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Tämän diplomityön tarkoituksena oli selvittää ei-polttoon perustuvien 

lämmöntuotantoteknologioiden hyödyntämistä Savon Voiman kaukolämpöverkossa 

Leppävirralla. Teknologioita  tutkitaan kirjallisuustutkimuksen avulla, ja niistä valitaan 

parhaiten Leppävirran kaukolämpöverkkoon soveltuvia ratkaisuja tarkempaan 

tutkimukseen. Tutkimuksessa tarkastellaan hukkalämmön, kiinteistökohtaisesta 

jäähdytyksestä saatavan lämmön sekä ilman ja vesistön lämmön hyödyntämistä 

lämpöpumpuilla kaukolämpöverkossa.  

Tutkimuksessa tarkasteltiin eri teknologioiden hyödyntämistä kaukolämmön tuotannossa 

kustannusanalyysin avulla, ja eri teknologioiden vaikutuksia ympäristöön pohdittiin. Eri 

lämmönlähteillä ja lämpöpumppusovelluksilla tuotetun lämmön kustannuksia verrattiin 
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perustuvilla teknologioilla tuotetaan kaikki kesäaikainen kaukolämpö, sekä vaihtoehtoa, 

jossa teknologioiden käyttöaikaa kasvatetaan mahdollisimman suureksi. 

Tutkimuksen lopputulos on, että Leppävirralla hukkalämmön hyödyntäminen on 

tarkastelluista teknologioista kannattavin. Muut teknologiat eivät ole tällä hetkellä 

kannattavia, mutta mikäli tulevaisuudessa biopolttoaineen hinta nousee voimakkaammin 

kuin sähkön hinta, teknologioista tulee kannattavia lämmöntuotantomenetelmiä.
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The aim of this study was to examine the use of different non-combusted heat production 

technologies in Savon Voima’s district heating network in Leppävirta. Different 

technologies are examined with literature study, and the most suitable options for 

Leppävirta district heating network are chosen for more in-depth examination. The 

chosen technologies are waste heat, combined heating and cooling of real estate and air-

to-water and water-to-water heat pumps using ambient air and ambient water as heat 

sources. 

Using different technologies in district heating network were studied from the aspect of 

cost analysis and the effects to the environment from using different technologies were 

considered. The cost analysis was carried out for each heat source and heat pump 

application using the costs of heat production using different technologies and comparing 

them to the benefits of using them, for example fuel savings. The profit of using non-

combusted heat production was used to determine profitability over 25 year for each 

technology in two ways; non-combusted heat production is used to produce all of the 

district heat during summertime, and another option, where operating time of technology 

is maximized. 

The outcome is that using waste heat is the best option for using non-combusted heat 

production in Leppävirta. Other technologies are not profitable at the moment, but if the 

price of fuel increases more than the price of electricity in future, the technologies will 

become profitable ways to produce district heating.
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1 JOHDANTO 

Kylmän ilmaston takia Suomalaiset asunnot sekä toimi- ja työskentelytilat vaativat lähes 

ympärivuotista lämmitystä. Lämmöntuotannon merkitystä Suomalaiselle yhteiskunnalle 

kuvastaa se, että vuonna 2018 jopa 67,4 % asumisen energiankulutuksesta kohdistui 

tilojen lämmitykseen (SVT, 2020). Lämpöä voidaan tuottaa kaukolämmöllä, sähköllä, 

lämpöpumpuilla, puulämmityksellä, öljyllä tai muilla lämmöntuotantomenetelmillä, 

kuten aurinkokeräimillä. Kaukolämpö on lämmitysmenetelmistä suosituin, sillä sen 

markkinaosuus kattoi kaikkien asuin- ja palvelurakennuksien lämmityksestä 46 % 

vuonna 2018. Kaukolämpö on edelleenkin suosituin valinta uudisrakennuksen 

lämmitystavaksi, lämpöpumppujen noustessa 2010-luvulla toiseksi suosituimmaksi 

lämmitysvaihtoehdoksi. (Energiateollisuus ry, 2020a.)  

Vuonna 2019 kaukolämpöä toimitettiin Suomessa yhteensä 36,0 TWh, josta 53 % 

tuotettiin ilmastoneutraaleilla polttoaineilla, joihin luetaan uusiutuvat polttoaineet (43 %) 

sekä hukkalämpö (10 %). Fossiilisten tuontipolttoaineiden osuus kaukolämmön 

tuotannosta oli 31 %, ja turpeen osuus kaukolämmön tuotosta oli 14 %. (Energiateollisuus 

ry, 2020a.) Fossiilisten polttoaineiden osuus kaukolämmön tuotannossa on suuri, mutta 

se tulee laskemaan luonnollisesti päästöoikeuksien hinnannousun sekä 

ilmastotavoitteiden takia. Polttolaitoksissa uusiutumattomia polttoaineita korvataan 

hyödyntämällä metsäteollisuuden sivuvirtoja kuten hakkuujätteitä tai pienpuuta 

tehokkaammin, jonka lisäksi kaukolämmön tuotannossa pyritään lisäämään ei-polttoon 

perustuvia energiantuotantomenetelmiä, kuten hukkalämpövirtoja, maan sisältä saatavaa 

energiaa tai muita uusia ratkaisuja. (Energiateollisuus ry, 2020b.) 

Energiateollisuus ry:n (2020b) mukaan puupolttoaineen osuus kaukolämmön tuotannossa 

tulee lähes kaksinkertaistumaan vuoteen 2030 mennessä, joka tulee aiheuttamaan 

haasteita polttoaineen hankinnassa. Ei-polttoon perustuvat energiantuotantomenetelmät 

tarjoavat joustavan ja paikallisesti päästöttömän vaihtoehdon kaukolämmön tuotantoon. 

Ei-polttoon perustuvat energiantuotantomenetelmät mahdollistavat myös 

kaukolämpöverkon tehon kasvattamisen pienemmillä investoinneilla sellaisissa 

tapauksissa, joissa polttokattilan kuormaa ei voida kasvattaa. Energiantuotannon 

muutokset aiheuttavat sen, että ei-polttoon perustuvien energiantuotantomenetelmien 

rooli kaukolämmön tuotannossa tulee kasvamaan tulevina vuosikymmeninä.  
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1.1 Työn tausta 

Savon Voima Oyj on vuonna 1947 perustettu yritys, jonka liiketoiminta perustuu 

nykypäivänä sähkön ja lämmön tuotantoon, myyntiin ja jakeluun. Yhtiö on yksi Suomen 

suurimmista energiapalvelujen myyjistä, jonka toiminta ulottuu koko Pohjois-Savon 

alueelle. Vuoden 2020 alusta Joensuun kaukolämpötoiminta siirtyi Savon Voiman 

alaisuuteen. 

Savon Voiman toiminta keskittyy sähkön jakeluun sekä kaukolämpöpalveluihin. Savon 

voiman kaukolämmön erillistuotanto, sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset (CHP) 

sekä vesivoiman tuotanto vuonna 2020 on esitetty kuvassa 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaukolämmön erillistuotanto 

Lämmön ja sähkön yhteistuotanto (CHP) 

Vesivoiman tuotanto 

Kuva 1. Savon Voiman toimialue sekä tuotantolaitokset vuonna 2020 (Savon Voima, 2020a) 
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Savon Voima pyrkii kehittämään kaukolämmön tuotantoa lisäämällä ei-polttoon 

perustuvan lämmöntuotannon määrää toiminnassaan. Yrityksellä on referenssikohteita, 

kuten Siilinjärven kaupungin keskustan taajaman kaukolämpöverkon lämmitys 

fosfaattikaivos Yaran hukkalämmöllä sekä aurinkokeräimien käyttö Tahkovuorella 

sijaitsevan Nipasen lämpökeskuksen yhteydessä, mutta yritys etsii toiminta-alueeltaan 

uusia mahdollisuuksia ei-polttoon perustuvien energiantuotantomenetelmien käyttöön.  

1.2 Työn tavoitteet ja rajaukset 

Diplomityön tavoitteena on tarkastella erilaisia ei-polttoon perustuvia 

lämmöntuotantoteknologioita, joita voidaan hyödyntää kaukolämmön tuotannossa 

Leppävirran kaukolämpöverkossa. Teknologiat esitellään, ja niiden tarkastelussa 

keskitytään etenkin lämpöpumppuratkaisuihin. Ei-polttoon perustuvista 

lämmöntuotantoteknologioista valitaan parhaiten Leppävirralle soveltuvia teknologioita, 

joiden hyödyntämistä tarkastellaan Leppävirran kaukolämpöverkossa. Tarkastelusta 

rajataan pois vaihtoehdot, joiden hyödyntäminen ei ole kannattavaa Leppävirralla 

investointi- tai käyttökustannusten takia. Valittuja teknologioita vertaillaan 

kustannusanalyysilla, joiden lisäksi tuodaan esille teknologioiden vaikutuksia 

ympäristöön, tavoitteena löytää paras ei-polttoon perustuva teknologia, jota voitaisiin 

hyödyntää tulevaisuudessa Leppävirran kaukolämpöverkossa. 

1.3 Työn rakenne 

Luvussa 2 esitellään kaukolämmön tuotantoa ja jakelua nykytilanteessa, jonka lisäksi 

luodaan katsaus kaukolämmön tulevaisuuden, neljännen sukupolven teknologioista, joilla 

kaukolämmön toimintaa voidaan kehittää monipuolisemmaksi ja 

energiatehokkaammaksi lämmitysmuodoksi. 

Luvussa 3 tarkastellaan ei-polttoon perustuvia lämmöntuotantoteknologioita 

kaukolämmön tuotannossa. Käsiteltäviä teknologioita ovat hukkalämmön talteenotto, 

aurinkolämpö, ilmasta kerättävä lämpö, maaperästä kerätty lämpö, luonnon vesistä 

kerättävä lämpö, sähkökattiloiden käyttö sekä pienet ydinreaktorit.  

Luvussa 4 esitetään kaukolämpöverkossa käytettävien lämpöpumppujen teknologiaa, 

sekä niiden käyttö Euroopassa. Luvussa tuodaan esille lämpöpumppujen roolia, niiden 
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käyttöön kannustavia tekijöitä sekä käyttöä rajoittavia tekijöitä. Lopuksi esitetään 

lämpöpumppujen mahdollisuuksia sekä arvioita lämpöpumppujen käytön potentiaalista 

Suomessa. 

Luvussa 5 esitellään Leppävirran kaukolämpöverkon rakennetta, tuotantolaitoksia sekä 

tuotantolaitosten tehon muuttumista vuoden 2019 aikana. Luvussa 6 perehdytään 

mahdollisesti kaukolämpöverkossa hyödynnettävän hukkalämmön ominaisuuksiin ja 

siihen, miten hukkalämmön hyödyntämisen vaikuttaa kaukolämpöverkkoon. 

Luvussa 7 perehdytään ei-polttoon perustuviin teknologioihin, joita voidaan hyödyntää 

kaukolämmön tuotannossa Leppävirralla. Luvussa tarkastellaan hukkalämmön 

hyödyntämistä tarkemmin, sekä kuvaillaan eri lämpöpumppuihin perustuvia vaihtoehtoja 

kaukolämmön tuotannossa Leppävirran olosuhteissa kyseisessä kaukolämpöverkossa.  

