuuntaisessa lämpökaupassa hinnoittelun perusteena voidaan pitää tuotettua ener-

giaa, ylläpidettävää kapasiteettia tai molempia. Asiakastuottajana toimivan hybridiasiak-

kaan kanssa voidaan sopia kahdensuuntaisesta lämpökaupasta, jossa asiakas syöttää mak-

sua vastaan esimerkiksi maalämmöllä tuotettua omaa tuotantoaan kaukolämpöverkkoon 

peruskuormaksi (Sarvaranta et al. 2012, 25). Tärkeä kaksisuuntaisen hybridiasiakkaan 

hinnoittelussa huomioitava parametri on asiakkaan lämpöverkkoon syöttämän energian 

arvo. Suoraan energiamäärään perustuvan hinnoittelun sijaan on huomioitava lämmön 

vaihteleva arvo eri aikoina (Pöyry Oy 2016, 37). 
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Energian arvon on oltava suhteutettu kaukolämmön tuotantokustannuksiin ja laadun täy-

tettävä sovitut kriteerit, jotta asiakastuotannon syöttäminen kaukolämpöverkkoon on kan-

nattavaa. Syötettävän lämmön hintakilpailukykyyn vaikuttavat lisäksi sähkön ja polttoai-

neiden hintakehitys, kiinteistökohtaisten lämmitysratkaisujen investointikustannusten ke-

hitys sekä verotus- ja tukipäätökset (Pöyry Oy 2016, 8). Hinnoittelussa hybridiasiakkaan 

kaukolämpöverkkoon syöttämä energia voidaan huomioida maksamalla suoraan oston 

yhteydessä tai hyvittämällä kaukolämpölaskussa. Maksettavan tai hyvitettävän osuuden 

määräytymisen tulee perustua kriteereihin, kuten: 

• lämpötila 
• sijainti 
• ajankohta ja saatavuus 
• meno- / paluupuolelle syöttö 
• kysyntäjousto 
• energiantuotantomuoto 

Syötettävän lämmön tärkeimpiä kriteerejä on riittävän lämpötilan saavuttaminen. Kauko-
lämmön menopuolelle syötettäessä lämpötilan tulee olla korkeampi kuin paluupuolelle 
syötettäessä. Siten on perusteltua, että menopuolelle syötetystä lämmöstä maksetaan kor-
keampaa hintaa. Kaukolämpöverkon lämpötilaa lähellä olevan ylijäämälämmön hyödyn-
täminen on helpointa ja kannattavinta. (Pöyry Oy 2016, 9.) 

Asiakkaan sijainti verkon ns. kriittisissä pisteissä voi auttaa lämpöverkoston tasapainon 

ylläpitämisessä ja vähentää kaukolämpöyhtiön kustannuksia. Alueellisen energian arvon 

huomioiminen hinnoittelussa voisi osaltaan toimia kannustimena kaksisuuntaisille asiak-

kaille ja vähentää verkoston pullonkauloja. Toisaalta hinnoittelun määräytyminen sijain-

nin mukaan asettaisi asiakkaita epätasapuoliseen asemaan. (Pöyry Oy 2016, 10.) 

Syötettävästä lämmöstä maksettavan hyvityksen on perustuttava kaukolämmön ajanhet-

ken kustannuksiin. Esimerkiksi lämmöntuotannon kustannusten ja kysynnän ollessa al-

haisimmillaan ei syötettävän lämmön arvo ole sama kuin huipputunneilla tuotetun läm-

mön. Sesonki- ja kausihinnoittelun ohella asiakastuottajia voidaan kannustaa osallistu-

maan hetkelliseen kysyntäjoustoon syötettävän lämmön ostohintaa korottamalla.  
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Laadullisten ominaisuuksien lisäksi hinnoittelussa voitaisiin huomioida energiantuotan-

tomuoto esimerkiksi aiheutuvan ympäristökuormituksen perusteella. Hinnoittelussa ym-

päristöystävällisen lämmöntuotantomuodon valintaan voidaan kannustaa lämmönmyyn-

nin yhteydessä hyvitettävällä ekolämpötariffilla tai -kertoimella. Uusiutuvat pientuotan-

not kasvattavat samalla kaukolämmön uusiutuvan energian osuutta. 

