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Tämä kandidaatintyö on tehty yhteistyössä Lemin Lämpö Oy:n kanssa. Lemin Lämpö 

tuottaa Lemin kirkonkylässä kaukolämpöä uusiutuvalla metsäenergialla. Kesäaikana 

lämpö tuotetaan kuitenkin pääasiassa kevyellä polttoöljyllä ja se haluttaisiin korvata 

jollakin uusiutuvalla energianlähteellä, kuten maalämmöllä. Tämän kandidaatintyön 

tavoitteena on tutkia maalämmön hyödyntämismahdollisuutta polttoöljyn korvaajana 

kesäajan kaukolämmön tuotannossa. 

Työn alkuun paneudutaan kaukolämmityksen ja maalämmön toimintaperiaatteeseen. 

Työssä esitellään alle 100 kilowatin tehoisia suurkiinteistöissä toimivia 

maalämpöpumppuratkaisuja. Näistä eri esimerkkikohteista on eriteltynä niiden tekniikka, 

likimääräiset investointikustannukset ja vuotuinen lämmöntuotto.  

Työssä esitetään pääpiirteissään eri budjettitarjoukset lämpölaitokselle mahdollisesti 

tulevasta maalämpöjärjestelmästä. Saaduista tarjouksista käy ilmi, että saman tehoiset 

maalämpöjärjestelmät voivat asennettuna olla hyvinkin eri hintaisia, ja eri 

laitetoimittajilla on eriävät näkemykset tarvittavien lämpökaivojen määrässä. 

Tulosten pohdinnassa keskeisin huomio on, että maalämmöllä ei voida täydellisesti 

korvata öljylämpöä, eikä maalämpö voi toimia kesäajalla lämmöntuotannossa itsenäisesti 

ilman priimausjärjestelmää. Priimauksella tarkoitetaan menoveden lämpötilan 

jatkolämmitystä maalämmön tuottamasta noin 65 asteesta tavoitelämpötilaan 75-80 

astetta. Priimaukseen soveltuu eräiden laitetoimittajien tarjoamat 

sähkölämmitysjärjestelmät tai laitoksella jo olemassa oleva öljykattila.  
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

Roomalaiset aakkoset 

P lämmitysteho  MW 

T lämpötila   K 

t käyttöaika   h 

Q lämpö   J 

Kreikkalaiset aakkoset 

𝜀 tehokerroin, COP  -    

Alaindeksit 

40 kW lämpöpumpun lämmitysteho 40 kW 

c kylmä 

h kuuma 

tammi  tammikuu 

Lyhenteet 

COP tehokerroin (Coefficient of Performance) 
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1 JOHDANTO 

Kaukolämmön rooli Suomen kiinteistöjen lämmitysmuotona on merkittävässä asemassa. 

Nykyään yhä enemmän pyritään kiinnittämään huomiota energiantuotannossa 

uusiutuviin ja ympäristöä vähän kuormittaviin polttoaineisiin. Lemin Lämpö Oy tuottaa 

kaukolämpöä Lemin kirkonkylän lämpölaitoksella metsäenergialla, mutta kesäaikana 

kuitenkin pääasiassa kevyellä polttoöljyllä. Öljy haluttaisiin korvata jollakin uusiutuvalla 

energianlähteellä, kuten maalämmöllä. Tässä työssä on tavoitteena tutkia maalämmön 

hyödyntämismahdollisuutta kevyen polttoöljyn korvaajana kesäajan kaukolämmön 

tuotannossa. Tämän kandidaatintyön aihe on saatu Lemin Lämpö Oy:n toimitusjohtajalta 

Petri Rouskulta ja työ on tehty yhteistyössä Lemin Lämmön kanssa.  

Työn toisessa kappaleessa eli ensimmäisessä varsinaisessa käsittelykappaleessa esitetään 

kaukolämmityksen toimintaperiaate yleisellä tasolla. Kolmannessa kappaleessa esitetään 

lämpöpumppuprosessin toiminta ideaalisella ja käytännön tasolla, sekä perehdytään 

tarkemmin lämpöpumppujen kompressoritekniikkaan, kylmäaineisiin ja säätötapoihin.  

Neljännessä kappaleessa perehdytään tarkemmin maalämpöön ilmiönä ja esitetään 

keskeisimmät maalämmössä käytettävät lämmönlähteet.  

Viidennessä kappaleessa esitetään eräitä maalämpöä hyödyntäviä esimerkkikohteita, 

joissa olen vieraillut.  

Kuudennessa kappaleessa käsitellään maalämmön hyödyntämismahdollisuuksia Lemin 

lämpölaitoksen kaukolämmön tuotannossa.  Kappaleessa esitetään eri yrityksiltä saadut 

budjettitarjoukset asennettavista maalämpöjärjestelmistä. Tarjouksista saatujen kahden 

eritehoisen pumpun avulla havainnollistetaan maalämmön osuutta lämpöenergian 

tuotannossa. Työ ei sisällä mitoitusta eikä investoinnin kannattavuuden arviointia. Nämä 

aihealueet olisivat liian laajoja käsiteltäväksi tässä työssä ja toisaalta voivat osin sisältää 

yrityssalaisuuden piiriin kuuluvia asioita. 

Työn lopussa johtopäätöksiä sisältävässä kappaleessa esitetään näkökulmia ja ilmenneitä 

seikkoja, jotka vaikuttavat mahdollisen maalämpöjärjestelmän hankintaan Lemin 

lämpölaitokselle. Yhteenvetokappale tiivistää työn keskeisimmän sisällön yhdeksi 

kappaleeksi. 
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2 KAUKOLÄMMITYS 

Kaukolämmitys perustuu lämmitysenergian ja kuuman käyttöveden tuotantoon ja 

jakeluun kaukolämpöverkon piirissä oleviin rakennuksiin. Tarvittava lämpö tuotetaan 

keskitetysti yhdessä tai useammassa alueen lämpölaitoksessa. Kaukolämmön toimitus on 

liiketoimintaa. Sen sijaan aluelämmitys, jossa toiminta on keskittynyt muutamiin pieniin 

yksityisiin kohteisiin, on monesti voittoa tavoittelematonta toimintaa. (Koskelainen et al. 

2006, 25) 

Suomessa kaukolämmön osuus rakennusten ja käyttöveden lämmönlähteenä on 

yleistynyt 1950-luvulta lähtien. Merkittävä askel kaukolämmön kehitykseen syntyi, kun 

sähköntuotannon hukkalämpöä alettiin hyödyntää lämmöntuotannossa. Tätä 

lauhdelämpöä alettiin hyödyntää kaukolämmönlähteenä ja tämä oli myös alku 

yhteistuotantolaitoksien rakentamiselle, jolloin sähköntuotannon rinnalla tuotetaan myös 

lämpöä. Kaukolämpöverkostoja rakennetiin aluksi suurten kaupunkien tiheästi asuttuihin 

keskustoihin, mutta myöhemmin verkostoa laajennettiin myös kaupunkia ympäröiviin 

lähiöihin ja toisaalta myös pienempien kuntien keskustoihin. Vähitellen kaukolämpö 

vakiintui taajama-alueiden ensisijaiseksi lämmitysmuodoksi. (Koskelainen et al. 2006, 

34-35) 

2.1 Toimintaperiaate 

Kaukolämpöjärjestelmä optimoidaan lämmön kulutustarpeen mukaisesti. Tarpeeseen 

vaikuttavat rakennusten patteriverkon ja käyttöveden lämmitys. Tarve vaihtelee myös 

ajankohdan ja käyttötottumusten mukaan: esimerkiksi yöllä kulutus on pienempää kuin 

päivällä pienentyneen veden käytön ja sisätilan lämpötilan alentamisen johdosta. 