Luvussa 8 suoritetaan valittujen ei-polttoon perustuvien lämmöntuotantoteknologioiden 

kustannusanalyysi, ja muiden vaikutusten pohdinta, jonka jälkeen eri vaihtoehdoista 

valitaan paras vaihtoehto herkkyystarkasteluun.  

1.4 Työssä käytettävät menetelmät 

Luvuissa 1-4 on tehty kirjallisuusselvitys kaukolämmön nykytilasta, ja mahdollisista 

tulevaisuuden suuntauksista, ei-polttoon perustuvista lämmöntuotantomenetelmistä 

kaukolämmön tuotannossa sekä lämpöpumpuista ja suurten lämpöpumppujen 

hyödyntämisestä kaukolämmön tuotannossa.  

Luvusta 5 eteenpäin tutkitaan ei-polttoon perustuvien lämmöntuotantomenetelmien 

käyttöä Leppävirran kaukolämpöverkossa. Kaukolämpöverkon tarkastelussa 

hyödynnetään Savon Voimalta saatua dataa. Lämpöpumppuratkaisujen tutkimisessa on 

käytetty lämpöpumpputoimittajilta saatuja lämpöpumppujen arvoja, kuten COP-arvon ja 

tehon muuttumista eri lämpötila-arvoilla. Tutkimuksen laskenta ja kuvaajat ovat tehty 

Microsoft Excel-taulukkosovelluksella. 
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2 KAUKOLÄMPÖ 

Kaukolämpö on Suomen yleisin asuin- ja palvelurakennusten lämmöntuotantotapa. 

Kaukolämmöllä on pitkät perinteet Suomessa, ensimmäisen kaukolämmitysjärjestelmän 

valmistuessa 1940. Perinteinen kaukolämmön energiantuotantomalli on tuottaa lämpöä 

yhdessä tai useammassa lämpökattilassa tai lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksessa 

(CHP-voimalaitos), josta lämpöä siirretään asiakkaalle kaukolämpöputkistoa pitkin. 

(Koskelainen et al., 2006, 25-27.) Nykyään kaukolämmön tuotanto voi olla myös 

hajautettua tuotantoa, sillä teknologioiden kehittyminen sekä ajattelumallien 

muuttuminen ovat kasvattaneet esimerkiksi hukkalämpövirtojen ja lämpöpumppujen 

käyttöä kaukolämmön tuotannossa, jolloin kaukolämmön tuotanto voi laajentua 

useampaan, pienempään yksikköön. Kaukolämpöverkkoon liittymisen rajoittava tekijä 

on sen suuri investointikustannus, mutta kaupungin keskustoissa, taajamissa ja muilla 

tiheästi asutetuilla aluilla kaukolämmön kilpailukyky paranee, kun toimitettu teho 

suhteessa jakeluverkon suuruuteen kasvaa. Kaukolämpö ei sovi lämmitysmuodoksi 

harvaan asutetuilla alueilla. (Koskelainen et al., 2006, 25-27.)  

Kun lämmöntuotannon hallinta jätetään yrityksen haltuun, se on turvallisempaa ja 

viranomaisten on helpompi varmistaa, että energiantuotanto noudattaa annettuja 

määräyksiä. Vaikka keskitetyn energiantuotannon päästöjen rajoittaminen on 

kustannustehokkaampaa kiinteistökohtaisiin lämmityskattiloihin verrattuna, 

päästörajoitukset sekä päästökauppa heikentävät perinteisen polttoon perustuvan 

kaukolämmöntuotannon kilpailukykyä uusiin lämmitysmuotoihin verrattuna. 

Esimerkiksi kiinteistökohtaiset lämpöpumput ovat kasvattaneet suosiotaan 2010-luvulla. 

Vaikka kaukolämpökin voi olla lähes 100 % uusiutuvaa lämpöä, lämpöpumput nähdään 

paikallisesti täysin uusiutuvana energianlähteenä. Todellisuudessa lämpöpumppujen 

tuottaman lämmön ympäristöpäästöt riippuvat niiden käyttämän sähkön alkuperästä. 

Fossiilisilla polttoaineilla tuotetulla sähköllä toimiva lämpöpumppu tuottaa periaatteessa 

fossiilista lämpöä. Suomessa tilanne on hyvä, sillä vuonna 2018 sähkön tuotannosta jopa 

79 % tuotettiin hiilidioksidineutraaleilla polttoaineilla (Energiateollisuus, 2020c). 

Suomen valtio suunnittelee kaukolämpöverkkoon lämpöä syöttävien lämpöpumppujen 

siirtämistä  sähköveroluokkaan 2, joka kannustaisi lämpöpumppujen lisäämistä myös 

kaukolämpöverkon tuotantoon (Valtioneuvosto, 2019a). Lisäksi sähköveroluokan 2 tasoa 
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kaavaillaan siirrettäväksi lähemmäksi EU:n minimiä, joka parantaisi 

lämpöpumppuratkaisujen kannattavuutta (Motiva, 2019, 5).  

2.1 Kaukolämmön tuotanto 

Perinteisessä polttamiseen perustuvassa kaukolämmön tuotannossa lämpö tuotetaan joko 

CHP-voimalaitoksissa tai pelkkää lämpöä tuottavissa lämpökeskuksissa. CHP-

voimalaitokset ovat oivallinen tapa sähkön ja lämmön tuotantoon, sillä yhteistuotannon 

avulla päästään korkeaan kokonaishyötysuhteeseen (Koskelainen et al., 2006, 27). 

Energiateollisuus ry:n (2019) mukaan vuonna 2018 67,2 % kaukolämmöstä tuotettiin 

yhteistuotantolaitoksissa. Energian tuottaminen yhteistuotantolaitoksilla lisää 

energiatehokkuutta ja vähentää ympäristöpäästöjä, mutta CHP-laitoksia on aiemmin 

rakennettu lähinnä suuriin kohteisiin, joissa taloudellinen hyödyntäminen on tehokasta 

(Koskelainen et al., 2006, 27). CHP-voimaloiden osuus energian tuotannosta kasvoi 

1980-luvulla, mutta viimeaikainen sähkön hinnan kehitys on rajoittanut uusiin CHP-

laitoksiin investoimista. 

Lämpökeskukset ovat valikoituneet pienempien kaukolämpöverkkojen 

tuotantolaitoksiksi, sillä ne ovat investoinneiltaan selkeästi CHP-laitosta edullisempia 

vaihtoehtoja. Nykyään lämpökeskuksia rakennetaan myös suurempien 

kaukolämpöverkkojen tuotantolaitoksiksi, sillä sähkön hinnan epävarmuuden vuoksi 

CHP-laitoksien kannattavuus on heikentynyt. Lämpökeskuksien tarkoituksena on 

lämmittää vettä kaukolämpöverkkoon. Lämpökeskuksien hyötysuhde on keskimäärin 

hyvä (yli 85 %), suurimman häviön ollessa savukaasuhäviöt. (Koskelainen et al., 2006, 

282.) Lämpölaitosten ja voimalaitosten kokonaishyötysuhde paranee, mikäli laitokset 

varustetaan savukaasupesurilla, jolla osa savukaasujen sisältämästä lämmöstä voidaan 

hyödyntää kaukolämpöverkossa. 

Kaukolämmön suunnittelun perustana pidetään sitä, että tarvittava teho jaetaan vähintään 

kahden tuotantolaitoksen kesken. Teho jaetaan perus- ja huippuosiin. (Koskelainen et al., 

2006, 322-325.) Perusosan ja huippuosan osuudet verkon tehosta määräytyvät aina 

tilannekohtaisesti. Pienemmissä verkoissa perusosa voi kattaa noin 70 % 

kaukolämpöverkon tehosta, suuremmissa verkoissa noin 60 %. Laitoksen tehon 

kohtuuton kasvattaminen ei juurikaan kasvata osuutta kokonaisenergian tuotannosta, 
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mutta laitosten tehon kasvattaminen nostaa hankintahintaa. Huippuosien kattiloita 

käytetään vain kylmimmillä keleillä, kun kaukolämmön tarve nousee peruskattilan 

maksimikuormaa suuremmaksi tai kesäisin, kun kaukolämmön tarve menee peruskattilan 

minimikuormaa pienemmäksi. Huippulämmityslaitosten käyttöaika pyritään pitämään 

mahdollisimman lyhyenä. Lämmön tuotannon pysyvyyskäyrä esitetään kuvassa 2. 

 

Kuva 2. Periaate lämmöntuotannon pysyvyyskäyrästä sekä tuotantolaitosten käytöstä (Mäkelä & 

Tuunanen, 2015, 31) 

Huippulämmityslaitosten tavallisin polttoaine on kevyt polttoöljy. Myös pellettiä, 

maakaasua tai nestekaasua käytetään huippuenergian polttoaineena. 

Kaukolämpöverkoissa lämmöntoimitus asiakkaalle tulee aina taata, jolloin 

peruslämmityslaitosten ulkopuolisista kattiloista käytetään termiä huippu- ja 

varatuotantojärjestelmä. Huippu- ja varatuotantojärjestelmä mitoitetaan siten, että sillä 

voidaan tuottaa tarvittava kaukolämpö, vaikka peruslämpölaitos olisi pois käytöstä. 

(Koskelainen et al., 2006, 322-330.) 

Uudet, paikallisesti päästöttömät ei-polttoon perustuvat lämmöntuotantomenetelmät ovat 

lisääntyneet kaukolämmön tuotannossa viime vuosikymmeninä. Hukkalämpövirtoja 

pyritään löytämään ja hyödyntämään, ja teollisen kokoluokan lämpöpumput 

kaukolämmön tuotannossa kasvattavat suosiotaan. Esimerkiksi Helenin omistama Katri 

Valan lämpöpumppulaitos Helsingissä tuottaa kaukolämpöä 105 MW ja 

kaukojäähdytystä 70 MW hyödyntämällä puhdistettua jätevettä sekä kaukojäähdytyksen 

paluuvettä (Helen, 2020). Fortum sekä ST1 rakentavat Espoon Otaniemeen geotermistä 

energiaa hyödyntävän lämpölaitoksen, joka tuottaa toiminnan alkaessa 40 MW lämpöä 
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kaukolämpöverkkoon (Fortum, 2020a). Siilinjärven kaupungin keskustassa 77 % 

kaukolämmöstä tuotetaan Yaran tehtaan hukkalämmöllä, joka muuten lauhdutettaisiin 

taivaalle tai vesistöön (Savon Voima, 2019). Syksystä 2020 lähtien Siilinjärven 

kaukolämmöstä 95 % tuotetaan Yaran tehtaan hukkalämmöllä talteenoton tehostamisen 

seurauksena (Savon Voima, 2020b). Mikäli kaukolämpöverkkoon lämpöä syöttävät 

lämpöpumput siirtyvät alempaan sähköveroluokkaan, niiden kannattavuus kaukolämmön 

tuotannossa tulee paranemaan ja osuus kaukolämmön tuotannosta kasvamaan. 

2.2 Polttoaineet 

Kaukolämmön tuottamiseen käytetään runsaasti eri polttoaineita ja energialähteitä. 