Verkkoon syötettävän lämpötehon on oltava ennustettavissa kaukolämpöverkon toimin-

nan tasapainon ylläpitämiseksi. Syötettävälle lämmölle enimmäistehorajat ja -ostorajat 

määräämällä voidaan pienentää tasapainon häiriintymisen riskiä. Suuritehoisten asiakkai-

den kesken sopimukset on neuvoteltava erikseen. Suuritehoisten asiakkaiden kohdalla 

kaukolämpöyhtiö tarvitsee ns. takuun tuotettavalle kapasiteetille. Sopimuksessa voidaan 

määrätä suuritehoinen asiakastuottaja toimitusvelvolliseksi tietyn kapasiteetin syöttämi-

sestä. (Pöyry Oy 2016, 10.) 

Lämmönmyynti on arvonlisäverollista, mutta esimerkiksi Fortumin avoin kaukolämpö-

sopimus ei velvoita maksamaan arvonlisäveroa vuotuisen myynnin jäädessä alle 10 000 

€ (Fortum 2018). Alla on kuvattuna Fortumin Espoon, Kauniaisen ja Kirkkonummen alu-

een avoimen kaukolämpöverkon viitteelliset ostohinnat. Viitteellinen ostohinta perustuu 

alueen pitkän aikavälin kuukausittaisiin ulkolämpötiloihin. (Fortum 2018.) 

 

Kuva 21. Kuukauden keskilämpötilaan perustuva viitteellinen lämmönostohinta (Fortum 2018). 
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7.4 CASE-esimerkki hinnoittelun vaikutuksesta 

NIBE reHeat on NIBE:n kehittämä kiinteistöjen lämmöntalteenottojärjestelmä. Lämmön-

talteenottojärjestelmä yhdistää maalämpöpumpun ja KOJA:n lämmöntalteenottolaitteen. 

Saneerauskohteessa vanha huippuimuri korvataan lämmöntalteenottopatterilla varuste-

tulla lämmöntalteenottolaitteella. Edellytyksenä asennukselle on koneellinen poistoil-

manvaihto ja vähintään kolme asuinkerrosta. Energiansäästö perustuu ulospuhallettavan 

poistoilman jäähtymiseen huonelämpötilasta 3–5 °C-asteeseen. Poistoilman luovuttama 

energia otetaan talteen ja käytetään uudelleen maalämpöpumpun avulla tilojen ja käyttö-

veden lämmityksessä. Lämmöntalteenotto vähentää lämmitysenergian kulutuksesta 20–

40 %, jolloin lämmityskustannukset alenevat 10–30 %. NIBE reHeat -lämmöntalteenot-

tojärjestelmän periaate on esitetty kuvassa 22 ja kytkentäkaavio liitteessä III. (NIBE 

2018b.)  

 

Kuva 22. NIBE reHeat -lämmöntalteenottojärjestelmän periaate (NIBE 2018b). 



85 

 

Case-esimerkissä on arvioitu NIBE:n kehittämän reHeat-lämmöntalteenottojärjestelmän 

kannattavuutta pien- ja suurkerrostaloissa kaukolämmön eri hinnoittelumalleilla. Eri hin-

noittelumalleista on approksimoitu tasahinnoittelu-, kausihinnoittelu- ja huippukuorman 

hinnoittelumalleja.  

Lämmitystarvelukuina on käytetty Ilmatieteenlaitoksen vuoden 2017 Helsingin seudun 

mukaan normeerattuja arvoja. Lämmitystarveluku kuvaa rakennusten lämmitysenergian 

tarvetta. Rakennuksen ilmanvaihto on oletettu vakioksi ja sisältyvän lämmityksen ener-

giantarpeeseen. Mallinnetut kerrostalot vastaavat Energiateollisuuden määrittämiä tyyp-

pirakennuksia pien- ja suurasuinkerrostaloille (liite Ib).  

Vertailussa käytettiin keskiarvoja kaukolämmön teho- ja energiamaksuista Energiateolli-

suus ry:n syksylle 2018 laatiman tilaston pohjalta. Kausihinnoittelumallissa tiedot rajat-

tiin kausihinnoittelun käyttöönottaneisiin energiayhtiöihin. Tehomaksu pidetään hinnoit-

telumalleissa laskutuskauden ajan vakiona. Kausihinnoitellussa mallissa tehomaksun 

osuus on 1,45 €/MWh korkeampi kuin muissa menetelmissä. Energiamaksun suuruus 

vaihtelee laskutusajankohdan ja hinnoittelumallin mukaan. Tasahinnoittelumallissa ener-

giamaksu on vakiosuuruinen, määräytyen tilaston keskiarvon, 69,13 €/MWh, mukaan. 