Merkittävin tekijä lämmöntarpeelle on kuitenkin ulkoilman lämpötila. (Koskelainen et al. 

2006, 41-42) 

Lämmön siirto asiakkaalle tapahtuu veden tai höyryn avulla. Lämpölaitoksella kattilassa 

kuumennettu vesi pumpataan ja kuljetetaan kuluttajalle menoputkessa. Kun lämpö on 

luovutettu vedestä kuluttajan kohteeseen, kulkeutuu se takaisin lämpölaitokseen 

paluuputkessa uudelleenlämmitettäväksi. (Koskelainen et al. 2006, 43-44) 

Suomessa kaukolämpöverkkoon liittyneet asiakkaat on liitetty epäsuoralla kytkennällä. 

Tässä kytkennässä asiakkaan lämmityskierto ja kaukolämpöveden kierto ovat eriytettynä 
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toisistaan. Lämpö siirretään asiakkaalle kaukolämpöverkosta lämmönsiirtimen avulla. 

Sen sijaan suorassa kytkennässä kaukolämpöverkon vesi luovuttaa lämmön suoraan 

asiakkaan patteriverkostoon ja lämmityslaitteisiin ilman lämmönsiirrintä. (Koskelainen 

et al. 2006, 43) 

Lämpö tuotetaan kaukolämpöverkkoon ja asukkaille erillis- tai yhteistuotannon avulla. 

Pienissä kohteissa, joissa sähköntuotanto ei tule kysymykseen, lämpö tuotetaan 

lämpökeskuksissa. Yhteistuotantolaitoksissa sähköntuotannossa käytettävästä 

höyryturbiinista johdetaan höyryä kaukolämmönsiirtimeen ja sitä kautta kuluttajille. 

Myös höyryä voidaan toimittaa kuluttajille sellaisenaan. (Koskelainen et al. 2006, 47) 

Kaukolämmön tuotannossa lämpökeskukset käyttävät kustannuksiltaan edullista 

polttoainetta, joka on kilpailukykyinen verrattuna muihin paikallisiin saataviin 

polttoaineisiin. Myös polttoaineen riittävyys ja tasainen saatavuus on varmistettava. 

Polttoaineen poltosta aiheutuvat päästöt on hallittava siten, etteivät ne ylitä sallittuja 

arvoja. (Koskelainen et al. 2006, 260-261) Pienten taajamien kaukolämmitys perustuu 

useimmiten uusiutuvan, harvennuspuusta ja hakkuutähteestä tehdyn metsähakkeen 

käyttöön ja lämpöyrittäjyyteen (Rousku, 2019). 

Lämpökeskuksien kattilatyypit on suunniteltu toimimaan tietyllä tehoalueella 

kulutustarpeen mukaisesti. Kiinteiden polttoaineiden, kuten hakkeen ja turpeen 

hyödyntämiseen soveltuu arina- tai leijupolttokattilat. Arinapolttokattiloita käytetään 

pienissä noin 2-30 MW tehoisissa laitoksissa ja leijupolttokattiloita käytetään 

suuremmissa laitoksissa, joissa teho voi olla jopa 100 MW. Kaasujen ja öljyjen poltossa 

käytetään useimmiten tulitorvi-tuliputkikattiloita 15 MW:iin asti ja vesiputkikattiloita 

tästä teholuokasta eteenpäin. (Koskelainen et al. 2006, 282-287) 
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3 LÄMPÖPUMPPU 

Lämpöpumpulla siirretään lämpöä kylmästä lämpövarastosta kuumaan lämpövarastoon. 

Siirto vaatii ulkoisen järjestelmään tuodun työn. Lämpöpumppuprosessissa kiertävän 

kylmäaineen paineen säätelyllä vaikutetaan prosessin toimintaan. Alhaisessa paineessa 

höyrystynyt kylmäaine ottaa vastaan lämmön kylmästä lämpövarastosta. 

Korkeapaineinen kylmäaine lauhtuu ja luovuttaa lämmön kuumaan lämpövarastoon. 

(Perälä & Perälä 2013, 28-29) 

3.1 Carnot’n lämpöpumppuprosessi 

Carnot’n lämpöpumppuprosessi määrittelee lämpöpumpun toiminnalle pienimmän 

tarvittavan työn. Prosessi on täysin ideaalinen, eikä mikään todellinen 

lämpöpumppuprosessi voi saavuttaa Carnot-prosessin hyötysuhdetta. Carnot’n prosessin 

eri vaiheet tapahtuvat vakiolämpötilan tai vakioentropian vallitessa. (Aittomäki et al. 

2012, 5, 25) Carnot-lämpöpumppuprosessi on esitetty T,s-tasossa kuvassa 1.  

 

Kuva 1. Carnot'n lämpöpumppuprosessi T,s-tasossa. (mukaillen Aittomäki et al. 2012, 25) 

Kuvassa 1 Carnot’n ideaalinen lämpöpumppuprosessi koostuu neljästä vaiheesta: 

vaiheessa 1-2 tapahtuu isentrooppinen puristus ja systeemiin tuodaan ulkoinen työ W. 
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Lämpö Qh poistetaan systeemistä vakiolämpötilassa vaiheessa 2-3, isentrooppinen 

paisunta tapahtuu vaiheessa 3-4 ja lämpö Qc tuodaan systeemiin vakiolämpötilassa 

vaiheessa 4-1. (Ibid.)  

Kylmäaineen kiertoa prosessissa voidaan havainnollistaa myös paineen logaritmin ja 

entalpian kuvaajassa kuvan 2 mukaisesti. 

 

Kuva 2. Lämpöpumpun kylmäainepiirin kiertoprosessi esitettynä paineen logaritmin ja entalpian 

kuvaajassa. (mukaillen LUT 2018a, 12) 

Kuvassa 2 esitetyssä kuvaajassa isobaarinen lämmöntuonti Qc höyrystimeen tapahtuu 

vaiheessa 4-1. Pisteessä 1 kylmäaine on tulistetulla alueella. Puristus 

lauhtumispaineeseen tapahtuu pisteiden 1 ja 2 (sekä 1 ja 2s) välissä. Piste 2s kuvastaa 

ideaalisen isentrooppisen puristuksen päätepistettä. Vaiheessa 2-3 lämpö Qh poistuu 

systeemistä vakiopaineessa lämmönkuluttajalle. Lauhtuessaan kylmäaineen tulistus 

poistuu. Vaiheessa 3-4 kylmäaine jäähtyy ja sen paine laskee ja kierto alkaa alusta. (LUT 

2018a, 12) 

Lämpopumpun tehokkuutta kuvataan dimensiottoman tehokertoimen COP (Coefficient 

of Performance) avulla (Perälä & Perälä 2013, 30). Arvo kertoo systeemistä poistuvan 

lämpömäärän ja systeemiin tuodun työn suhteen tietyllä ajanhetkellä ja tietyissä 

olosuhteissa. Ideaaliselle Carnot’n lämpöpumppuprosessille tehokerroin saadaan 

yhtälöllä (1):  
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 𝜀 =
𝑄h

𝑊
=

𝑇h

𝑇h−𝑇c
           (1) 

jossa  

            𝜀 tehokerroin     [-] 

            Qh  systeemistä kuumaan lämpövarastoon poistuva lämpömäärä [J] 

            W  systeemiin tuotu ulkoinen työ    [J] 

            Th  lämpötila lämmönpoistossa    [K] 

            Tc  lämpötila lämmöntuonnissa   [K] 