Kaukolämmön tuotantoon käytettyjen energialähteiden jakauma Suomessa vuonna 2019 

nähdään kuvassa 3. 

 

Kuva 3. Kaukolämmön energialähteiden jakauma vuonna 2019 (Energiateollisuus ry, 2020a) 

Fossiilisten polttoaineiden sekä turpeen osuus kaukolämmön tuotannosta on edelleen 

suuri, vaikka niiden käyttöä on pyritty vähentämään viime vuosikymmeninä. Fossiilisten 

polttoaineiden ja turpeen käyttöä korvataan biopolttoaineilla, joiden käyttö kaukolämmön 

tuotannossa on kaksinkertaistunut 2010-luvulla. Trendi tulee jatkumaan samanlaisena, 

sillä päästökauppa ohjaa fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämiseen, ja kivihiilen 
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energiakäyttö kielletään vuonna 2029. (Energiateollisuus, 2020b; Valtioneuvosto, 

2019b). Kaukolämmön tuottajien tulee mukauttaa tuotantoaan yhä 

ympäristöystävällisemmäksi kaukolämmön kilpailukyvyn säilyttämiseksi. 

Biopolttoaineen lisäksi hukkalämmön osuus kaukolämmön tuotannosta on kasvanut. 

Vuosien 2009 ja 2019 välillä hukkalämmön osuus kaukolämmön energianlähteenä on 

noussut 2,5 %:sta 10 %:iin (Energiateollisuus ry, 2020a). Hukkalämmön osuutta on eniten 

kasvattanut lämmön talteenotolla varustettujen savukaasupesurien suosion kasvu, joissa 

savukaasujen lämpöä siirretään kaukolämpöverkon paluukiertoon (Motiva, 2019, 16). 

Vaikka fossiilisten polttoaineiden käyttöä pyritään rajaamaan jatkuvasti, niiden 

poistuminen kaukolämmön tuotannosta on epätodennäköistä lähivuosina. Öljy- ja 

kaasukattiloita käytetään edelleen runsaasti vara- ja huippukuorman tuotantolaitoksina 

polttoaineen säilöntäominaisuuksien sekä nopean käynnistymisen ja helpon säädön 

ansiosta.  (Koskelainen et al. 2006, 322-325.)  

Savon Voiman lämmön ja yhdistetyn sähköntuotannon polttoaineista vuonna 2019 lähes 

puolet, 49 %, olivat puuperäisiä polttoaineita. Toiseksi käytetyin polttoaine oli turve (38 

%). Lämpöä ostettiin 9 % , jonka lisäksi raskaan ja kevyen polttoöljyn sekä kaasun osuus 

oli 4 %. (Savon Voima, 2020a). Lämmön ostolla tarkoitetaan Savon Voiman toiminta-

alueella toimivilta yrityksiltä, kuten Keiteteen sahalaitokselta tai Siilinjärvellä Yaran 

kaivokselta ostettua, kaukolämpöverkkoon syötettyä lämpöä.  

2.3 Jakelu 

Kaukolämpöenergia jaetaan asiakkaalle putkistoa pitkin, jossa siirtoaineena toimii 

käsitelty kaukolämpövesi. Kaukolämpövettä käsitellään korroosion estämiseksi. Vedestä 

poistetaan happi ja sen pH säädetään putkistolle sopivaksi. (Koskelainen et al. 2006, 361–

369). Suomessa käytetään yleisesti kaksiputkijärjestelmää, joissa on yksi meno- ja 

paluujohto. Kiinnivaahdotettu kaukolämpöjohto, jossa virtausputki on eristetty 

polyuretaanilla ja pinnoitettu muovilla, on syrjäyttänyt muut johtotyypit käytännössä 

kokonaan jo 1980-luvulta. Yksiputkijohdossa (2Mpuk) meno- ja paluuveden 

virtausputket ovat erillään toisistaan omissa putkissaan, kaksiputkijohdossa (Mpuk) 

virtausputket ovat päällekkäin saman putken sisällä. (Koskelainen et al. 2006, 137-140; 

Mäkelä & Tuunanen, 2015, 58.) Kanavatyypit esitetään kuvassa 4. 
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Kuva 4. Kaukolämmityksen kanavatyyppejä: yksiputkijohto (2Mpuk) sekä kaksiputkijohto (Mpuk) 

(Mäkelä & Tuunanen, 2015, 57) 

Muovisia virtausputkia lukuun ottamatta jakeluverkko mitoitetaan 1,6 MPa (16 bar) 

suunnittelupaineeseen sekä ≤120 ℃ lämpötilaan. Verkostossa pidetään aina riittävän 

suurta painetta, ettei vesi pääse höyrystymään kaukolämpöverkossa. 

Kaukolämpöverkkojen virtausputkin käytetään pääsääntöisesti hitsattuja tai saumattomia 

teräsputkia. Joustavissa johdoissa voidaan käyttää myös kupariputkea tai korrugoitua 

ohutseinäistä teräsputkea. (Koskelainen et al., 2006, 44,137,140.) Muovisia virtausputkia 

saa käyttää, matalalämpöverkoissa kun veden lämpötila on maksimissaan 80 ℃ (Mäkelä 

& Tuunanen, 2015, 56). Kaukolämmön menolämpötila muuttuu ulkolämpötilan mukaan. 

Mitä kylmempi ulkolämpötila on, sitä suurempi menolämpötilan täytyy olla. 

Kaukolämmön menoveden lämpötilan ohjeellinen arvo lämpötilan funktiona on kuvattu 

kuvassa 5. 

 

Kuva 5. Menolämpötilan (Tm) ohjekäyrä ulkolämpötilan (Tu) funktiona (Mäkelä & Tuunanen, 2015, 23) 
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Veden pumppaukseen käytetään yleensä keskipakopumppuja. Pienissä lämpöverkoissa 

pumppaus onnistuu tuotantolaitoksien yhteyteen rakennettujen pumppausasemien avulla, 

mutta suurissa verkoissa täytyy rakentaa välipumppaamoita, joiden tehtävänä on 

varmistaa riittävä paine verkossa kaikille asiakkaille. Kaukaisimmallekin asiakkaalle 

taataan 60 kPa paine-ero. Pumput, pumppujen säätötapa sekä kytkentätapa valitaan siten, 

että pumput pystyvät reagoimaan nopeasti kiertovesimäärän vuorokausivaihteluun ja 

pumppujen hyötysuhde pysyy hyvänä erilaisilla kuormilla. Pumppaamoiden suunnittelu 

on tapauskohtaista, sillä jokainen kaukolämpöverkko on erilainen. Pumppaamoiden 

suunnittelussa ja hankinnassa täytyy ottaa huomioon pumppauksen varmistaminen myös 

vikatilanteissa. (Koskelainen et al., 2006, 155 & 169-175.) 

2.4 Painealenema ja häviöt 

Kaukolämpöverkossa tapahtuu paine- sekä lämpöhäviöitä, jotka tulee ottaa huomioon 

putkiston mitoituksessa. Veden jäähtymä eli meno- ja paluuveden lämpötilaero pitäisi 

saada mahdollisimman suureksi, sillä jäähtymän suureneminen pienentää verkon paine- 

ja lämpöhäviöitä (Koskelainen et al., 2006, 155-156). 

Kaukolämpöveden jäähtymän parantaminen pienentää kaukolämpöveden virtausta, 

jolloin painehäviöt pienenevät. Paluuveden lämpötilan pieneneminen yhdellä asteella 

alentaa pumppauskustannuksia noin 6 %. Jos paluuveden lämpötila alenee 1 %:n, 

paluuveden lämpötilahäviöt pienenevät 0,75 %:lla. Jäähtymän suureneminen parantaa 

lämpöä talteenottavan savukaasupesurin toimintaa, koska mitä kylmempi paluuvesi on, 

sitä alemmaksi savukaasujen lämpötila saadaan, ja suurempi osa savukaasujen 

sisältämästä energiasta saadaan hyödynnettyä kaukolämpöverkossa. Mikäli kaukolämpöä 

tuotetaan CHP-laitoksessa, jossa on kaksi kaukolämmönvaihdinta esimerkiksi turbiinin 

väliotolle ja turbiinin vastapaineelle, laitoksesta saatava sähköteho lisääntyy noin 0,1 % 

paluuveden jäähdytettyä astetta kohti. Käytännössä sähkötehon kasvaminen on kuitenkin 

aina laitoskohtaista. Toisaalta, jos voimalaitos käy täydellä teholla, jäähtymän 

kasvattaminen lisää huippukattiloiden käyttöä. (Anttonen, 2012, 17-20.) 

Mitoituspainehäviöt ja jäähtymä eri verkon osissa esitetään taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Eri kaukolämpöverkon osien mitoituspainehäviö sekä jäähtymä (Koskelainen et al., 2006, 

155-156) 

 Mitoituspainehäviö Jäähtymä 

[℃]  [bar/km] [℃] 

Liittymisjohdot 2 50 – 70 

Runkojohdot 1 40 – 50 

Siirtojohdot 0,5 – 1 30  – 40 

 

Pienissä kaukolämpöverkoissa, joissa putkikoko on keskimäärin DN 50, lämpöhäviöt 

ovat noin 10 - 20 %, ja suuremmissa verkoissa, joiden putkikoko on keskimäärin DN 150, 

lämpöhäviöt ovat noin 4 – 10 %. Lämpöhäviöt koostuvat monesta muuttujasta, kuten 

kaukolämpöveden lämpötilasta, eristeen paksuudesta, maaperän lämmönjohtavuudesta 

tai putkistokokojen ylimitoituksesta.  Kaukolämpöverkon huolellisella suunnittelulla ja 

optimoinnilla voidaan vähentää putkiston lämpötilahäviöitä. (Koskelainen et al., 2006, 

203 – 210.) 

2.5 Asiakaslaitteet 

Lämmön jakaminen asiakkaille tapahtuu lämmönjakokeskuksissa, joissa lämpö siirtyy 

kaukolämpöverkosta asiakkaan lämmitysjärjestelmiin lämmönvaihtimissa. 

Lämmönjakokeskukset sisältävät yleensä vähintään kaksi lämmönvaihdinta, joissa 

lämmitetään huonetilojen lämmitysvettä sekä käyttövettä. Lämmönjakokeskukset 

sisältävät mittauskeskuksen, jossa mitataan meno- ja paluuveden lämpötilaa sekä 

virtausta. Kaukolämmöllä voidaan lämmittää myös ilmanvaihdon ilmaa, joka vaatii oman 

lämmönvaihtimen. (Mäkelä & Tuunanen, 2015, 18-19.) 