Laskelmat hinnoittelun vaikutuksista tehtiin reHeatin todetun energiankulutuksen säästö-

potentiaalin rajoissa, 20 %:n ja 40 %:n energiankulutuksen vähenemillä sekä ilman LTO-

järjestelmää. Lämmönlähteenä käytettävän poistoilman lämpötilan oletetaan pysyvän ta-

saisena vuoden ympäri, jolloin LTO-järjestelmällä voidaan tuottaa tasainen osuus koko 

vuoden lämmitystarpeesta. Tulokset hinnoittelun vaikutuksista on esitetty suurkiinteistön 

osalta kuvaajissa 23, 24, 25 ja 26. 
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Kuva 23. Tasahinnoittelun vaikutukset lämmitysjärjestelmien kaukolämmön kustannuksiin. 

 

 

Kuva 24. Kausihinnoittelun vaikutukset lämmitysjärjestelmien kaukolämmön kustannuksiin. 

0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000

En
er

gi
an

 h
in

ta
 €

/a

Tasahinnoittelu

Ilman LTO:a reHeat 20 % reHeat 40 %

0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000

En
er

gi
an

 h
in

ta
 €

/a

Kausihinnoittelu

Ilman LTO:a reHeat 20 % reHeat 40 %



87 

 

 

Kuva 25. Huippukuorman mukaisen hinnoittelun vaikutukset lämmitysjärjestelmien kaukoläm-

mön kustannuksiin. 

 

Kuva 26. Energianhinta megawattituntia kohden eri hinnoittelumalleilla. 
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NIBE reHeat -lämmöntalteenottojärjestelmä on kannattavin suurissa kiinteistöissä, joissa 

on keskitetysti toteutettu koneellinen poistoilmanvaihto. Suuri energiantarve kasvattaa 

myös järjestelmällä aikaan saatavaa hyötyä. Energiatehokkuustoimenpiteenä toteutettuna 

on kohteet arvioitava aina tapauskohtaisesti. Huomioitavaa on kaukolämmön kulutuksen 

laskemista kompensoiva sähkönkulutuksen pieni kasvu. 

Kuten kuvaajista havaitaan, on lämmöntalteenottojärjestelmällä saatava säästö suurin ta-

sahinnoittelumallilla. Energiamaksun muuttuvien kustannusten mukaileminen kausihin-

noittelussa heikentää lämmöntalteenottojärjestelmän kannattavuutta tasahinnoitteluun 

verrattuna. Ero on vielä suurempi hybridilämmitysjärjestelmillä, joilla oma tuotettava 

energia rajoittuu huipputehontarpeen ulkopuolelle tai pelkästään kesäaikaan. Energia-

maksun vastaaminen huippukuorman muuttuvia kustannuksia nostaa hybridiasiakkaan 

kaukolämmön hintaa yli kausi- ja tasahinnoittelun. Kesällä, matalan kysynnän aikaan, 

oma lämmöntuotanto voi ylittää kaukolämmön kustannukset. Heikko tai negatiivinen 

kannattavuus pidentää lämmitysjärjestelmän takaisinmaksuaikaa ja vähentää investoin-

nin mielekkyyttä. 

Kaikkia asiakkaita koskeva energiamaksun korottaminen nostaa vaihtoehtoisten lämmön-

lähteiden kiinnostavuutta. Vastaavasti kaukolämpöyhtiö voi parhaiten säilyttää oman kil-

pailukykynsä alentamalla energiamaksua vastaamaan muuttuvia kustannuksia. Korkei-

den tuotantokustannusten aikaan hinnalla voidaan kannustaa hyödyntämään rinnakkais-

tuotantoa. Hinnoittelulla on siten potentiaalia markkinalähtöisesti parantaa kokonaisjär-

jestelmän energiatehokkuutta ja kysyntäjoustoa. Kiinteiden kustannusten kattamiseksi 

hinnoittelun tehopainotteisuutta voidaan kasvattaa ja jakaa käyttäjien kesken todellisen 

tehontarpeen mukaan. Tehopainotteinen hinnoittelu kohtelee asiakkaita tällöin tasapuoli-

simmin. Taulukossa 2 on vertailtu NIBE reHeat-esimerkissä ja aiemmin mainittuja hin-

noittelumalleja hybridiasiakkaan ja kaukolämpöyhtiön kannalta. 
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Taulukko 2. Hinnoittelumallien vertailu hybridiasiakkaan ja kaukolämpöyhtiön kannalta. 