3.2 Todellinen lämpöpumppuprosessi 

Todellinen lämpöpumppuprosessi on häviöllinen ja palautumaton prosessi. Se ei koskaan 

saavuta Carnot’n prosessin tehokerrointa, mutta yhtälössä (1) esitetty pumpun 

tehokkuutta kuvaava arvo pätee soveltaen myös todellisille lämpöpumpuille. Todellisen 

lämpöpumpun tehokertoimen määrittämiseksi ei voida käyttää yhtälössä (1) esitettyä 

lämpötilojen avulla tehtävää tehokertoimen määritystä. Näin ollen tehokerroin on 

määritettävä todelliselle lämpöpumpulle lauhduttimen luovuttaman lämpövirran ja 

kompressorin tuodun sähkötehon suhteesta. (LUT 2018a, 14) Todellisen lämpöpumpun 

hyötysuhde on sitä parempi, mitä alhaisempi on lämmön luovutuspuolen 

(lauhdutinpuolen) lämpötila Th (Harju 2006, 165). Lämpöpumpun lämmönkeruulähde voi 

olla esimerkiksi ilma, maaperä tai vesistö (Perälä & Perälä 2013, 30-32). Kuvassa 3 on 

esitetty maalämpöpumpun kylmäaineen kiertoprosessi, josta näkyy myös keskeisimpien 

komponenttien sijoitus prosessin eri vaiheissa. 
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Kuva 3. Lämpöpumpun toimintaperiaate. (mukaillen Perälä & Perälä 2013, 28) 

Lämpöpumpun kylmäainepiirissä kiertävä kylmäaine kuljettaa mukanaan lämpöä. 

Kylmäaineen lämmön vastaanotto ja luovutus perustuvat faasinmuutoksiin 

kiertoprosessissa: matalapaineinen kylmäaine sitoo höyrystimessä itseensä 

lämmönkeruupiirin luovuttaman lämmön. Höyrystynyt kylmäaine puristuu 

kompressorissa korkeaan paineeseen ja samalla lämpötila kasvaa. Korkeapaineinen 

kylmäaine vapauttaa lämmön lauhduttimessa ja tiivistyy nesteeksi. Paisuntaventtiili 

erottaa kylmäainepiirin korkea- ja matalapaineiset osat ja se säätelee höyrystimelle 

palaavan kylmäaineen määrää. Kun kylmäaine saapuu höyrystimelle, kierto alkaa alusta. 

(Harju 2006, 158-159) 

3.2.1 Kompressoritekniikka ja säätötavat 

Useimmissa nykyaikaisissa lämpöpumpuissa yleisin kompressorityyppi on kierukka- eli 

scroll-kompressori. Se on rakenteeltaan yksinkertainen ja perinteistä mäntäkompressoria 

hiljaisempi, sillä siinä ei ole venttiileitä (Perälä & Perälä 2013, 42). Scroll on 

toimintatavaltaan staattinen kompressori. Sen rakenne koostuu kahdesta kierukasta, joista 

toinen on kiinteä. Toinen kierukka liikkuu epäkeskeisesti suhteessa kiinteään kierukkaan. 

Kierukoiden väliin jää peräkkäisiä kammioita, jotka vaiheittain pienenevät nostaen 

samalla läpivirtaavan kylmäaineen painetta. (Aittomäki et al. 2012, 147) Scroll-
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kompressori soveltuu hyvin lämpöpumppujärjestelmään, sillä käynnistyessään 

kompressorissa oleva kylmäaine on vielä paineetonta. Paine kasvaa vähitellen 

kompressorin käynnin aikana, ja kompressorin kuormitus kasvaa tämän myötä tasaisesti. 

Kompressori saa tarvittavan voiteluöljynsä kylmäaineesta. (Perälä & Perälä 2013, 43) 

Mäntäkompressorit ovat melko harvinaisia lämpöpumpuissa. Mäntäkompressorin 

keskeisimpiä osia ovat mäntä ja venttiilit. Venttiili säätelevät kompressorin sylinterissä 

olevan puristettavan kylmäaineen määrää. Venttiilit aukeavat ja sulkeutuva 

automaattisesti paine-eron johdosta. Männän laskeutuessa alakuolonkohtaan imuventtiili 

aukeaa ja kylmäaine imeytyy sylinteriin. Männän noustessa yläkuolonkohtaan tapahtuu 

puristus, missä kylmäaineen paine kasvaa ja poistoventtiili laskee puristetun kylmäaineen 

kompressorista ulos. Tämän jälkeen kierto alkaa alusta. (LUT 2018b, 18-20) 

Kompressori saa sähkötehon oikosulkumoottorista. Oikosulkumoottorin pyörimisnopeus 

on tavallisesti 2900 tai 1450 kierrosta minuutissa. Sama pyörimisnopeus on myös 

kompressorilla. Lämmöntarpeen vaihtelun vuoksi lämpöpumpun teho pitää kuitenkin olla 

säädettävissä. Yksinkertainen säätötapa lämpöpumpulle on ON/OFF-säätö. Termostaatti 

ohjaa kompressorin toimintaa kytkien sen päälle, kun lämmöntarve kasvaa. Kompressori 

käy vakiopyörimisnopeudella niin kauan, kunnes tavoiteltu lämpötaso on saavutettu. 

Kompressori alkaa jälleen käydä uudelleen, kun lisälämmöntarve ilmenee. ON/OFF-

säätötavassa käynti- ja seisontajaksojen pituuksiin vaikuttavat lämmön tarpeen 

mukaisesti. Tämän säätötavan huonona puolena voidaan pitää huonoa tarkkuutta ja 

katkonaista kompressorin käyntiä, mikä heikentää kompressorin käyttöikää. (Perälä & 

Perälä 2013, 47) 

Nykyaikaisissa lämpöpumpuissa on yleisesti käytössä invertterisäätö. Invertteri säätää 

oikosulkumoottorista saatavaa vaihtosähkön taajuutta. Tällä nopeasti reagoivalla 

säätötavalla kompressorin käyntinopeutta voidaan säädellä portaattomasti. Invertterisäätö 

säästää myös kompressoria, sillä käyttöikää heikentävät tiheät käynti- ja seisontasyklit 

jäävät pois. Käynti on tasaista, eikä aiheuta samalla tavalla melua, kuin ON/OFF-säätö. 

(Ibid.) 
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3.2.2 Kylmäaineet 

Kylmäaineen tehtävänä on kuljettaa höyrystimellä vastaanotettu lämpö luovutettavaksi 

lauhduttimessa lämmön kuluttajalle. Kylmäaineen termodynaamiset ominaisuudet 

määräävät kylmäaineen käyttäytymisen kiertoprosessissa. (Aittomäki et al. 2012, 102-

103) Lämpöpumpuissa käytetyt kylmäaineet voidaan luokitella puhtaisiin hiilivetyihin, 

hiilivety-yhdisteisiin, kuten halogeenihiilivetyihin sekä epäorgaanisiin aineisiin, kuten 

ammoniakkiin ja veteen. (Aittomäki et al. 2012, 106)  

Aiemmin kylmäaineina käytetyt halogeenihiilivedyt eli CFC-yhdisteet (freonit) ovat 

nykyään kiellettyjä, sillä ne tuhoavat ilmakehän otsonia. Samasta syystä myöskään 

HCFC-yhdisteet eli vetyä sisältävät halogeenihiilivedyt eivät nykyään ole sallittuja. 

Useimmat lämpöpumput käyttävät nykyisin HFC-yhdisteitä, eli synteettisiä 

fluorihiilivetyjä. Ne ovat vaarattomia otsonikerrokselle, mutta ovat kasvihuonekaasuja. 

Tyypillisimmät HFC-yhdisteet lämpöpumpuissa ovat R404A ja R410A. 