2.6 Kaukolämmön tulevaisuus 

Kaukolämmön tuotanto- ja jakelutekniikkaa voidaan muuttaa parantamaan kaukolämmön 

kilpailukykyä energiamurroksessa. Uusilla teknologioilla pyritään muokkaamaan 

kaukolämmöstä modernimpi lämmöntuotantomenetelmä, joka toimii vanhoja 

teknologioita ympäristöystävällisemmin tai kuluttajaystävällisemmin.  
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Kaukolämmön tulevaisuuden teknologioita kuvataan yleisesti termillä ”neljännen 

sukupolven kaukolämpö” (4th generation district heating, 4GDH), joka sisältää 

hajautettua tuotantoa, kehittyneempää jakelutekniikkaa sekä älykkäiden 

kaukolämpöverkkojen hyödyntämistä.  Seuraavissa luvuissa esitellyt teknologiat liittyvät 

neljännen sukupolven kaukolämpöön, ja niiden käyttö tulee lisääntymään tulevaisuuden 

kaukolämpöverkoissa. Teknologioita pyritään hyödyntämään yhdessä älykkään 

kaukolämpöverkon ohjaamina. Neljännen sukupolven kaukolämmön ominaisuuksia 

verrattuna kolmanteen sukupolviin on esitetty kuvassa 6.  

 

Kuva 6. Neljännen sukupolven kaukolämmön konseptin esitys kolmanteen sukupolveen verrattuna 

(muokattu kohteesta Lund et al. 2014) 
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 Kaukojäähdytys 

Kaukojäähdytys toimii päinvastoin kuin kaukolämpö. Kaukojäähdytyksessä kylmää vettä 

kierrätetään rakennuksissa, jolloin rakennuksen lämpö siirtyy veteen viilentäen 

rakennuksia. Vettä kierrätetään suoraan kiinteistöjen laitteistoissa tai lämmönvaihtimien 

kautta. Lämmennyttä kaukojäähdytyksen paluuvettä jäähdytetään 

kaukojäähdytyslaitoksessa ennen veden paluuta takaisin asiakkaille. Kaukojäähdytyksen 

suosio tulee kasvamaan tulevaisuudessa suurissa kaupungeissa, sillä se on käyttäjien 

näkökulmasta huoleton viilennysvaihtoehto, koska vaadittava laitteisto ja sen 

huoltotoimenpiteet jäävät palvelun tarjoajan vastuulle. Kuten kaukolämpö, 

kaukojäähdytys on kiinteistökohtaisia jäähdytysjärjestelmiä energiatehokkaampi 

vaihtoehto tiiviisti asutuilla alueilla. Kylmävarastojen hyödyntäminen 

kaukojäähdytyksen jakelussa parantaa systeemin tehokkuutta, koska kaukojäähdytyksen 

tarve vaihtelee runsaasti vuorokauden aikana. (Calderoni et al., 2019,18-21; Kontu, 2015, 

28.) Harvaan asutulla alueella kiinteistökohtaiset jäähdytysratkaisut ovat 

kaukojäähdytystä parempia ratkaisuja. 

Kaukojäähdytykseen voidaan käyttää avointa systeemiä, jossa vesi jäähdytetään 

esimerkiksi vesistössä tai lämpö voidaan poistaa kierrosta kompressorikylmäkonetta, 

lämpöpumppua tai absorptiolämpöpumppua käyttäen. Avoimen systeemin toimimiseksi 

voi riittää pelkkä putkisto ja pumppauslaitokset, mikäli kohde, johon 

kaukojäähdytysverkkoon siirtynyttä lämpöä puretaan, on tarpeeksi viileä. Mikäli 

ympäristö ei ole tarpeeksi viileä, lämpöä joudutaan lauhduttamaan ympäristöön erillisellä 

laitteistolla. Absorptiolämpöpumput vaativat toimiakseen lämmönlähteen, joten niitä 

voidaan käyttää esimerkiksi voimalaitosten yhteydessä. Kompressorikylmäkone tuottaa 

lämpöä, joka luovutetaan ympäristöön avoimen systeemin tavoin. (Calderoni et al., 2019, 

43-50.) Kaukojäähdytyksessä voidaan käyttää myös lämpöpumppua, joka yhdistää 

kaukojäähdytyksen ja kaukolämmön tuotannon. Lämpöpumppu käyttää 

lämmönlähteenään kaukojäähdytyksen paluuvettä. Kaukojäähdytyksen ja kaukolämmön 

samanaikainen tuotanto parantaa investoinnin kannattavuutta. (Kontu, 2015, 28, 

Koskelainen et al., 2006, 539.) Kompressiokylmäkone sekä lämpöpumput perustuvat 

samaan teknologiaan. Menetelmien erona on prosessissa syntyvän lämmön käyttö; 

kompressiokylmäkoneen lämpö luovutetaan ympäristöön, lämpöpumpun lämpöä 

käytetään lämmitykseen. Kaukojäähdytyksen periaatekuva on esitetty kuvassa 7. 
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Kuva 7. Kaukojäähdytyksen periaatekuva (Wikimedia Commons) 

 Matalalämpöinen kaukolämpö 

Matalalämpöinen kaukolämpö tarkoittaa tulevaisuuden kaukolämpöverkkoja, joiden 

lämpötila on nykyistä kaukolämpöverkkoa matalampi. Rakennusten energiatehokkuuden 

parantuessa kaukolämmön tarve, sekä kaukolämmön menovedelle vaadittava lämpötila 

pienenevät, jotka mahdollistavat matalalämpöisten kaukolämpöverkkojen 

hyödyntämisen.  Lund et al. (2014) tutkimuksen mukaan matalalämpöisen 

kaukolämpöverkon menoveden lämpötila voi vaihdella 30 - 70 ℃ välillä. Lämmitys 

tapahtuu asiakkaan nykyisillä lämmityslaitteistoilla, joissa kiertävän kaukolämpöveden 

lämpötilaa voidaan madalluttaa lämmitystarpeen pienentyessä. Matalalämpöiset 

lämmitysmenetelmät sopivat hyvin matalalämpöisen kaukolämmön hyödyntämiseen, 

sillä esimerkiksi lattia-, tai seinälämmitys voivat lämmittää rakennuksia 40 ℃:lla 

kaukolämpövedellä (Ibid, 2014). Ulkolämpötilan kylmeneminen nostaa matalalämpöisen 

kaukolämpöverkon menoveden lämpötilaa kuten nykyisissäkin kaukolämpöverkoissa. 

Matalalämpöisessä kaukolämpöverkossa tulee ottaa huomioon veden laatu ja 

mahdollinen legionellabakteerin kehittyminen. Legionellabakteeri kehittyy lämpimässä 

vedessä noin 25 – 45 ℃ lämpötilassa, joten matalalämpöisessä kaukolämpöverkossa 

piilee riski legionellabakteerin syntymiseen käyttövedessä. Legionellabakteerin 

torjumiseen riittää veden kuumentaminen 60 ℃ lämpötilaan. (Yang et al, 2016.)  Lisäksi 

matalalämpöinen kaukolämpö ei välttämättä riitä käyttöveden lämmittämiseen asiakkaan 
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tarpeisiin tai mieltymyksiin sopivaksi. Molemmat ongelmat ovat ratkaistavissa 

priimaamalla lämpötilaa yli 60 ℃ lämpötilaan lämpöpumpulla tai sähkövastuksilla 

kaukolämpöasiakkaan kiinteistössä.  

Kaukolämmön menoveden lämpötilan pieneneminen parantaa uusien 

lämmöntuotantomenetelmien, kuten lämpöpumppujen tehokkuutta kaukolämmön 

tuotannossa. Kun kaukolämmön menoveden lämpötilaa pienennetään, lämpöpumppujen 

hyötysuhde (COP = Coefficient Of Performance) kasvaa, joka mahdollistaa uusien 

lämpövirtojen hyödyntämisen kaukolämmön tuotannossa. Lämpötilan madaltaminen 

myös pienentää kaukolämpöverkon häviöitä. (Lund et al., 2017.) 

Matalalämpöisiä kaukolämpökohteita voidaan hyödyntää nykyisissä 

kaukolämpöverkoissa lämmittämällä kohteita kaukolämpöverkon paluupuolen vedellä. 

Uudisrakennuksia voidaan liittää kaukolämmön paluuveteen, jolloin lämmitys tapahtuu 

matalalämpöisemmällä kaukolämpövedellä. Paluuveden käyttäminen 

kaukolämmitykseen parantaa kaukolämmön jäähtymää, jolla on positiivisia vaikutuksia 

kaukolämmön tuotantoon.  

 Kaksisuuntainen kaukolämpö 

Kaksisuuntaisella kaukolämmöllä tarkoitetaan sitä, että kaukolämmön asiakas voi myydä 

lämpöä kaukolämpöverkkoon. Toisin sanoen, asiakas on sekä kaukolämmön kuluttaja 

sekä tuottaja. (Pöyry, 2016, 5.) Kaksisuuntaisen kaukolämmön edellytys on se, että 

asiakkaalla syntyy kiinteistössään tai toiminnassaan hukkalämpöä, ja sen hyödyntäminen 

kaukolämpöverkossa parantaa järjestelmän tehokkuutta ja taloudellista kannattavuutta 

(mts., 6). Yleensä asiakkaiden näkökulmasta kannattavinta on käyttää hukkalämpö itse, 

mutta mikäli hukkalämpöä on liikaa tai asiakas ei voi käyttää sitä itse, hukkalämpö 

voidaan myydä kaukolämpöverkkoon. Mikäli hukkalämpö on tarpeeksi kuumaa, sillä 

voidaan käyttää suoraan kaukolämpöveden lämmittämiseen. Matalalämpöinen 

hukkalämpö täytyy priimata lämpöpumpulla tarpeeksi korkeaan lämpötilaan, jotta sitä 

voidaan hyödyntää kaukolämpöveden lämmitykseen.  

Kaksisuuntaista kaukolämpöä on hyödynnetty lähinnä teollisuuslaitosten kohdalla, mutta 

kaukolämpöverkot ovat avautuneet viime vuosina myös pienemmille asiakkaille. 

Periaatteessa kaikki asiakkaat voivat myydä oman kiinteistönsä ylijäämälämpöä 
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kaukolämpöverkkoon, mutta hukkalämmön taloudellisesti kannattava hyödyntäminen 

asettaa hukkalämmölle kriteerejä. Kaksisuuntainen kaukolämpö on monimutkainen 

kokonaisuus, jossa hinnoittelu- ja toteutusmallit riippuvat tapauskohtaisesti lämmön 

laadusta ja lämmön lähteen sijainnista. (Pöyry, 2016, 8-9.) 

 Rengasjohtokytkentä 

Rengaskytkentäperiaatteessa kaukolämpöveden massavirtaa kuluttajien 

lämmönjakokeskuksissa ohjataan taajuussäädetyillä pumpuilla. Massavirran ohjaus 

korvaa perinteisen ratkaisun, jossa veden virtausta kuristetaan säätöventtiileillä. 

Rengasjohtokytkentä mahdollistaa uusien säätökäyrien käytön meno- ja 

paluulämpötiloille. Rengasjohtokytkennässä pumppujen laskennallinen massavirtaus 

verkossa on 50 % pienempi, painehäviöt laskevat 30 % ja tarvittava pumppausteho on 

alle 20 % perinteiseen malliin verrattuna. Erot ovat suuria, ja ne perustuvat pumppujen 

tehontarpeen laskennalliseen mallinnukseen. Rengasjohtokytkentä sopii parhaiten 

pienempiin alueellisiin ja matalan lämpötilan verkkoratkaisuihin. Rengasjohtokytkentää 

voi soveltaa myös nykyisiin verkkoihin, joissa laajennus on toteutettavissa 

lämmönvaihtimien avulla. (Klobut et al., 2014, 35-36.)  Rengasjohtokytkennän periaate 

on esitelty kuvassa 8. 