Hybridiasiakas Kaukolämpöyhtiö Käyttöönotto 

Tasahinnoittelu 
o Suurimmat suhteelliset 

säästöt lämmityskauden 
ulkopuolella ja välikau-
sina 

o Hyvä ennakoitavuus 
o Hybridijärjestelmä hou-

kutteleva 

o Huono kustannusvastaa-
vuus 

o Ei ohjausvaikutusta 
o Energiatehokkuus opti-

moimatta 
o Ei leikkaa kulutuspiik-

kejä 
 

o Käytössä 

Kausihinnoittelu 
o Suurimmat suhteelliset 

säästöt siirtyvät välikau-
sille 

o Hybridijärjestelmän 
kannattavuus aluekoh-
tainen 

o Kustannusvastaavuus pa-
ranee 

o Kilpailukyky paranee 
o Energiamaksun päivittä-

minen 2–4 krt vuodessa 
o Huippukuormien hin-

noittelu erikseen 

o Käytössä 

Reaaliaikainen hinnoittelu 
o Automatiikan avulla 

suuremmat energian-
säästöt 

o Kysyntäjousto 
 

o Kustannusvastaavuus pa-
ranee 

o Kilpailukyky paranee 
o Energiamaksun jatkuva 

päivittäminen 
o Työläs tiedonkäsittely 

 

o Optio 

Kulutuksen hintaohjaus 
o Automatisoitu siirtymi-

nen rinnakkaislämmön-
lähteiden välillä 

o Säästöt suoraan havait-
tavissa 

o Kysyntäjousto 

o Sopimushinnalla, jolloin 
kapasiteettia rajoitetaan 
energiayhtiön toimesta 

o Hintasignaalein, jolloin 
energiankäytön rajoitta-
minen tapahtuu asiakas-
lähtöisesti 

o Optio 
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Hinnoittelu huipputehopiikkien mukaan 
o Kaukolämmön energia-

maksu asiakkaalle kas-
vaa 

o Energiamaksua mahdol-
lista kompensoida kaksi-
suuntaisella lämpökau-
palla 

o Kannustaa rinnakkais-
lämmitysjärjestelmän 
käyttöön 

o Tehomaksu veloitetaan 
normaalisti, mutta ener-
giamaksu vara- ja huip-
puenergian kustannuk-
siin perustuen 

o Kompensoi kaukolämpö-
yhtiölle aiheutuvia kus-
tannuksia 

 

o Optio 

Jäähtymätariffi 
o Huomioi asiakaslaittei-

den kunnossapidon 
o Kannustaa hybridiläm-

mitysjärjestelmän kyt-
kennän huolelliseen 
suunnitteluun 

o Helposti ymmärrettävä 

o Perustuu todelliseen 
jäähtymään 

o Kustannusvastaava 
o Referenssitason määrit-

täminen hankalaa 

o Optio 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tulevaisuudessa rakennuskannan rooli nähdään yhä aktiivisempana osana energiaverk-

koja. Samaan aikaan rakennusten energiankulutus ja lämmöntarve vähenevät merkittä-

västi. EU:n tavoitteen mukaisesti kaikkien uusien rakennusten tulee olla lähes nollaener-

giarakennuksia vuodesta 2021 alkaen. Lisäksi energiatehokkuustoimenpiteitä vaaditaan 

tehtävän vanhemman rakennuskannan saneerausten yhteydessä. Valitulla lämmitysjärjes-

telmällä on merkittävä vaikutus rakennuksen energiatehokkuuteen ja ympäristöystävälli-

syyteen. Vaihtoehtoisina pää- tai lisälämmitysjärjestelminä ovat yleistyneet ”ilmaisener-

giaa” tuottavat lämpöpumput. Kahden tai useamman lämmitysjärjestelmän yhdistävä 

hybridilämmitysjärjestelmä edistää rakennusten energiatavoitteiden täyttymistä ja va-

kauttaa käytönajan energiakuluja. Kiinteistökohtaisten lämpöpumppujen ja kaukoläm-

mön yhdistäminen nähdään kaukolämmön uutena liiketoimintamahdollisuutena kaksi-

suuntaisilla lämpömarkkinoilla.  