Lämpöpumpuissa käytetyt kylmäaineet eivät itsessään kuormita ilmastoa, elleivät ne 

pääse vapautumaan kylmäainepiiristä esimerkiksi laiterikon seurauksena. (Perälä & 

Perälä 2013, 46) 
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4 MAALÄMPÖ 

Maalämmöllä tarkoitetaan maasta lähtöisin olevaa lämpöä. Maaperän lämpö koostuu 

pintakerrokseen varastoituneesta auringon lämmöstä ja syvemmällä kallioperässä 

olevasta maapallon keskustasta tulevasta lämmöstä. (Aittomäki et al. 2012, 351-352) 

Maalämmön lämmönlähteet voidaan karkeasti jaotella kolmeen päälähteeseen: maaperä, 

kallioperä ja vesistö (Perälä & Perälä 2013, 60). Kaikille edellä mainituille 

lämmönlähteille on lämmön hyödyntämisen toimintaperiaate samankaltainen. 

Lämmönlähteestä talteen otettava lämpö sidotaan lämmönkeruunesteeseen, joka on 

tavallisesti veden ja alkoholin jäätymätön seos. Neste lämpenee kierron aikana muutaman 

asteen. Palatessaan maalämpöpumpulle keruuneste luovuttaa lämmön höyrystimelle 

samalla jäähtyen, jonka jälkeen keruuneste lähtee uuteen kiertoon. (Aittomäki et al. 2012, 

351-352) Kuvassa 4 on esitetty maalämmön kolme eri hyödyntämismenetelmää. 

 

Kuva 4. Maalämmön keruutavat vasemmalta oikealle: maaperästä keruupiirilllä, kallioperästä 

lämpökaivolla ja järvestä vesistöpiirillä (LUT 2018, 8). 

4.1 Maaperä lämmönlähteenä 

Maaperän lämpö saadaan maasta hyödynnettyä jäähdyttämällä maaperää. Lämmönkeruu 

maasta toteutetaan noin 1-2 metrin syvyyteen upotetulla lämmönkeruuputkistolla kuvassa 

4 esitetyllä tavalla. Putkisto koostuu tavallisesti vaakasuoraan asennetuista parin metrin 

etäisyydellä toisistaan olevista putkista. Putkiston keruuneste luovuttaa maasta sitomansa 
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lämmön lämpöpumpulle (Aittomäki et al. 2012, 351-352). Keruuputkiston hyvänä 

puolena voidaan pitää sen vaatima matala asennussyvyys maaperään. Huonona puolena 

voidaan todeta, että keruuputkisto vaatii laajan asennuspinta-alan. Esimerkiksi 

normaalikokoiselle omakotitalolle vaadittava putkituspituus on yhteensä noin 300-400 

metriä, mikä vaatisi noin 600-800 m2 alan keruupiirille (Perälä & Perälä 2013, 65). 

4.2 Kallioperä lämmönlähteenä 

Lämmön hyödyntäminen kallioperästä toteutetaan lämpökaivojen avulla (kuva 4).  

Kaivot tehdään maahan poraamalla. Porakaivon maakerrososuuteen lisätään suojaputki 

estämään maa-aineksen sortumista kaivoon ja suojaamaan keruuputkia. Maaperän 

keruupiiriin verrattuna lämpökaivo ei vaadi tontilta suurta pinta-alaa, mikä mahdollistaa 

useamman kaivon vierekkäin poraamisen. Sen sijaan lämpökaivon syvyys on 200-300 

metriä, riippuen kallioperän etäisyydestä maan pinnasta, halutusta lämmöntarpeesta ja 

porakaivon vedentuotosta. Suuri vedentuotto kaivossa lisää lämmönsaantia. Kaivo 

täytetään vedellä, mikäli vettä ei synny kaivoon luonnostaan. Kaivossa kiertävä 

keruuputkisto tekee U-muotoisen mutkan kaivon pohjassa. Putkistossa oleva keruuneste 

lämpenee kierron aikana. (MOTIVA) 

4.3 Vesistö lämmönlähteenä 

Vesistöstä hyödynnetään lämpöä vesistöpiirillä (kuva 4). Piiri koostuu putkistosta, joka 

upotetaan vesistön, kuten järven tai lammen, pohjaan. Vesistö sitoo lämpöä hyvin 

lämpimän kauden aikana ja keruuputkiston kiertoaine sitoo vesistön lämmön itseensä. 

Vesistöpiirin mitoituksessa tulee ottaa huomioon jään muodostuminen putkistoon. Kun 

lämpöä sitoutuu keruunesteeseen, putkiston ulkopinnan lämpötila laskee ja pintaan 

muodostuu jäätä. Kertynyt jää ei saa nostaa putkistoa ylös vesistöstä. Myöskään vesistön 

pintaan talvella mahdollisesti muodostuva jääpeite ei saa vaurioittaa vesistöpiiriä. 

(Aittomäki et al. 2012, 353-354).  
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5 ESIMERKKIKOHTEIDEN ESITTELY 

Tutustuin kolmeen Lappeenrannan alueella sijaitsevaan kiinteistöön, joissa käytetään tai 

tullaan käyttämään maalämpöä kiinteistön ja käyttöveden lämmityksessä. Näiden 

kohteiden suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa lappeenrantalainen Proheat-niminen 

yritys, joka on erikoistunut LVI-järjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen sekä uudis- 

että saneerauskohteissa. Kohteiden esittely oli toteutettu Proheatin edustajien Timo ja 

Reijo Lappalaisen toimesta, joilta sain myös tarkemmat tiedot kohteista. Kohteiden 

esittelyt ovat eriteltynä seuraavissa alakappaleissa. 

5.1 Würth Center Alaniitynkatu 

Würth Center Alaniitynkadulla on uudisrakennus, joka tulee korvaamaan tämänhetkisen 

Würthin Lappeenrannan toimipaikan. Uusi Würth Center koostuu varasto- ja 

toimistotiloista. Kohteeseen tulee kaksi saksalaisen Dimplexin valmistamaa 

maalämpöpumppua. Yksi pumppu on teholtaan 100 kW ja pumppujen tuottama 

vuosittainen lämpöenergia on noin 100-200 MWh. Lämmönlähteenä on viisi 

lämpökaivoa, joiden yhteissyvyys on 1400 metriä. Kohteen maalämpöjärjestelmän 

mitoitus on toteutettu kiinteistön mahdollista laajentamista ajatellen. Eli mikäli 

tulevaisuudessa on tarvetta rakentaa kiinteistölle lisätiloja, riittää nykyisessä 

maalämpöjärjestelmässä lämmityskapasiteetti myös laajennusta varten. Kohteen 

maalämpöpumput (kuva 5) sijaitsevat rakennuksen ulkopuolella. (Lappalainen 2018) 

  

Kuva 5. Würth Centerin Dimplex-maalämpöpumput. 
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Kohteen lämmitys toteutetaan katosta riippuvien säteilylämmittimien avulla. 

Lämmittimissä kiertää maalämmön avulla kuumennettu vesi. Säteilylämmitin saadaan 

reagoimaan nopeammin esimerkiksi tilassa oleskelevien ihmisen tuottamaan lämpöön 

verrattuna lattialämmitykseen, minkä heikkoutena voidaan pitää lämmön hidasta 

läpikulkeutumista paksun lattiakerroksen läpi. Kuvassa 6 on esitetty kiinteistön 

sisäkatosta roikkuvat säteilylämmittimet. (Ibid.) 

 

Kuva 6. Würth Centerin sisäkatosta roikkuvat säteilylämmittimet. 