 

Kuva 8. Rengasverkko ja vesivirran säätöperiaate asiakkaalla kahden pumpun avulla (Klobut et al., 2014, 

36) 
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 Lämpövarastot 

Lämpövarastoilla voidaan tasata tuotannon ja kulutuksen heittelyjä kaukolämmön 

jakelussa. Lämpövarastoihin tuotetaan lämpöä silloin kun lämmön kysyntä on alhaista, ja 

lämpövarastojen lämpöä hyödynnetään silloin kun kysyntä on korkealla. Lämpövarastoja 

käytetään tuotannon tasaamiseksi. Tasaisempi tuotanto parantaa voimalaitoksen tai 

lämpölaitoksen hyötysuhdetta, ja vähentää huipputehokattiloiden tarvetta. (Pesola et al., 

2011, 13.) 

Lämpövarastojen koko sekä rakennustekniikka voivat vaihdella suuresti. Tavallisimmin 

kaukolämmön lämpövarastona käytetään hyvin eristettyä metallisäiliötä, mutta suurissa 

lämpövarastoissa voidaan käyttää esimerkiksi kallioon louhittua luolaa. Myös 

kaukolämpöverkko itsessään toimii lyhytaikaisena, muutaman tunnin kapasiteetin 

varastona, mikäli menoveden lämpötilaa nostetaan. (Vilander, 2014, 31,34.) 

Lämpövarastot sopivat etenkin CHP-voimalaitoksien kaukolämpöverkkoihin, sillä 

lämpövarastojen kannattavuus perustuu sähkömarkkinoilta saataviin lisätuloihin, 

tuotannon tasoittamiseen sekä huippukattiloiden käytön vähenemiseen (Koivuniemi, 

2014, 7-8). Lämpövarastojen hyödyntäminen ei ole kannattavaa kaukolämpöverkoissa, 

joiden tuotantolaitoksena toimii pelkkä lämpökattila. Lämpövarastoilla voidaan tasata 

lämpökattilan tuotantoa, joka parantaa energiantuotannon hyötysuhdetta, mutta siitä saatu 

hyöty ei kata lämpövaraston investointeja.  

 Älykäs kaukolämpöverkko 

Kaukolämpöverkkojen ylläpitäminen vaatii älyä; kysynnän heittelyt vaativat tuotannon 

muuttamista, jotta tuotanto vastaa kysyntää joka hetki. Liian suuri tuotanto kasvattaa 

verkoston häviöitä, kun taas liian pienellä tuotannolla lämpö ei riitä täyttämään 

asiakkaiden tarpeita. Karkeasti kaukolämmön kysyntä muuttuu päivän aikana 

seuraavasti: kysyntä laskee öisin ihmisten nukkuessa, kun suurimmat tuotantopiikit 

tapahtuvat aamuisin ihmisten herätessä sekä iltapäivällä kun ihmiset palaavat töistä 

kotiin. Normaalin tuotannon ohjauksen lisäksi aikaisemmin esiteltyjen kaukolämmön 

tulevaisuuden teknologioiden hyödyntämistä ja niiden ohjaamista kutsutaan älykkääksi 

kaukolämpöverkoksi. 
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Gaia Consulting Oy:n selvityksessä (Pesola et al., 2011, 17) älykäs kaukolämpöverkko 

määritetään seuraavasti: ”Älykkäässä kaukolämpöjärjestelmässä asiakkaan tarvitsema 

lämpöenergia tuotetaan joustavalla tuotantorakenteella, jossa hajautettu ja keskitetty 

tuotanto täydentävät toisiaan. Lämmön varastoinnin sekä kulutuksen ohjauksen avulla 

tasataan kulutushuippuja kustannustehokkaasti. Kulutuksen ennustuksen, mittaustiedon 

hyödyntämisen ja järjestelmän reaaliaikaisen ohjauksen avulla optimoidaan koko 

järjestelmän toiminta joka hetki. Älykkään teknologian tarjoamia mahdollisuuksia 

tuetaan hinnoittelumalleilla, jotka palkitsevat huipputehoa tasaavasta kulutuksesta.”  

Älykäs kaukolämpö yhdistää kaikkia tässä diplomityössä esiteltyjä teknologioita niiden 

ohjaavana tekijänä. Kaukolämpöä tuottavat lämpöpumput sekä lämpövarastot toimivat 

hyvin älykkäässä kaukolämpöverkossa, sillä lämpöpumppujen tuottamaa lämpöä voidaan 

helposti ohjata sähkön hinnan mukaan. Esimerkiksi yöllä, kun sähkö on halvempaa, 

lämpöä voidaan tuottaa lämpövarastoon, josta lämpöä ohjataan kaukolämpöverkkoon 

kulutuspiikkien aikaan. Kulutuspiikkejä voidaan pyrkiä tasoittamaan myös ohjaamalla 

asiakkaan kulutusta hinnoittelun avulla. Tarjoamalla eri hintaista kaukolämpöä ajan 

perusteella, yksittäiset asiakkaat voivat muuttaa omaa kulutustaan pois kulutuspiikeistä, 

jolloin kaukolämmön tuotanto tasoittuu. Kaukolämmön tarkoituksellista kulutuksen 

siirtämistä pois kulutuspiikeistä kutsutaan termillä kulutusjousto.  
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3 EI-POLTTOON PERUSTUVAT 

LÄMMÖNTUOTANTOTEKNOLOGIAT KAUKOLÄMMÖN 

TUOTANNOSSA 

Kaukolämpöä voidaan tuottaa ei-polttoon perustuvilla lämmöntuotantomenetelmillä. 

Ilmastotavoitteet ja päästökauppa ohjaavat energiayhtiöitä vähentämään fossiilisten 

polttoaineiden ja turpeen käyttöä, joka tulee nostamaan biopolttoaineiden kysyntää. 

Kysynnän kasvu johtaa biopolttoaineiden hinnan nousuun. (Energiateollisuus, 2020b.) 

Biopolttoaineen hinnan nousu sekä uusiutuvan energian tuotannon lisääntymisestä 

johtuva sähkön hinnan laskeminen tekevät ei-polttoon perustuvista 

lämmöntuotantomenetelmistä varteenotettavan vaihtoehdon kaukolämmön tuotantoon. 

Mikäli Suomen valtio päättää siirtää kaukolämpöä tuottavat lämpöpumput 

sähköveroluokkaan 2 ja madaltaa verotusta kohti EU:n minimiä, lämpöpumppujen 

kilpailukyky kaukolämmön tuotannossa paranee entisestään. Energiamuutoksen keskellä 

uudet ei-polttoon perustuvat lämmöntuotantomenetelmät tulevat vakiinnuttamaan 

roolinsa myös  kaukolämmön tuotannossa.  

Ei-polttoon perustuvien lämmöntuotantomenetelmien käyttämisessä tulee ottaa 

huomioon uusien lämmöntuotantomenetelmien vaikutus jo käytössä olevaan 

kaukolämpöverkkoon. Mikäli kaukolämpöverkkoon lisätään uusi lämmöntuotantolaitos, 

sillä voi olla negatiivisia vaikutuksia kaukolämpöverkon muihin tuotantolaitoksiin. 

Suunnittelussa sekä kannattavuuslaskelmissa tulee ottaa huomioon se, että mikäli uusia 

lämmöntuotantomenetelmiä käytetään kaukolämmön paluuveden lämmityksessä, se 

pienentää kaukolämpöveden jäähtymää, mikä heikentää savukaasupesurin lämmön 

talteenottoa. Jäähtymän pieneneminen voi heikentää myös CHP-laitosten 

sähköntuotannon hyötysuhdetta vastapainelaitoksissa. Mikäli kaukolämpöverkon 

tuotantolaitoksena on pelkästään lämpökattila, jossa ei ole savukaasupesuria, 

hukkalämmön hyödyntäminen on melkein aina kannattavaa, jos sen kustannukset ovat 

pienemmät kuin vaihtoehtoisen tuotantotavan. (Bröckl et al., 2014, 15-16). Seuraavissa 

luvuissa esitellään erilaisia lämmöntuotantomahdollisuuksia kaukolämmön tuotannossa. 

3.1 Hukkalämmön talteenotto 

Hukkalämmöllä tarkoitetaan kiinteistössä tai teollisuudessa syntyvää lämpöenergiavirtaa, 

joka poistuu rakennuksesta esimerkiksi jäähdytysveden, jäteveden poistoilman tai 
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koneellisen jäähdytyksen lauhdelämmön mukana. Hukkalämpövirtojen hyödyntäminen 

on tehokkainta hukkalämpöä tuottavan laitoksen sisäisesti tuotantoprosessien 

lämmöntarpeeseen tai kiinteistön lämmitykseen. Hukkalämmöllä voidaan tuottaa myös 

jäähdytystä absorptiolämpöpumpun avulla. Mikäli hukkalämpöä ei voida hyödyntää 

tuotantolaitoksen sisäisesti, hukkalämmön myynti kaukolämpöverkkoon voi nousta 

varteenotettavaksi vaihtoehdoksi. (Motiva, 2014b, 10-14.) Hukkalämmön laatu ja määrä 

vaihtelevat eri kohteiden välillä, ja olemassa oleva kaukolämmön tuotanto voi asettaa 

hukkalämmön hyödyntämiselle rajoitteita, joten jokaiseen kohteeseen täytyy soveltaa 

omaa talteenottomenetelmää. Hukkalämmön esiintyvyys sekä etäisyys 

kaukolämpöverkosta vaikuttavat hukkalämmön talteenoton kannattavuuteen. 

Esimerkiksi, jos hukkalämpöä syntyy vain tiettyinä ajanjaksoina, tai sen hyödyntäminen 

vaatii kaukolämpöverkon rakentamisen kohteelle, talteenoton kannattavuus laskee. 

Korkealämpöistä hukkalämpöä, esimerkiksi teollisuusprosesseista saatavaa hukkalämpöä 

(>60 ℃), voidaan käyttää suoraan kaukolämpöveden lämmitykseen menopuolella tai 

paluupuolella. Matalalämpöisen hukkalämmön (<60 ℃) lämpötilaa täytyy nostaa 

lämpöpumpulla kaukolämpöverkossa kiertävää vettä korkeampaan lämpötilaan, jotta sitä 

voidaan käyttää kaukolämpöveden lämmittämiseen. Korkealämpöisimmät hukkalämmöt 

ovat lupaavimpia, sillä mitä suurempi hukkalämmön lämpötila on, sitä pienempiä 

investointeja täytyy tehdä lämmön hyödyntämiseksi. Matalalämpöisempien 

hukkalämpöjen hyödyntäminen vaatii tarkempaa suunnittelua ja laskentaa investoinnin 

kannattavuuden varmentamiseksi.  