Yhteiskunnallisesti merkittävin hybridijärjestelmän ominaisuus on ympäristön rasituksen 

väheneminen uusiutuvan energian ja hukkaenergian hyödyntämisen ansiosta. Hajautettu 

lämpöpumpulla tuotettu omavaraistuotanto vähentää myös primäärienergiantarvetta koko 

lämmityskauden ajan ja parhaimmillaan tasaa tehopiikkejä lämmitysverkossa sekä inves-

tointi- että pumppauskustannuksia verkoston solmukohdissa. Sähkön kokonaiskulutuk-

selle on sen sijaan odotettavissa kasvua siirryttäessä täysin kaukolämpölämmitteisestä 

lämmitysjärjestelmästä osin lämpöpumpulla toteutettavaan hybridilämmitykseen. Kiin-

teistöjen omavaraistuotannon hyödyntäminen kysyntäjoustona voi tuoda uusia mahdolli-

suuksia lämmitysverkon suunnittelussa. Kiinteistöjen ylijäämälämpöä on ainakin teori-

assa mahdollista syöttää lämmitysverkkoon, mikäli kaksisuuntainen lämpökauppa ote-

taan käytäntöön.  

Kiinteistöjen omavaraisenergian tuotannon kasvulla on vääjäämättä merkitystä kauko-

lämpöverkkojen toiminnan ja energiayhtiöiden liiketoiminnan kannalta. Energiayhtiön 

kannalta omavaraisenergian tuotannon yleistyminen heikentää kaukolämmön alueellista 
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kannattavuutta. Kaukolämmön kannattavuus riippuu oleellisesti rakennetun alueen ra-

kennustiheydestä ja asiakkaiden kaukolämpövaihtimissa tapahtuvasta kaukolämpöveden 

jäähtymästä. Kaukolämpöyhtiöiden rooli siirtynee kohti säätö- ja huippukuormaa kauko-

lämmön myyntivolyymin laskiessa. Kaukolämmön kysynnän laskiessa etenkin leudoilla 

keleillä tulee liiketoimintamallia sekä keskitettyjen tuotantolaitosten käyntiaikaa ja kapa-

siteettia pohtia uudelleen. Tuotannon ennustamisessa mittaustietojen reaaliaikaisen seu-

rannan ja automatiikan tarve tulee korostumaan.  

Kokonaisjärjestelmän kontrollointi ja hallittavuus ovat ensisijaisen tärkeitä tyydyttävän 

lopputuloksen saavuttamiseksi. Kontrolloimaton hajautetun energiantuotannon lisäänty-

minen heikentää koko lämpöverkon toimintaa ja hankaloittaa toimitusvarman, energiate-

hokkaan verkoston mitoittamista. Kaukolämpöjärjestelmien välisten erojen takia toimin-

tamallia ei voida monistaa. Kaukolämpöverkon tasapainon ylläpitäminen nostaa tarvetta 

tasevastuullisen toimijan roolille, jonka vastuulla on verkoston eri toimijoiden ja toimin-

nan kokonaishallinta ja optimointi. Tarvittavan ammattitaidon ja resurssit omaavat tällä 

hetkellä energiayhtiöt, mutta myös kolmannen, riippumattoman osapuolen väliintulo on 

vaihtoehtona. 

Lämmitysjärjestelmää on diplomityössä pohdittu ainoastaan hypoteettisella tasolla. Tek-

ninen ja taloudellinen toteutettavuus on tutkittava erikseen. Mahdollisuuksina kiinteistö-

kohtaisten hybridilämmitysjärjestelmien yleistymiselle kaukolämpöverkossa nähdään tu-

levaisuuden matalalämpötilaisemmat kaukolämpöjärjestelmät, tiukentuvat energiatehok-

kuusvaatimukset ja korkea energianhinta. Myös rakennus- ja mittausautomaation kehit-

tyminen ja reaaliaikaisen tiedon saatavuus ovat ratkaisevassa roolissa. Mielenkiintoisena 

vaihtoehtona nähdään kaukolämpöveden paluupuolen hyödyntäminen lämpöpumpun 

lämmönlähteenä. Lämmönlähteenä paluuvesi on kilpailukykyinen suhteessa maaperään 

tai ulkoilmaan matalamman lämpötilannostotarpeen ja investointikustannusten kannalta. 