5.2 ISValimo Kaakkoiskaari 

ISValimon tuotantohallin lämmitysjärjestelmä on aiemmin koostunut hake- ja 

öljylämmitysestä. Halli lämpiää lattialämmityksellä. Hallitilan lämpötila pidetään 

lämmityskaudella noin 15-asteisena. Kohteeseen toteutetaan vuosien 2018-2019 aikana 

lämmitysjärjestelmän saneeraus. Kiinteistöön asennetaan suomalaisen Gebwellin Taurus-

sarjan 90 kilowatin lämpöpumppu. Pumppua varten porataan 7 lämpökaivoa, joiden 

yhteissyvyys on 2100 metriä. Pumppu on mitoitettu toimimaan osateholla ja sen 

vuotuinen lämmöntuotto on 350 MWh. Mikäli esimerkiksi talvella kylmimpinä 

pakkaskausina tarvitaan lisälämpöä, saadaan se tuotettua kiinteistön öljykattilalla. Koko 

investointi on likimäärin 100 000 euroa. Vierailuhetkellä kohteessa suoritettiin 

lämpökaivojen porausta. Kuvassa 7 on esitetty kohteen erään lämpökaivon porauksen 

alkuvaihetta. Kuvanottohetkellä porataan maaperään kaivoa, joka tuetaan maan 
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sortumista estävillä pystyputkilla. Maaperän porauksen ja putkituksen jälkeen jatketaan 

porausta syvemmälle kallioperään tavoitesyvyyteen asti. (Ibid.) 

 

Kuva 7. Lämpökaivon poraus meneillään ISValimon tontilla. 

5.3 TransSinkko Höyläkatu 

TransSinkon toimipaikkaan tehtiin vuoden 2012 lopulla lämmitysjärjestelmän saneeraus. 

Kohteessa on käytössä lattialämmitys, jonka kiertovesi lämmitetään Gebwellin 

maalämpöpumpuilla. Pumppuja on asennettuna neljä kappaletta: 2 kappaletta 15 kW:n ja 

2 kappaletta 25 kW:n pumppuja, joiden yhteislämpöteho on 80 kW. Järjestelmä on 

mitoitettu täysteholla toimivaksi. Lämpöpumppujen lämmönlähteinä on 8 lämpökaivoa, 

joiden yhteissyvyys on 1600 metriä. Lämmöntuotto on likimäärin 250-300 MWh 

vuodessa. Kohteen lämmitysjärjestelmän saneeraus on maksanut noin 120 000 euroa. 

(Ibid.) 
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6 LEMIN LÄMPÖ OY  

6.1 Yleistä 

Lemin Lämpö Oy on kuntalaisten omistama yritys, joka toimittaa kaukolämpöä Lemin 

kirkonkylän ja Kuukanniemen taajaman kohteisiin. Lämpölaitoksia on kaksi, joista toinen 

sijaitsee Lemin kirkonkylässä ja toinen Kuukanniemen taajamassa. Tarkastelun kohteena 

on Lemin kirkonkylän vuonna 2004 rakennettu lämpölaitos. Laitokseen on liittyneenä 

hieman alle 20 kiinteistöä Lemin kirkonkylästä. Merkittävin yksittäinen kirkonkylän 

kaukolämpöverkkoon liittynyt kohde on Lemin koulukeskus. Koulukeskus voi 

suurimmillaan käyttää noin kolmanneksen lämpölaitoksen kapasiteetista.  

Kirkonkylän lämpölaitos koostuu 1,5 MW arinakattilasta, jonka polttoaineena on 

puuhake. Laitoksella on myös polttoöljyä käyttävä 0,8 MW öljykattila, jota käytetään 

talvella lähinnä huolto- ja häiriötilanteissa. Hakekattilalla tuotetaan noin 95 prosenttia 

kokonaislämmöstä ja loput tuotetaan öljyllä. Laitoksen vuotuinen lämmöntuotto on noin 

3000 MWh.  

6.2 Maalämmön hyödyntäminen kirkonkylän lämpölaitoksella 

Tutkinnan kohteena on maalämmön hyödyntämismahdollisuudet kirkonkylän 

lämpölaitoksella. Maalämpöjärjestelmä kytkettäisiin lämpölaitoksen paluuvesilinjaan 

lämmittämään verkoston paluuvettä, joka johdetaan esilämmityksen jälkeen öljy- tai 

hakekattilaan. Maalämpö olisi uusiutuvana ja vähän työllistävänä energianlähteenä 

järkevä vaihtoehto hinnaltaan epävakaaseen öljyyn verrattuna. Öljykattila ei ollut 

laitoksen perustamishetkellä kallis investointi toisinkuin sen käyttökulut eli polttoaineen 

osto. Maalämpö tulisi siis korvaamaan öljykattilan pääkäyttöaikaa, eli kesäajan tehoa ja 

kallista öljyenergiaa. Kuvassa 8 on esitetty kirkonkylän lämpölaitoksen hake- ja 

öljykattiloiden tuottama lämpöenergia kuukausitasolla normaalivuotena. Kaavio on 

muodostettu liitteessä 1 esitetyn lämpölaitoksen normaalivuoden tuotantoa esittävän 

taulukon pohjalta. 
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Kuva 8. Lämpöenergian tuotanto hake- ja öljykattilalla normaalivuonna. 

Kuvasta 8 havaitaan, että kesäkuusta elokuuhun öljykattilan toiminta on suurimmillaan 

ja erityisesti heinäkuulta koko lämmöntarve on toteutettu yksinomaisesti öljykattilan 

avulla. Heinäkuussa hakekattila ei siis ole lainkaan lämmöntuotannossa. Muina aikoina, 

erityisesti talvella, öljykattilaa käytetään tasaamaan kulutushuippuja. Syynä öljykattilan 

korkealle käyttöasteelle kesällä on, että hakekattilaa ei voida ajaa alle 60 kW teholla 

järkevästi ja taloudellisesti, joten öljykattila on otettava käyttöön. Kesäkuukausina 

kulutus koostuu lähes yksinomaan kuuman käyttöveden tarpeesta kulutuskohteissa ilman 

kiinteistöjen lämmitystarvetta. Myöskään koulukeskus ei ole avoinna kesäkuukausina, 

mikä vaikuttaa selvästi lämpölaitoksen ajotapaan.  

6.3 Maalämpöjärjestelmien tiedustelu ja budjettitarjousten esittely 

Kirkonkylän lämpölaitokselle mahdollisesti tuleva maalämpöjärjestelmä koostuisi 

yhteislämmitysteholtaan noin 40-60 kW järjestelmästä. Selvitin internetistä potentiaalisia 

yrityksiä, joilta voisi löytyä järkevä tarjous maalämpöpumpusta asennuksineen ja 

porauksineen lämpölaitokselle. Laitoin sähköpostitse budjettitarjouspyynnön noin 
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kymmeneen yritykseen. Yritykset sijaitsivat pääasiassa Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja 

Etelä-Savon alueilla. Yritysten edustajat tekivät tarvittavat mitoitukset ja laskennat 

tarjouspyynnössä ilmoittamieni tietojen pohjalta: 

- maalämmöllä korvataan kesäajan öljylämpöä 

- laitokselta lähtevän veden lämpötila kesäaikana n. 75-80 astetta 

- laitokselle saapuvan paluuveden lämpötila kesäaikana n. 40-45 astetta 

- taulukko normaalivuoden tuotannoista ja tehoista, joka on esitetty liitteessä 1 

Sain neljältä yritykseltä budjettitarjoukset, jotka sisälsivät täydellisen asennuspaketin 

avaimet käteen -periaatteella. Seuraavissa kappaleissa on eriteltynä yritysten tarjoukset. 

Tarjouksista esitetään pääpiirteissään, mistä kaikesta tarjous koostuu. Tarjousten hinnat 

on esitetty muodossa euroa per kilowatti. Hinnat sisältävät 24 prosentin arvonlisäveron. 