 Teollisuusprosessien hukkalämpö 

Eri teollisuusprosessien hukkalämpöjen lämpötilat voivat vaihdella paljon teollisuuden 

riippuen. Porkka (2013) käsitteli diplomityössään erilaisten teollisuudenalojen 

hukkalämpöjen lähteitä sekä lämpötiloja. Diplomityössä selvitetyt teollisuusalat, 

lämmönlähteet sekä lämpötila-alat ovat esitetty taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Teollisuuden hukkalämpöjen lähteet sekä lämpötilat (Porkka, 2014,14) 

 

Kuten taulukosta 2 nähdään, teollisuuden aloilta syntyy runsaasti hukkalämpöä eri 

lähteistä. Osa hukkalämmöistä, kuten poistohöyryt ovat lämpötiloiltaan niin suuria, että 

niitä voidaan käyttää kaukolämpöveden menoveden lämmitykseen suoraan 

lämmönvaihtimien avulla. Matalampien hukkalämmön lähteiden, kuten poistoilman 

hyödyntäminen vaatii lämpöpumpun käyttöä. Lämmön talteenotossa 

teollisuusprosesseista on otettava huomioon se, että lämpöä sisältävä aine, kuten 

poistoilma, saattaa sisältää epäpuhtauksia, jotka voivat tarttua lämmönsiirtimien pintaan 

heikentäen laitteiden toimintaa (Porkka, 2014,7). 
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 Suurten kauppojen ja jakelukeskuksien ylijäämälämpö 

Kauppojen ja jakelukeskusten kylmäkoneiden käyttö synnyttää matalalämpöistä 

lauhdevettä, jota voidaan hyödyntää lämmön tuotannossa lämpöpumppujen avulla. 

Lauhteen määrä riippuu kauppakeskuksen tai jakelukeskuksen koosta, joten 

ylijäämälämmön hyödyntäminen on kannattavinta suurissa kohteissa. Hukkalämmön 

hyödyntäminen kauppakiinteistöjen ja jakelukeskuksien sisällä on yleistynyt viime 

vuosikymmeninä, ja joissain tapauksissa lämpöä myydään myös kaukolämmön 

tuotantoon. Esimerkiksi Lidl:n jakelukeskus Järvenpäässä myy lämpöä 

kaukolämpöverkkoon vuosittain noin 700 MWh (Fortum, 2018). 

 Yhdyskunnan jätevesi 

Puhdistetun jäteveden lämmön hyödyntäminen on vakiinnuttanut paikkansa 

lämmöntuotannossa. Jätevesiä syntyy läpi vuoden, joten niistä saatavaa lämpöä voidaan 

hyödyntää jatkuvasti.  Puhdistetun jäteveden lämpötila on yleensä 8 – 20 ℃, mutta veden 

lämpötila voi laskea alemmaksi vuodenaikojen mukaan. Puhdistetun jäteveden lämpötila 

on tarpeeksi korkea lämmön hyödyntämiseen, mutta matalimmilla lämpötiloilla 

talteenoton tehokkuus laskee. Lumen ja jään sulamisvesien aikana veden lämpötila voi 

laskea 5 – 7 ℃ paikkeille, jolloin lämpöä ei voida hyödyntää kovin tehokkaasti. (Valor 

Partners, 2016, 27.) Valor Partnersin tekemän tutkimuksen mukaan (2016, 15) 

yhdyskunnan jätevesi on todennäköisesti potentiaalisin lämmönlähde 

lämpöpumppulaitosten toteutuksen näkökulmasta. Järkevä toteutus kuitenkin vaatii 

jäteveden käsittelylaitoksen läheisen sijainnin lämmön käyttäjiin nähden, riittävän suuren 

lämpötilan (>8 ℃) sekä tasaisen jäteveden saannin. Suomen suurimmat 

lämpöpumppulaitokset hyödyntävät lämmönlähteenään yhdyskunnan puhdistettua 

jätevettä. Lämpöpumppulaitokset sijaitsevat Helsingissä, Turussa sekä Espoossa. 

Mainitut lämpöpumppulaitokset tuottavat lämmön lisäksi kaukojäähdytystä.  

Lämmön tuotantoon voidaan hyödyntää myös käsittelemätöntä jätevettä. Maailmalla on 

käytössä useita käsittelemätöntä jätevettä lämmönlähteenä käyttäviä laitoksia (Vestberg, 

2017, 14-18). Käsittelemätön jätevesi on lämpimämpää kuin käsitelty jätevesi,  mutta sen 

sisältämät epäpuhtaudet tarttuvat lämmönsiirtimiin heikentäen lämmönsiirtoa, jolloin 

lämmönsiirtopintojen puhdistukseen täytyy kiinnittää huomiota.  
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 Datakeskusten jäähdytys 

Informaatioteknologian suuren kasvun myötä datakeskukset ovat yleistyneet ympäri 

maailman. Datakeskukset vaativat jatkuvaa viilennystä, ja ulkolämpötilan vaikutus 

datakeskuksesta saatavaan lämpöön on vähäistä (Valor Partners, 2016, 27). 

Datakeskukset ovat potentiaalinen hukkalämmön lähde, sillä ne tarjoavat vakaan, 

ympärivuotisen lämmönlähteen.  

Vuorinen (2019) käsitteli diplomityössään datakeskuksen hukkalämmön hyödyntämisen 

kannattavuusmallia kaukolämpöverkossa. Hukkalämmön lämpötila vaihtelee 

jäähdytysmuodon sekä mahdollisen hukkalämmön talteenottopaikan mukaan. 

Diplomityössä esitetyt hukkalämmön ominaisuudet on esitetty taulukossa 3. 

Taulukko 3. Datakeskuksen hukkalämmön ominaisuudet (Vuorinen, 2019, 32) 

 

Datakeskuksia jäähdytetään pääsääntöisesti ilmajäähdytyksellä. Datakeskuksista saatava 

lämpö täytyy poikkeuksetta priimata lämpöpumpulla, jotta sitä voidaan hyödyntää 

kaukolämpöveden lämmityksessä. Lämpötilat ovat kuitenkin sillä tasolla, että 

lämpöpumpun COP-arvo pysyy hyvänä ja hukkalämmön hyödyntäminen on lämpötilojen 

puolesta kannattavaa. Datakeskukset ovat hyviä hukkalämmön lähteitä, joten suurimmat 

kannattavuuteen vaikuttavat tekijät ovat datakeskuksen koko sekä sijainti. 

 Savukaasut 

Yleisimmät savukaasujen puhdistusmenetelmät eivät vaikuta suuresti savukaasujen 

lämpötiloihin. Savukaasujen lämpötila sähkösuodattimen jälkeen on tyypillisesti 150 – 

200 ℃ (Rissanen, 2016, 17), joten sähkösuodattimen jälkeisissä savukaasuissa on selkeää 

potentiaalia hukkalämmön talteenotossa. Suomessa on nykyään yleistä rakentaa 

energiantuotantolaitosten yhteyteen, sähkösuodattimen sekä piipun väliin, 

savukaasupesuri lämmön talteenottojärjestelmällä. Savukaasupesurin tuottama energia 
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voi olla jopa 30 % kaukolämmön kokonaistehosta. Pesurin toiminta on tehokkainta 

talvella, kun kaukolämmön kulutus ja tuotantolaitoksen teho ovat suurimmillaan. Muina 

aikoina pesurin osuus on noin 10 - 20 %. (mts., 27.) Savukaasupesurin tuottama teho 

riippuu käytetyn polttoaineen kosteudesta, savukaasujen kosteudesta ja 

kaukolämpöverkon paluuveden lämpötilasta. Absoluuttinen teho riippuu kattilan tehosta, 

mutta joka tapauksessa savukaasujen lämmön talteenotolla voidaan päästä huomattaviin 

säästöihin polttoainekustannuksissa.  

Savukaasupesurin toiminta perustuu savukaasujen sisältämän vesihöyryn lauhtumiseen. 

Savukaasu syötetään pesuriin sen alaosasta. Kuumia savukaasuja käsitellään yleensä 

kahdessa vaiheessa; ensiksi savukaasuja puhdistetaan, jonka jälkeen toisessa vaiheessa 

tapahtuu lämmön talteenotto. Vaiheissa savukaasuja suihkutetaan vedellä, jolloin 

savukaasujen lämpötila laskee ja niiden sisältämä vesihöyry lauhtuu luovuttaen lämpöä 

veteen. (Järvelä, 2018, 15-16.)  Kaksivaiheisen savukaasupesurin toiminta esitetään 

kuvassa 9. 

 

Kuva 9. Lämmön talteenotolla varustetun pesurin periaatekuva. (Järvelä, 2018, 15) 

Vaiheet pidetään yleensä toisistaan erillään, sillä puhdistusvaiheen lauhde on likaista 

lietettä, joka heikentäisi lämmön talteenoton lämmönvaihtimen toimintaa. Savukaasujen 

lämpöä voidaan hyödyntää savukaasupesurien lisäksi myös lämpöpumpuilla. 

Lämpöpumppujen käyttäminen voimalaitosten yhteydessä nostaa tuotannon 

hyötysuhdetta, ja niitä on helppo hyödyntää voimalaitosprosessin sisäisesti (Valor 

Partners, 2016, 13).  
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 Kaukojäähdytys 

Kaukojäähdytysprosessin mukana palvelun tarjoajan suuntaan siirtyy lämmennyttä vettä, 

joka täytyy jäähdyttää ennen veden paluuta takaisin asiakkaalle. Avoimissa systeemeissä 

lämpö luovutetaan ympäristöön, mutta asiakkaalta palaavaa lämpöä voidaan hyödyntää 

kaukolämmön tuotannossa lämpöpumppujen avulla. Kaukojäähdytyksen kysyntä kasvaa 

jatkuvasti (Energiateollisuus ry, 2020a).  

Kaukojäähdytystä voidaan hyödyntää muiden hukkalämpövirtojen tai ei-polttoon 

perustuvien lämmöntuotantomenetelmien yhteydessä. Suomen suurimmat 

lämpöpumppulaitokset Helsingissä, Espoossa sekä Turussa tuottavat lämpöä sekä 

kaukojäähdytystä. Laitokset hyödyntävät lämmön tuotannossa puhdistettua jätevettä sekä 

kaukojäähdytyksen paluuvettä. Kylmän myynnistä saatu tulo yhdistettynä 

kaukojäähdytyksessä kerätyn lämmön hyödyntämiseen kaukolämpöverkossa parantaa 

kaukojäähdytyksen investoinnin kannattavuutta. Katri Valan lämpöpumppulaitos 

Helsingissä ei ollut kannattava pelkän jäteveden avulla, ja lämpöpumppulaitosinvestointi 

saatiin kannattavaksi vasta kun hukkalämmön talteenotto yhdistettiin kaukojäähdytyksen 

tuotantoon. (Valor Partners, 2016, 10.) Espoon Suomenojan lämpöpumppulaitoksen 

periaatekuva, jossa hyödynnetään puhdistettua jätevettä sekä kaukojäähdytyksen 

paluuvettä on esitetty kuvassa 10. 

 

Kuva 10. Espoon Suomenojan lämpöpumppulaitoksen periaatekuva (Fortum, 2020b) 

Kaukojäähdytyksen periaatetta voidaan soveltaa myös kiinteistökohtaisissa ratkaisuissa, 

mikäli kaukojäähdytysverkostoa ei kannata rakentaa kyseiseen kohteeseen, mutta kohde 
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on liittynyt kaukolämpöverkkoon tai kaukolämpöverkko sijaitsee lähellä kohdetta. 