Kaukolämmön paluuveden hyödyntäminen nostattaisi paluuveden arvoa parantaen sa-

malla jäähtymää. Kaukolämmön paluuveden hyödyntämispotentiaalia lämpöpumpulla 

tulisi selvittää tarkemmin. 
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Kaksisuuntaisen lämpökaupan toteutuminen nähdään kannattavaksi ainoastaan suurten 

kiinteistöjen, kuten data- ja palvelukeskusten, tapauksessa. Kaukolämpöyhtiön kannalta 

tärkeää on energiantuotannon kapasiteetin ennustettavuus ja tasaisuus sekä syötettävän 

lämmön laatu. Taloyhtiöiden on haastavaa tuottaa riittävästi ylijäämälämpöä, joka täyt-

täisi kaukolämpöyhtiöiden vaatimukset. Kaukolämpöyhtiön ja suhteellisen pienen toimi-

jan välillä sopimus kaksisuuntaisesta lämpökaupasta ei ole mielekäs kaukolämpöyhtiön 

kannalta. Toisaalta asiaa voitaisiin tarkastella useamman taloyhtiön muodostaessa suu-

remman yhtymän, taloyhtiöiden ”energiaosuuskunnan”. Energiaosuuskunnalla voisi olla 

potentiaalia haja-asutusalueella tai kaukolämpöverkon ongelmakohdissa. 

Kiinteistöjen vaihtoehtoisten lämmitysjärjestelmien yleistymisen ja kaksisuuntaisen läm-

pökaupan esteenä nähdään myös kiinteistön omistajien osaamisen puute. Lämmitysjär-

jestelmän optimoinnilla saavutettavat hyödyt edellyttävät kokonaisjärjestelmän huolel-

lista suunnittelua, lähtökohtien selvittämistä ja kontrolloidusti toteutettujen hybridijärjes-

telmien yhteen liittämistä. Kaukolämpöyhtiö tai kolmas energiatehokkuushankkeisiin eri-

koistunut taho voisi laajentaa liiketoimintaansa kattamaan hybridilämmitysjärjestelmät. 

Palveluntarjoaja voi esimerkiksi ottaa vastuun hybridilämmitteisen kiinteistön lämmön-

tuotannosta ohjaamalla kiinteistön lämpöpumppujärjestelmää automaationsa avulla. 

Kiinteistön lämmityksen siirtymisellä ammattilaisen hallintaan vähennetään kiinteistön 

omistajan vastuuta lämmityksestä ja voidaan parantaa kiinteistön ja lämpöverkon ener-

giatehokkuuden hallintaa. 

Huomionarvoisena tekijänä on myös kiinteistöjen lämmönjakolaitteiden omistajuus-

suhde. Perinteisesti kiinteistöt omistavat ja vastaavat lämmönjakolaitteistaan. Palvelu-

mallissa lämmityslaitteet voi omistaa myös energiayhtiö tai kolmas osapuoli. Omistajuus-

suhteen muutoksella kannustetaan esimerkiksi välttämättömiin energiatehokkuusremont-

teihin ja voidaan toteuttaa lämmitysjärjestelmän huoltoja ennakoidusti. Omistajuussuhde 

vaikuttaa luonnollisesti kustannusten ja hyötyjen jakautumiseen. Asiakkaan investointi 

laitteistoon pienenee ja vastuu siirtyy energiayhtiölle tai kolmannelle osapuolelle. Kol-

mannen osapuolen osallistuminen hankintaan mahdollistaa erilaiset rahoitusmenetelmät, 
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kuten leasingrahoituksen. Asiakkaalle lämmitysenergia voidaan tällöin myydä esimer-

kiksi kiinteään sopimushintaan ilman alkuinvestoinnin vaatimaa sijoitusta. 