6.3.1 Laitetoimittaja 1 

Laitetoimittajan 1 tarjous koostuu lämmitysteholtaan 40 kW:n Oilon RE42 04 -mallisesta 

maalämpöpumpusta. Lämpöpumpun tekniset tiedot on esitetty liitteessä 2. Toimitukseen 

sisältyy lämpökaivot, joiden syvyys yhteensä on 2000 metriä. Hinnaksi järjestelmälle 

asennuksineen tulee noin 2000 €/kW. 

6.3.2 Laitetoimittaja 2  

Laitetoimittaja 2 esitteli kaksi tarjousta. Ensimmäinen tarjouksista koostuu 27 kW:n 

Thermia Mega M -mallisesta maalämpöpumpusta. Toimitukseen kuuluu lämpökaivot, 

joiden syvyys yhteensä on 800 metriä. Hinnaksi järjestelmälle asennuksineen tulee noin 

2960 €/kW.  

Toinen laitetoimittajan tarjouksista koostuu 35 kW:n Thermia Mega L-mallisesta 

maalämpöpumpusta. Toimitukseen kuuluu lämpökaivot, joiden syvyys yhteensä on 1200 

metriä. Hinnaksi järjestelmälle asennuksineen tulee noin 2860 €/kW. Molempien 

lämpöpumppumallien tekniset tiedot on esitetty liitteessä 3. 
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6.3.3 Laitetoimittaja 3 

Laitetoimittajalta 3 sain kaksi tarjousta. Ensimmäinen tarjouksista koostuu 40 kW:n Nibe 

F1345-40 -mallisesta maalämpöpumpusta. Tarjoukseen kuuluu myös UKV-1000 -

puskurivaraaja sekä kuusi lämpökaivoa, joiden yhteissyvyys on 1800 metriä. Hinnaksi 

järjestelmälle asennuksineen tulee noin 2890 €/kW.  

Toinen tarjouksista koostuu 60 kW:n Nibe F1345-60 -mallisesta maalämpöpumpusta. 

Tähänkin tarjoukseen kuuluu UKV-1000 -puskurivaraaja, sekä kahdeksan lämpökaivoa, 

joiden yhteissyvyys on 2400 metriä. Hinnaksi järjestelmälle asennuksineen tulee noin 

2360 €/kW. Molempien lämpöpumppumallien tekniset tiedot on esitetty liitteessä 4. 

6.3.4 Laitetoimittaja 4 

Tältä laitetoimittajalta sain kolme tarjousta. Kaksi ensimmäistä tarjousta käsittivät 

Gebwell Gemini -sarjan 40 ja 52 kW:n maalämpöpumppuja. Gemini-sarjan 

lämpöpumppujen tekniset tiedot on esitetty liitteessä 5. 40 kW:n pumpulle lämpökaivoa 

on porattava 900 metriä ja 52 kW:n pumpulle 1000 metriä. Tarjoukseen kuuluu myös 

läpivirtauslämmitin tai erillinen noin 20 kW:n sähkölämmitteinen varaaja maalämmön 

priimaukseen. Priimauksella tarkoitetaan maalämpöpumpulla tuotetun kuuman veden (n. 

65 astetta) edelleenlämmitystä noin 75-80 asteen tavoitelämpötilaan. Tarjottujen 

maalämpöpumppujärjestelmien avulla ei voida saavuttaa kuin korkeintaan 65 asteen 

lämpötila. 40 kW:n järjestelmälle tulee hinnaksi asennuksineen noin 1850 €/kW ja 52 

kW:n järjestelmälle noin 1570 €/kW.  

Kolmas tarjous koostuu jo suurempitehoisesta 90 kW:n Gebwell Taurus -mallisesta 

maalämpöpumpusta. Pumpun tekniset tiedot on esitetty liitteessä 6. Tarjous sisältää 

vastaavan priimausjärjestelmän, kuten kahdessa edellisessä tarjouksessa on esitetty. 

Pumpulle tarvittavan lämpökaivon yhteissyvyys on 1800 metriä. Järjestelmälle tulee 

hinnaksi asennuksineen noin 1378 €/kW.  

6.4 Saatujen tarjousten analysointi 

Saatujen tarjousten investointikustannukset on esitetty kuvassa 9. 
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Kuva 9. Saatujen budjettitarjousten investointikustannukset yksikössä €/kW. Kuvassa punaiset 

palkit esittävät kolmen eri 40 kW:n lämmitystehoisen maalämpöpumpun investointikustannuksia. 

Siniset palkit kuvastavat muiden keskenään eritehoisien maalämpöpumppujen 

investointikustannuksia. 

Kuvan 9 perusteella maalämpöjärjestelmän investointikustannus vaikuttaisi pienentyvän 

pumpun lämmitystehon kasvaessa. Tämä voidaan havaita laitetoimittajien 2, 3 ja 4 eri 

teholuokkien välisistä tarjouksista. Tätä ilmiötä ei voida kuitenkaan yleistää, sillä 

tarjouksia on vain neljältä eri yritykseltä ja otanta on pieni. 

Punaisella värillä merkittyjen 40 kW:n pumpusta koostuvien tarjousten välillä on jonkin 

verran hintaeroa. Näiden 40 kW:n tarjousten välillä on eroa vaadittavassa 

poraussyvyydessä. Laitetoimittajan 1 tarjouksessa lämpökaivoa tulee olemaan 2000 

metriä, mutta laitetoimittajan 4 tarjoukseen lämpökaivoa sisältyy vain 900 metriä. 

Laitetoimittajan 3 tarjoukseen lämpökaivoa sisältyy 1800 metriä. Mitä enemmän kaivoja 

tulee porata, sitä enemmän kustannuksia syntyy. Tämä tekijä on todennäköinen syy 

huomattavaan hintaeroon näiden kolmen 40 kW:n maalämpöjärjestelmää tarjoavan 

toimittajan välillä. 
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On huomattava myös, että laitetoimittajilla 3 ja 4 tarjouksiin sisältyy priimausjärjestelmä, 

jonka avulla päästään kaukoveden kesäajan tavoitelämpötilaan. Sen sijaan 

laitetoimittajilta 1 ja 2 en saanut selvyyttä, sisältääkö tarjoukset lainkaan 

priimausjärjestelmää.  

6.5 Maalämmön toiminnan havainnollistaminen kaukolämmön 

tuotannossa  

Kuvassa 10 on esitetty yksinkertaistettu kytkentäpiirros lämpölaitoksen laitteistosta, 

johon on sovitettu maalämpöpumppu ja sille sähköpriimausjärjestelmä. Kuvassa on 

esitetty veden virtaus putkistossa, ja eri komponenttien vaikutus veden lämpötilaan. 

 

Kuva 10. Lämpölaitoksen kytkentäpiirros, johon on sovitettu maalämpöpumppu ja sille tarvittava 

priimausjärjestelmä. 

Kuvasta 10 katsottuna laitokselle saapuvan veden lämpötila on noin 40-45-asteista. Vesi 

lämmitetään maalämpöpumpulla noin 60-asteiseksi. Tämän jälkeen on suoritettava 

priimaus, eli on lämmitettävä vesi tavoitelämpötilaan noin 80-asteiseksi. Kuvan 10 

kaavion perusteella priimaus toteutetaan sähkökattilassa tai läpivirtauslämmittimessä. 