Tällöin rakennusta, kuten sairaalaa, toimistorakennusta tai muuta suurta kiinteistöä, 

voidaan jäähdyttää kiinteistökohtaisella lämpöpumpulla, jonka tuottama lämpö syötetään 

kaukolämpöverkkoon. Kiinteistökohtaisesta jäähdytyksestä käytetään jatkossa termiä 

CHC (Combined Heat and Cooling).  

3.2 Aurinkolämpö 

Auringon lämpöä voidaan käyttää lämmön tuottamiseen. Aurinkolämpöä voidaan kerätä 

suoraan tarkoitukseen kehitetyillä aurinkokeräimillä, eli tasokeräimillä, tai keskittävissä 

aurinkolämpövoimaloissa. Keskittävissä aurinkovoimaloissa käytetään peilejä 

kohdistamaan auringon valoa putkeen tai säiliöön, jossa kiertävä vesi lämpenee tai 

höyrystyy. Keskittävän aurinkovoimalan tuottamaa kuumaa vettä voidaan käyttää 

suoraan kaukolämmön tuotannossa. Keskittävän aurinkovoimalan tuottamalla höyryllä 

voidaan tuottaa sähköä turbiinin avulla. (Zhang et al., 2013.) Aurinkokeräimien sekä 

aurinkovoimaloiden tuotto on suoraan verrannollinen auringon säteilyn määrään sekä 

intensiteettiin, joten aurinkolämmön suurimmat sovellukset on rakennettu lähemmäs 

päiväntasaajaa.  

Aurinkolämmön hyödyntäminen on lisääntynyt Suomessa viimeisen vuosikymmenen 

aikana. Kiinteistökohtaisten, käyttövettä ja kiinteistöä lämmittävien ratkaisujen lisäksi 

Suomeen on rakennettu myös muutamia kaukolämpöä tuottavia aurinkovoimaloita. 

Aurinkovoimaloissa käytetään tasokeräimiä, koska keskittävä aurinkovoimala ei voi 

hyödyntää hajautunutta auringon säteilyä, joka kattaa suuren osan vuosittaisesta säteilystä 

(Buoro et al., 2014). Aurinkokeräimillä kerätty lämpö siirretään erilliseen 

lämpövarastoon, jonka lämmöllä voidaan lämmittää kaukolämmön paluuvettä, tai 

kaukolämmön menovettä. Paluuveden lämmitys aurinkokeräimillä on 

energiatehokkaampi vaihtoehto. (Rämä & Mohammedi, 2017.) Lämpövarastoon voidaan 

yhdistää lämpöpumppu, joka tehostaa lämmön tuottoa sekä parantaa aurinkokeräimien 

toimintaa. Aurinkolämpö ei kuitenkaan ole kilpailukykyinen vaihtoehto nykyisessä 

kaukolämpöverkossa muihin lämmöntuotantomenetelmiin verrattuna. Aurinkokeräimien 

käyttö on huomattavasti tehokkaampaa, mikäli kaukolämpöverkko on matalalämpöinen. 

(Lindenberger et al., 2000; Rämä & Mohammedi, 2017.)  



35 

 

Aurinkokeräimiä voidaan hyödyntää hybriditoteutuksena lämpökattiloiden tai muiden 

lämmöntuotantolaitosten yhteydessä. Hybriditoteutuksessa kattilalle menevää 

kaukolämpöveden paluuvettä lämmitetään aurinkokeräimillä. Suomessa sijaitsevia 

kaukolämpöverkkoon lämpöä tuottavia aurinkolämpöjärjestelmiä sijaitsee muun muassa 

SavoSolarin toimittamat aurinkokeräimet Hämeenlinnassa (124 kW) ja Limingassa (249 

kW) sekä aurinkokeräimien ja pellettikattilan hybridiratkaisu Ristiinassa (82 kW) 

(SavoSolar, 2020). Suur-Savon Sähkö investoi Puumalaan lämpöpumppulaitoksen 

vuonna 2019, joka hyödyntää aurinkokeräimien sekä ilman lämpöä yhdessä 

lämpöpumppuratkaisussa (Calefa, 2019). 

3.3 Ilmalämpö ja asuinkiinteistöjen poistoilma 

Ilmalämpöpumput ovat suosittuja ratkaisuja kiinteistökohtaisissa lämmitysratkaisuissa. 

Pienemmissä kiinteistöissä, kuten omakotitaloissa hyödynnetään paljon 

ilmalämpöpumppuja. Suuremmissa kiinteistöissä, kuten kerrostaloissa voidaan 

hyödyntää poistoilman lämpöpumppua rakennuksen lämmityksessä ilma-

vesilämpöpumpuilla. Poistoilmaa hyödyntäviä ilma-vesilämpöpumppuja voidaan käyttää 

periaatteessa myös kaukolämmön tuotantoon. 

Ulkoilman lämpöä keräävät ilmalämpöpumput toimivat hyvin kesällä, mutta ilman 

lämpötilan laskiessa talvella lämpöpumpun COP-arvo laskee, ja etenkin kun ilman 

lämpötila lähenee 0 ℃ lämpötilaa, höyrystimen pinta alkaa jäätyä. Ulkoilman 

ilmankosteus on suuri lähellä 0 ℃ lämpötilaa, ja kun kylmästä ilmasta kerätään lämpöä, 

ilman sisältämä vesi lauhtuu nesteeksi höyrystimen pinnoille ja lopulta muuttuu jääksi. 

Ilmalämpöpumput sammutetaan yleensä talvikuukausien ajaksi niiden COP-arvon 

laskiessa. Ilmalämpöpumput eivät myöskään toimi, mikäli lämpötila laskee liian 

matalaksi. Mikäli lämpöpumpun kylmäaine on ulkoilmaa lämpimämpi, lämpöpumppu 

luovuttaa lämpöä ympäristöön. 

Suurempien asuinkiinteistöjen poistoilman lämpötila pysyy korkealla läpi vuoden, mutta 

lämpöä hyödyntäessä rakennuksen omakäytön jälkeen lämpöä ei välttämättä jää 

hyödynnettäväksi kaukolämpöverkossa. Mikäli suurempaan asuinkiinteistöön asennetaan 

poistoilman lämpöpumppu, tuotettu lämpö on tehokkainta käyttää rakennuksen sisäisesti 
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eikä ylijäämälämpöä jää tarpeeksi sen kannattavaan hyödyntämiseen 

kaukolämpöverkossa.  

Ilma-vesilämpöpumppujen hyödyntäminen kaukolämmön tuotannossa on harvinaista, 

koska ne eivät sovellu ympärivuotiseen lämmön tuotantoon. Talvisin, kun kaukolämmön 

tehontarve on suurimmillaan, ilma-vesilämpöpumpun teho on pienimmillään ja COP-

arvon pienentyessä ilma-vesilämpöpumpulla tuotetun lämmön hinta on suurimmillaan. 

Investoinnit ilma-vesilämpöpumppuihin ovat kalliita vuosittaisiin käyttötunteihin 

nähden, joten ilma-vesilämpöpumput ovat jääneet käytännössä kokonaan pois 

kaukolämmön tuotannosta. Poikkeuksena tästä voidaan pitää aiemmin mainittua Suur-

Savon Sähkön aurinkolämpö-ilmalämpö -hybridilämpöpumppua, jonka kannattavuus 

perustuu öljyn polton vähentämiseen (Calefa, 2019). 

3.4 Maalämpö ja geoterminen lämpö 

Maalämmöllä tarkoitetaan maan sisälle varastoitunutta auringon lämpöä. Maalämpöä 

kerätään maan sisältä muutaman sadan metrin syvyisistä kallioon poratuista rei’istä. 

Reikiin sijoitettuihin u-putkiin pumpataan kiertonestettä, joka lämpenee maan sisällä 

muutaman asteen. Kerättyä lämpöä hyödynnetään maan päällä sijaitsevilla 

lämpöpumpuilla. Maalämpöpumput ovat yleistyneet kiinteistöjen lämmityksessä, mutta 

sitä ei ole hyödynnetty kaukolämmön tuotannossa. 

Maalämpöön verrattavissa oleva geoterminen energia tarkoittaa maan sisäosan lämpöä ja 

sen käyttöä energian lähteenä. Maapallon sisällä vallitseva tuhansien asteiden kuumuus 

johtuu pitkäaikaisten radioaktiivisten aineiden hajoamisesta ja lämmön varastoitumisesta 

maahan. Geotermistä energiaa hyödynnetään poraamalla maahan syviä (6-8 km) tai 

keskisyviä (2-4 km) kaivoja. Kaivojen syvyyden kasvaessa maan lämpötila kasvaa. 

Syvimmistä kaivoista kerätty lämpö on niin kuumaa, ettei sitä tarvitse priimata, vaan sitä 

voidaan käyttää suoraan lämmitykseen. Keskisyvien kaivojen lämmön hyödyntäminen 

vaatii lämmön priimaamisen lämpöpumpun tai käytössä olevan lämmöntuotantolaitoksen 

avulla, mutta kaivosta tulevan kiertoaineen lämpötila ovat sillä tasolla, että lämpöpumpun 

COP-arvo on hyvällä tasolla. (Pöyry, 2020.) ST1 sekä Fortum pilotoivat Espoon 

Otaniemeen Suomen ensimmäisen geotermisen voimalaitoksen, joka tuottaa 

valmistuessaan 40 MW kaukolämpöä 6,5 km syvillä kaivoilla (ST1, 2020). 
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Geoterminen lämpökään ei ole ehtymätön luonnonvara, mutta sen järkevällä käytöllä 

geotermistä lämpöä voidaan käyttää vuosikymmeniä. Geotermisen lämmön suurin 

rajoittava tekijä on sen suuret investointikustannukset. Vaikka sähköllä tuotetun lämmön 

kustannukset olisivatkin biopolttoaineilla tuotettua lämpöä halvempaa, kaivojen 

porauskustannukset ovat niin suuret, ettei geoterminen lämpö pärjää kilpailukyvyltään 

perinteisille lämmöntuotantomenetelmille. (Pöyry, 2020.) Toisaalta, jos 

biopolttoaineiden hinta nousee, ja pilottilaitoksen käyttöönotosta saatujen kokemusten 

avulla porauskustannukset laskevat, tilanne voi muuttua tulevina vuosikymmeninä.  

Geotermisen energian sekä lämpökattiloiden toimiessa samassa verkossa eri 

tuotantolaitosten tuottaman energian määrää voidaan muuttaa sähkön hinnan mukaan 

optimoiden lämmön tuotannon kustannukset. Lämpöä on mahdollista siirtää myös 

takaisin maahan halvan sähkön aikaan, ja esimerkiksi kaukojäähdytyksen tuottamaa 

lämpöä voitaisiin ajaa takaisin maaperään. Kesällä takaisin maahan ladattu lämpömäärä 

lisäisi merkittävästi talvella saatavaa lämpötehoa, jolloin lämpöpumpun toiminta tehostuu 

talviolosuhteissa. (Pöyry, 2020.)  