Avoin kommunikaatio kaukolämpöasiakkaan ja -yhtiön välillä on tärkeää sopivan palve-

lumallin löytämiseksi ja liiketoiminnan läpinäkyvyyden takaamiseksi. Osana asiakaspal-

velua on hinnoittelun oltava kustannusvastaavaa ja helposti ymmärrettävää sekä kohdel-

tava samanarvoisia asiakkaita tasapuolisesti. Lämmön hinnoittelun on vastattava todel-

lista lämmönkulutusta ja lämmöntuotannon kustannusrakennetta. Tasapuolisen hinnoit-

telun on toteuduttava myös hybridiasiakkaiden kohdalla. Diplomityön laskentaosiossa 

mallinnetiin kaukolämmön hinnoittelumallin vaikutusta lämmöntalteenottojärjestelmän, 

NIBE reHeatin, kannattavuuteen. Mallinnuksen tuloksena suurin hybridilämmitysjärjes-

telmällä saatava säästö toteutuu energianhinnan ollessa tasainen ympäri vuoden ja vähe-

nevän kaukolämmön hinnan laskiessa muuttuvien tuotantokustannusten tasolle. Hybridi-

järjestelmien hinnoittelu erikseen huippukuorman energianhinnan mukaan madaltaa in-

vestoinnin kannattavuutta entisestään. Suuri merkitys on rinnakkaislämmitysjärjestel-

mällä tuotetun energian ajankohdalla. Hinnoittelussa hyvityksinä voidaan huomioida 

jäähtymätariffilla asiakaslaitteiston kunto tai ylijäämäenergian syöttäminen kaukolämpö-

verkkoon. Toisaalta jäähtymä ei ole yksiselitteinen eikä lämmitysjärjestelmien ylimitoit-

taminen aina ole järkevää esimerkiksi sijainnista kaukolämpöverkossa johtuen. 

Todennäköisesti asiakkuudesta riippumatta oikeudenmukaisin hinnoittelumenetelmä on 

kausihinnoiteltuun energiamaksuun siirtyminen, kuten trendi on viime aikoina ollut. Kus-

tannusvastaavan hinnoittelun energiankulutuksen ohjausvaikutus toteutuu tällöin mark-

kinaehtoisesti ja optimaalisimmin. Tuntihinnoittelu voi olla varteenotettava vaihtoehto 

tulevaisuudessa. Tehomaksu on oikeudenmukaisinta asettaa tasolle, jolla kustannukset 

voidaan jakaa varattavan huippukapasiteetin mukaan. Rakennusten potentiaali energia-

varastoina tulisi huomioida ja hyödyntää kysyntäjoustona. Sopivan suuruinen korvaus tu-

lisi selvittää laajemmassa tutkimuksessa. Pidemmälle vietyinä kysyntäjousto ja kaksi-

suuntainen lämpökauppa edellyttävät automatiikan laajaa käyttöönottoa, kaukolämpöver-

kon uudelleensuunnittelua ja julkisia tukitoimia sekä kannustimia.  
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9 YHTEENVETO 

Diplomityön lähtökohtana oli pohtia kaukolämmön ja lämpöpumpun yhdistävien hybri-

dilämmitysjärjestelmien mahdollisuuksia kuluttajan ja kaukolämpöyhtiön kannalta. Työn 

taustalla oli vaihtoehtoisten lämmitysjärjestelmien yleistyminen kaukolämmönkin pii-

rissä. Syinä vaihtoehtoisten lämmitysjärjestelmien yleistymiselle todettiin alhaisemmat 

energiakustannukset, rakennusten energiatehokkuustoimenpiteet ja ympäristöarvojen ko-

rostuminen. Kaukolämmön valtteina olleet toimintavarmuus ja helppous eivät enää riitä 

kilpailukyvyn säilyttämiseen. Myös kaukolämmön hintaan kohdistuvat korotuspaineet 

muun muassa hiilidioksidineutraaliuden tavoittelemisen myötä lisäävät kiinnostusta vaih-

toehtoisiin lämmönlähteisiin. 

Hajautetun omavaraistuotannon lisääntyminen kaukolämmön piirissä vähentää kauko-

lämmön myyntivolyymia, mutta korostaa kaukolämmön asemaa huippukuorman kapasi-

teetin ylläpitäjänä. Käytännön vaikutukset kohdistuvat kaukolämmön tuotantolaitosten 

ajotunteihin ja kaukolämpöverkon toiminnan kannalta tärkeän jäähtymän heikkenemi-

seen. Käytännössä kaukolämmön tulot laskevat suhteessa kuluihin. Kaukolämpöyhtiöi-

den on vastattava tilanteeseen ylläpitääkseen liiketoimintansa kannattavana. Keinoina 

nähdään tuoteportfolion laajentaminen kaukokylmän ja energiapalveluiden suuntaan sekä 

kustannusvastaavampi hinnoittelu.  