Mikäli päädytään öljykattilalla priimaukseen, kuvan 10 kytkennässä ei olisi sähköllä 

toimivaa priimauslaitteistoa lainkaan. 
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Tutkitaan maalämpöpumpun hyödyntämistä kaukolämmön tuotannossa ideaalisella 

tasolla. Tarkastelussa ei huomioida lämmityksessä aiheutuvia lämpöhäviöitä, eikä 

maalämmön käytöstä aiheutuvia häviöitä. Oletetaan, että kaikki maalämmöllä tuotettu 

lämpöenergia siirtyy suoraan paluuveden lämmitykseen. Tarkastellaan laitetoimittajan 4 

tarjoamia lämmitystehoiltaan 40 ja 90 kilowatin maalämpöpumppuja sekä näiden 

priimaukseen tarkoitettuja sähkölämmittimiä. Tarjoukset on esitetty tarkemmin 

kappaleessa 6.3.4. Maalämpöpumpuilla tuotetut lämpöenergiat sovitetaan kuvassa 8 

esitettyyn lämpöenergian tuotantoa kuvastavaan histogrammiin.  

Maalämmöllä tuotettu kuukausittainen lämpöenergia saadaan lämpöpumpun 

lämmitystehon ja käyttötuntimäärän tulona: 

 𝑄 = 𝑃𝑡                  (2) 

jossa   

            Q  lämpöenergia    [MWh] 

            P  lämmitysteho    [MW] 

            t  käyttöaika     [h] 

Lasketaan yhtälön (2) avulla esimerkkinä lämmitysteholtaan 40 kW:n maalämpöpumpun 

tuottama lämpöenergia tammikuussa, kun maalämpöpumppua ajetaan vuorokauden 

ympäri kuukauden jokaisena päivänä, eli käyttöajaksi tulee yhteensä 744 tuntia: 

𝑄40 kW,tammi = 0,04 MW ∙ 744 h = 29,76 MWh 

Kuvan 8 perusteella tammikuussa tuotettu lämpöenergia hakkeella ja öljyllä on yhteensä 

noin 401 MWh. Kun tähän sovitetaan maalämmöllä tuotettu lämpöenergia, jää 

haketuotannon osuudeksi noin 371 MWh. Öljyn osuus tuotetusta lämpöenergiasta kevät- 

syys- ja talvikuukausina on niin pieni, että se voidaan jättää huomioimatta. Sen sijaan 

heinäkuun lämmöntuotannossa öljykattilaa tulee käyttää maalämmön rinnalla, sillä 

hakekattilaa ei voida ajaa. Kesä- ja elokuun lämmöntuotanto on alun perin jakaantunut 

hake- ja öljykattiloiden kesken. Kun näille kuukausille sovitetaan maalämmöllä tuotettu 

lämpöenergia, maalämmölle tarvittava priimaus toteutetaan laitetoimittajan tarjouksessa 
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esitettävällä sähkölämmittimellä tai laitoksen nykyisellä öljykattilalla. Kesä- ja elokuun 

lämmöntuotantoa ei voida toteuttaa maalämmön ja hakkeen yhdistelmällä, koska 

hakekattilan teho laskisi ajoittain alle sen käytettävyysrajan, eikä hakekattilaa voida 

sytytellä tai sammutella tarpeen mukaan. Edellä esitettyjen määritelmien perusteella 

lämpöenergiantuotanto muodostuu kuvassa 11 esitetyllä tavalla 40 kW 

maalämpöjärjestelmä huomioiden.  

Kuva 11. Lämpöenergian tuotanto hakkeella ja 40 kW lämmitystehon maalämpöpumpulla, sekä 

maalämmön priimaukseen käytettävällä öljylämmöllä tai mahdollisella sähkölämmittimellä. 

Vastaavalla tavalla yhtälön (2) avulla laskettuna voidaan esittää lämpöenergian tuotanto 

90 kilowatin lämmitystehoisen maalämpöjärjestelmän avulla. Nyt heinäkuun 

lämmöntuotantoon riittää ideaalisessa tarkastelussa pelkkä maalämpö. Heinäkuulle on 

kuitenkin lisätty priimauslämmitys, joka kattaa neljäsosan koko kuukauden 

lämpöenergiantuotannosta, jotta menoveden tavoitelämpötila olisi saavutettavissa. 

Kuvassa 12 on esitetty 90-kilowattisen maalämpöjärjestelmän avulla tuotettu 

lämpöenergia hake- ja priimauslämpötuotannon lisäksi. 
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Kuva 12. Lämpöenergian tuotanto hakkeella ja 90 kW lämmitystehon maalämpöpumpulla, sekä 

maalämmön priimaukseen käytettävällä öljylämmöllä tai mahdollisella sähkölämmittimellä. 

Laitokselle mahdollisesti tulevan maalämpöjärjestelmän tarkkaa ajotapaa ei ole vielä 

päätetty. Kuvien 11 ja 12 ideaalitilanteessa esitetyt tapaukset eivät vastaa hyvin todellista 

ajotapaa. Maalämpöpumpun ajo täydellä teholla vuorokauden ympäri ei laitteiston 

kestävyyden kannalta ole järkevää. Maalämmön ja hakekattilan yhteistoiminta tulisi olla 

hyvin suunniteltu, että hakekattilaa pystytään vielä järkevästi ajamaan maalämmöllä 

tehtävän veden esilämmityksen jälkeen.  

Taulukossa 1 on esitetty yhteenvetona lämmöntuotannon jakautuminen 

tuotantomuodoittain vuositasolla. Tarkasteluun on otettu nykyhetken tuotantotilanne sekä 

tuotantotapaukset 40 ja 90 kW:n maalämpöpumppujen avulla nykyisen kokoonpanon 

rinnalla. 
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Taulukko 1. Lämmöntuotannon jakautuminen vuositasolla eri tuotantomuotojen kesken.  

 
Nykytilanne Maalämpö 40 kW Maalämpö 90 kW 

Hake [MWh] 2970 2569,92 2242,32 

Öljy tai priimaussähkö [MWh] 142 191,68 103,24 

Maalämpö [MWh] 0 350,4 766,44 

Yhteensä [MWh] 3112 3112 3112 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Kesäajan kaukolämmön tuotantoa ei pystytä toteuttamaan pelkästään tarkastelun 

kohteena olevilla alle 100 kW lämmitystehoisten maalämpöjärjestelmien avulla. 

Kesäajan tuotantoa ajatellen maalämpö tarvitsee rinnalleen priimausjärjestelmän, jolla 

tuotetaan vaadittava lisäenergia ja kuumennetaan kaukolämpövesi vaadittavaan 

loppulämpötilaan.  

Priimaukseen on tarjolla erilaisia vaihtoehtoja. Sähkövastuksin varustettu varaaja on 

tyypillinen priimausjärjestelmä. Varaajan etuna voidaan pitää sen kykyä varastoida vettä 

talteen ja tasata lämpötilavaihteluita. (Nibe, 6, 9) Isokokoisen varaajan sijoittaminen tulee 

kuitenkin olemaan ongelmallista lämpölaitoksen tilanpuutteen vuoksi. Vaihtoehtoisesti 

voidaan käyttää läpivirtauslämmitintä, jossa sähkövastukset on liitetty suoraan 

kaukolämpövesipiiriin lämmittämään läpivirtaavaa vettä. Läpivirtauslämmitin on 

rakenteeltaan pienikokoinen ja yksinkertainen. Kokonsa ansiosta se mahtuu ahtaisiin 

tiloihin, eikä erillistä suurikokoista varaajaa tarvita. (Nibe 2016b, 6) Yhtenä vaihtoehtona 

priimaukselle olisi laitoksella jo valmiina oleva öljykattila. Tällöin säästyttäisiin erillisen 

priimausjärjestelmän asentamiselta ja voidaan käyttää jo olemassa olevaa järjestelmää 

hyödyksi. Tällöin öljyn säästö jäisi vähäisemmäksi verrattuna erillisen sähköjärjestelmän 

avulla tehtävään priimaukseen. Sähköjärjestelmän käyttö priimauksessa öljyn sijasta 

alentaisi myös laitoksen päästöjä. 

Saatujen budjettitarjousten perusteella eri laitetoimittajilla on eriävät näkemykset 

tarvittavien lämpökaivojen riittävyyksistä ja kokonaisporaussyvyyksistä. Esimerkiksi 40 

kW:n maalämpöjärjestelmään vaadittava poraussyvyys vaihteli 900 ja 2000 metrin 

välillä. Erään laitetoimittajan näkemys on, että lämpökaivoa voidaan kuormittaa noin 35 

wattia per metri. Tällä tavalla mitoitettuna saadaan lämpökaivolle minimisyvyys, jolla 

maalämpöpumppu juuri ja juuri toimii. Pahimmillaan ylikuormitettu keruupiiri voi jäätyä 

suuren ja jatkuvan kuormituksen takia. Suurempi määrä lämpökaivoja ja yhteissyvyyttä 

mahdollistaa kevyemmän kuormituksen lämpökaivoille ja takaa kaivojen elpymisen 

lämmönottojen välillä. (Oilon) Jokainen porattu lisämetri tuo kuitenkin lisää kustannuksia 

kokonaisbudjettiin. 
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Markkinoilla on paljon yrityksiä, jotka toimittavat ja asentavat pientaloihin ja vastaaviin 

pieniin kiinteistöihin maalämpöjärjestelmiä, mutta suurkiinteistöihin ja vaativiin 

kohteisiin erikoistuneita lämpöpumppujärjestelmiä tarjoavia yrityksiä on vielä melko 

vähän. Tarjouspyyntöjä lähettäessäni sain monelta yritykseltä kielteisen vastauksen 

ryhtyä ylipäänsä koko hankkeeseen. Nämä yritykset perustelivat päätöstään esimerkiksi 

hankkeen haastavuuden ja monimutkaisuuden takia. Sain myös vastaukseksi muutamalta 

yritykseltä, että maalämpöjärjestelmä ei voi mitenkään edes toimia kaukolämmön 

tuotannossa. Tulevaisuudessa tilanne voi olla tarjonnan kannalta olla kuitenkin erilainen 

lämpöpumpputekniikan kehittyessä ja uusiutuvia energiamuotoja tukevan trendin myötä. 

Maalämmön hankintaa Lemin kirkonkylän lämpölaitokseen ei ole vielä päätetty. 

Järjestelmän hankintaa varten tulee tehdä syvällinen kannattavuustarkastelu ja 

yksityiskohtaiset mitoitukset, joita tämä työ ei sisältänyt. Järjestelmän asennus tulee joka 

tapauksessa olemaan laajamittainen projekti. Uusi maalämpöjärjestelmä ei saa 

rakenteeltaan ja toiminnaltaan olla sellainen, että se aiheuttaisi kohtuuttomia muutoksia 

laitoksen olemassa oleville järjestelmille. Tämän maalämmön soveltuvuutta käsittelevän 

työn lisäksi Lemin Lämmöllä on myös tutkinnan alla aurinkoenergian hyödyntäminen 

kaukolämmön tuotannossa. Aurinkoenergialla voitaisiin esimerkiksi tuottaa sähköä 

priimaukseen käytettävälle sähkölämmittimelle. 
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8 YHTEENVETO  

Tässä kandidaatintyössä oli tavoitteena tutkia maalämmön hyödyntämispotentiaalia 

Lemin kirkonkylän lämpölaitoksen kesäajan kaukolämmön tuotannossa kalliin 

öljylämmön korvaajana.  Lemin kirkonkylän lämpölaitos koostuu 1,5 MW hakekattilasta 

sekä 800 kW öljykattilasta. Hakkeella tuotetaan noin 95 prosenttia lämmöntarpeesta ja 

loput tuotetaan öljyllä. Laitoksen lämpöenergian tuotanto on noin 3000 MWh vuodessa.  

Lähetin tarjouspyynnöt reiluun kymmeneen Etelä- ja Itä-Suomen alueella toimivaan 

yritykseen. Tavoitteena oli saada alustavat budjettitarjoukset lämmitysteholtaan alle 100 

kW:n maalämpöpumpuista mahdollisine oheislaitteineen ja asennuksineen. Myös 

lämpökaivot tuli sisältyä tähän tarjoukseen. Sain lopulta neljältä laitetoimittajalta 

budjettitarjoukset eritehoisista maalämpöpumpuista. Investointikustannusten osalta 

esimerkiksi saman teholuokan pumppuja käsittävissä tarjouksissa oli huomattava 

hintaero, hieman päälle tuhat euroa per kilowatti. Hintaeroja selitti myös osittain 

laitetoimittajien eriävät näkemykset lämpökaivojen riittävyydestä ja tarvittavasta 

kokonaisporaussyvyydestä.  Lämpökaivojen poraus muodostaa merkittävän osuuden 

kokonaisinvestointiin.  

Ollessani laitetoimittajiin yhteydessä selvisi, että maalämpö tarvitsee rinnalleen 

priimausjärjestelmän, jolla saadaan kaukolämpöveden lämpötila riittävän korkeaksi. 

Maalämpöpumpulla pystytään tuottamaan noin 65-asteista vettä. Tavoitelämpötila on 

kesäajalla noin 75-80 astetta. Priimaus voidaan toteuttaa eri tavoin. Laitetoimittajat 

esittävät priimausratkaisuksi joko sähkövastuksella lämpöä ylläpitävää puskurivaraajaa 

tai erillistä läpivirtauslämmitystä. Vaihtoehtona on myös suorittaa priimaus laitoksella 

olemassa olevalla öljykattilalla. Tällöin öljyn säästö jäisi vähäisemmäksi ja laitoksen 

savukaasupäästöt olisivat poltetun öljyn vuoksi korkeammat verrattuna sähköllä 

priimaukseen. Sähkölämmittimen käyttöä puoltaa myös sähkön vakaampi hinta öljyyn 

verrattuna. 

Maalämpöjärjestelmän hankintaa laitoksen kaukolämpöveden tuotantoon ei ole vielä 

päätetty. Tutkittavana on myös muun muassa aurinkoenergian hyödyntäminen 

kaukolämmön tuotannossa.
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LIITE 1. NORMAALIVUODEN TUOTANTO JA TEHOT LEMIN 

KIRKONKYLÄN LÄMPÖLAITOKSELLA 

kuukausi Hake [MWh] Öljy [MWh] Keskiteho [kW] Vaihteluväli [kW] 

tammi 400 2 540 400…1500 

helmi 410 2 613 400…1500 

maalis 390 1 526 300…1500 

huhti 280 1 390 100…1000 

touko 190 1 257 80…500 

kesä 80 40 167 60…150 

heinä 0 60 81 60…150 

elo 70 30 134 60…250 

syys 200 1 279 100…500 

loka 280 1 378 200…1000 

marras 320 1 446 300…1000 

joulu 350 2 473 400…1200 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIITE 2. OILON RE-SARJAN MAALÄMPÖPUMPPUJEN 

TEKNISET TIEDOT 

 

(mukaillen Oilon 2018) 

  



 

LIITE 3. THERMIA MEGA -SARJAN MAALÄMPÖPUMPPUJEN 

TEKNISET TIEDOT 

 

(mukaillen Thermia) 
 

  



 

LIITE 4. NIBE R1345-SARJAN MAALÄMPÖPUMPPUJEN 

TEKNISET TIEDOT 

 

(mukaillen Nibe 2016a) 

  



 

LIITE 5. GEBWELL GEMINI-SARJAN MAALÄMPÖPUMPPUJEN 

TEKNISET TIEDOT 

 

(mukaillen Gebwell 2017) 

 

  



 

LIITE 6. GEBWELL TAURUS -MAALÄMPÖPUMPUN TEKNISET 

TIEDOT 

 

(mukaillen Gebwell 2018) 
 

 

 