Hinnoittelulta vaaditaan kustannusvastaavuutta, tasapuolisuutta ja yksinkertaisuutta. 

Kaukolämpöyhtiöiden paikallisen tason lähes monopoliaseman väärinkäyttö on ehdotto-

man kiellettyä. Yhtenä diplomityön tavoitteena oli pohtia oikeudenmukaista hinnoittelua 

hybridiasiakkaiden kohdalla. Usein rinnakkaislämmitysjärjestelmillä ei voida kattaa koko 

lämmityskauden lämmitys- tai tehontarvetta, vaan etenkin huippukuorman aikaan jopa 

koko lämmitystehontarve katetaan kaukolämmöllä. Kaukolämpöyhtiön kannalta tämä 

tarkoittaa täyden kapasiteetin varaamista kalleimmille tuotantotunneille. Tuloksena oi-

keudenmukaisimpana nähtiin kaukolämmön tehomaksun asettaminen riittävän korkeaksi, 

jotta investoinnit infrastruktuuriin ja muut kiinteä kulut saadaan katettua. Asiakkaita ta-
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sapuolisimmin kohteleva tehomaksu vastaa asiakaskohtaisia, ajanjakson korkeimpien te-

hopiikkien keskiarvon mukaan määräytyviä kuluja. Tuotannon muuttuvien kustannusten 

osuuden muuttuessa eniten voidaan hinnoittelun kustannusvastaavuutta parantaa energia-

maksua muunnellen. Esimerkiksi neljästi päivittyvä kausihinnoittelu nähtiin parhaaksi ly-

hyen tähtäimen malliksi. Tulevaisuudessa myös lämmön tuntihinnoittelu sähkömarkki-

noiden tapaan voi olla vaihtoehtona. 

Työn laajuuden puitteissa pohdittiin myös kaukolämmön paluuveden hyödyntämistä läm-

pöpumpun lämmönlähteenä ja kiinteistöjen osallistumista kaksisuuntaiseen lämpökaup-

paan. Jokainen hybridilämmitysjärjestelmä on syytä arvioida erikseen ja tapauskohtai-

sesti. Kiinteistöjen ylijäämälämmön syöttö kaukolämpöverkkoon on mielekästä vain ta-

pauksissa, joissa syötettävä lämpö täyttää lämpötila-, ja muut kriteerit sekä kapasiteetti 

on riittävä ja ennustettavissa. Yksittäisten taloyhtiöiden osallistuminen kaksisuuntaiseen 

lämpökauppaan nähtiin epätodennäköisenä. Lisätutkintaa vaativana vaihtoehtona ehdo-

tettiin taloyhtiöiden muodostaman ”energiaosuuskunnan” perustamista. Kannattavia 

energiaosuuskunnat voivat olla kaukolämpöverkon haaraosissa, joissa esimerkiksi ylimi-

toittamalla maalämpöpumput voidaan vähentää investointikustannuksia kaukolämpöyh-

tiön toimesta. Rakennusten toimiminen energiavarastoina ja osallistuminen kysyntäjous-

toon ovat jo mahdollisia ja esimerkiksi automaation ja hinnoittelun ohjaamisella toteutet-

tavissa.    

Diplomityössä kaukolämmön ja lämpöpumpun yhdistäviä hybridijärjestelmiä tutkittiin 

vain teoreettisella tasolla. Jatkotutkimuksia voitaisiin tehdä kaukolämpöverkolta vaadit-

tavan mitoitustehon mallinnuksen osalta sekä kaukolämpöveden paluupuolen veden hyö-

dyntämisen mahdollisuuksista. Lisäksi on tärkeää tarkastella kokonaisjärjestelmän toteut-

tamista kontrolloidusti ja yhteiskunnallisesti tehokkaimmalla tavalla. Hinnoittelun puo-

lesta tärkeää on huomioida hinnoittelun pysyminen kohtuullisella tasolla, eikä sen pidä 

heikentää liiaksi vaihtoehtoisten, ympäristöystävällisten lämmitysmuotojen asemaa. 
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