3.5 Luonnon vedet 

Luonnon vesien, kuten järvien, jokien tai merien sisältämään lämpöä voidaan hyödyntää 

lämmön tuotannossa suljetulla tai avoimella kierrolla. Suljetussa kierrossa vesistön, kuten 

joen, järven tai meren pohjaan kiinnitetään keräinputkisto. Kun kiertoaine kulkee 

keräinputkiston sisällä, siihen siirtyy lämpöä vesistöstä. Avoimessa kierrossa vesistön 

vettä pumpataan rannan lähistöllä sijaitsevaan lämpöpumppulaitokseen, jossa vesi 

syötetään lämmönvaihtimeen. Vettä kierrätetään joko suoraan lämpöpumpun 

höyrystimellä, tai epäpuhtaissa vesissä systeemiin kannattaa sisältää välikierto 

lämmönvaihtimella, jolloin epäpuhdas vesi ei ole suorassa kontaktissa höyrystinpintojen 

kanssa. Lämmönvaihtimen jälkeen vesi jatkaa matkaansa takaisin vesistöön. Systeemit 

vaativat puhdistusta toimintansa ylläpitämiseen. Suljetussa systeemissä putkiston 

pinnalle voi kertyä likaa vesistöistä, joten ne pitää puhdistaa säännöllisesti. Avoimessa 

systeemissä lämmönvaihtimelle tuleva vesi täytyy puhdistaa ensiksi karkeasuodattimella 

kaloista tai simpukoista, ja sen jälkeen hienosuodattimella esimerkiksi järvisimpukoiden 

munista. Molemmat puhdistusvaiheet tapahtuvat suodattimilla, jotka pitää puhdistaa 

käytön aikana veden pumppausta vasten suunnatulla vesivirtauksella. Maan pinnalla 
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oleva lämmönvaihdin on kuitenkin helpompi puhdistaa epäpuhtauksista kuin järven 

pohjaan kiinnitetty keräinputkisto. Veden lämpöä voidaan myös kerätä järven 

pintavedestä suljetulla kierrolla siten, että keräinputkisto kelluu veden pinnan alapuolella 

noin 10 - 20 cm veden pinnasta (Calefa, 2020). 

Kesäkuukausina järvet lämpenevät noin 20 ℃ lämpötilaan, jolloin veden lämpöä voidaan 

hyödyntää lämpöpumppujen avulla. Luonnon vesien haittapuolena on se, että Suomen 

olosuhteissa ja suhteellisen matalissa vesistöissä talvikuukausina veden lämpö laskee 

lähelle 0 ℃ lämpötilaa, jolloin laitteistoihin kerääntyy jäätä, mikäli vedestä yritetään 

kerätä lämpöä. Kallaveden pintalämpötilan vuodelta 2019 sekä arvio vuoden 2020 

lämpötiloista on esitetty kuvassa 11. 

 

Kuva 11. Kallaveden pintalämpötila vuodelta 2019 sekä vuoden 2020 arvio (Ympäristö.fi, 2020a) 

Pohjoismaiden suurin lämpöpumppulaitos Tukholmassa käyttää lämmön lähteenään 

merestä kerättyä lämpöä sekä kaukojäähdytyksen paluuvettä. Talvella merivesi on 

kylmää, keskimäärin 3℃ lämpöistä, mutta lämpötila pysyy riittävän korkealla siten, 

etteivät putkistot jäädy ja lämmön talteenotto on mahdollista läpi vuoden. Tosin talvella 

lämmön kerääminen merivedestä vähenee, ja lämpöpumppulaitos keskittyy enemmän 

kaukojäähdytysverkon hyödyntämiseen. (David et al., 2017; Valor Partners, 2016, 15,19.) 

3.6 Sähkökattilat 

Kaukolämpöä voidaan tuottaa suoralla sähkölämmityksellä lämmittämällä vettä 

sähkökattiloissa. Tällöin lämmön tuotantokustannukset ovat suoraan verrannollisia 

sähkön hintaan. Taloudellisesti sähköä kannattaa muuttaa lämmöksi silloin, kun sähkön 
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hinta siirtomaksuineen ja veroineen on pienempi kuin vaihtoehtoisen tuotantotavan 

polttoainekustannukset. Lämmön tuotanto sähköllä on erityisen kannattavaa silloin, kun 

sillä vältetään uusiutuvan sähköntuotannon rajoittamista (Pöyry, 2018, 37-42). 

Uusiutuvien energiantuotantomallien lisääntyminen sähkön tuotannossa muuttaa sähkön 

hintoja, ja Suomessakin alkuvuodesta 2020 sähkön hinta oli hetkellisesti jopa 

negatiivinen. Sähköstä tulee kuitenkin aina maksaa aina siirtomaksu sekä vero, ellei 

sähkökattilalla käytetä suoraan CHP-voimalaitokselta tuotettua sähköä, jolloin 

sähkökattilalla tuotettu lämpö maksaa enemmän kuin polttokattilassa tuotettu lämpö.  

Sähkökattilat eivät sen takia ole kannattavia vaihtoehtoja. Tulevaisuudessa 

sähkökattiloiden kilpailukyky voi parantua, mikäli sähkökattilaa käytetään CHP-

voimalaitoksen yhteydessä, käytettävien polttoaineiden hinta nousee tarpeeksi, ja sähkön 

hinta laskee riittävän alas. Sähkön hinta voi pienentyä niin paljon, että CHP-

voimalaitoksessa sähkön tuotanto ja verkkoon myynti on energiayhtiölle tappiollista 

toimintaa. Tappioiden minimoimiseksi tätä sähköä voidaan käyttää sähkökattilassa 

kaukolämmön tuotantoon. 

3.7 Pienet ydinreaktorit 

Pienet ydinreaktorit, eli SMR-reaktorit (Small Modular Reactor) ovat uusi lähestymistapa 

kaukolämmön tuotantoon. SMR-reaktorit ovat muutamasta kymmenestä satojen 

megawattien kokoisia reaktoreita. SMR-reaktorit ovat nopeita rakentaa, niillä voitaisiin 

tuottaa kaukolämpöä korkealla käyttöasteella, ja reaktorien takaisinmaksuaika olisi 10 - 

20 vuotta tapauskohtaisien investointikustannusten mukaan. Maailmalle on rakennettu  jo 

ensimmäisiä SMR-reaktorien pilottilaitoksia, ja niiden toimintaa arvioidaan. (Tulkki et 

al., 2017.)  

Ydinreaktorit tuottavat energiaa täysin päästöttömästi, mutta tuotannossa syntyy 

radioaktiivista jätettä, joka täytyy loppusijoittaa turvallisesti. Yhteiskunnan mielipiteet 

ydinvoimaa kohtaan vaihtelevat historiassa tapahtuneiden ydinvoimalaonnettomuuksien 

takia. Ydinvoima Suomessa on kuitenkin turvallista, ja pienet ydinreaktorit voivat tarjota 

tulevaisuudessa vaihtoehdon kaukolämmön tuotantoon. Tällä hetkellä teknologia on 

erittäin kallista, joten pienten ydinreaktorien kaupallisen toiminnan alkamiseen vaaditaan 

vielä teknologian kehittämistä ja investointikustannuksien pienentymistä.   
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4 SUURET LÄMPÖPUMPUT KAUKOLÄMPÖVERKOSSA 

Lämpöpumppujen hyödyntäminen kaukolämpöverkossa on yleistynyt Suomessakin 

viime vuosikymmeninä, mutta teknologian hyödyntäminen on edelleen alkutekijöissä. 

Kaupalliset lämpöpumppuratkaisut kaukolämmön tuotannossa ovat hiljalleen kehittyneet 

kilpailukykyisiksi ratkaisuiksi, ja vähäisen hyödyntämisen takia Suomessa on edelleen 

paljon potentiaalisia kohteita, joiden lämpöä voidaan hyödyntää kaukolämmön 

tuotannossa.  

Suuret lämpöpumput tarjoavat paikallisesti päästöttömän ja joustavan 

energiantuotantoteknologian, joiden ominaisuus muuttaa hukkalämpövirtoja, joita ei 

muuten hyödynnettäisi, käytettäväksi energiaksi tekee niistä mielenkiintoisen ja 

energiamurroksen kannalta potentiaalisen lämmöntuotantoteknologian. 

Lämpöpumppujenlaitosten investointikustannukset ovat kuitenkin suuret, ja 

lämpöpumppujen tehokas hyödyntäminen on altis muutoksille, joten lämpöpumppujen 

hyödyntämistä tulee analysoida tarkasti pitkällä aikavälillä ennen investoinnin tekemistä.  

4.1 Lämpöpumppumallit ja niiden toimintaperiaate 

Lämpöpumput voidaan jakaa karkeasti kompressorilämpöpumppuihin sekä 

absorptiolämpöpumppuihin. Lämpöpumput perustuvat hyvin erilaisiin teknologioihin, 

joiden yksinkertaistetut toimintaperiaatteet esitellään seuraavissa alaluvuissa. 

 Kompressorilämpöpumput 

Kompressorilämpöpumppujen pääkomponentit ovat kompressori, paisuntaventtiili, 

höyrystin sekä lauhdutin. Kompressorilämpöpumpun toimintaperiaate on esitetty kuvassa 

12. 
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Kuva 12. Kompressorilämpöpumpun toimintaperiaate sekä sykli T,s -kaaviossa. (Muokattu kohteesta 

Grassi, 2018, 5) 

Kompressori sekä paisuntaventtiili ylläpitävät kompressorilämpöpumpun toiminnalle 

olennaista paine-eroa yllä. Vaiheessa 1 kiertoaine on höyryn olomuodossa, matalassa 

lämpötilassa sekä alipaineessa. Vaiheessa 2 kiertoaineen lämpötila sekä paine on nostettu 

tulistettuun tilaan kompressorin käyttämän tehon (P) avulla. Tulistettu höyry jäähtyy ja 

lopulta lauhtuu nesteeksi lauhduttimessa luovuttaen lämpöä (Qh) ympäristöön.  

Paisuntaventtiili päästää lävitseen kiertoainetta, mutta samalla ylläpitää paine-eroa 

lämmön talteenoton ja luovutuspuolen välillä. Kiertoaineen siirtyessä paisuntaventtiilin 

läpi (3 → 4) kiertoaine siirtyy kompressorin painepuolelta imupuolelle, jolloin 

kiertoaineen paine sekä lämpötila laskevat. Höyrystimessä alipaineinen ja ympäristöä 

kylmempi kiertoneste höyrystyy sitoen itseensä lämpöä ympäristöstä (Qc). Kiertoaine 

kulkeutuu kompressorilla, jossa sykli toistuu. Lämpöpumpun COP-arvo kuvaa 

luovutetun lämpötehon (Qh) sekä kompressorin käyttämän sähkötehon (P) suhdetta. 

Kompressorilämpöpumppua voidaan käyttää kesäaikaan myös viilennyksen tuottamiseen 

kääntämällä kiertonesteen suunta päinvastaiseksi nelitieventtiilillä. (Grassi, 2018, 5, 15.) 

 Absorptiolämpöpumput 

Absorptiolämpöpumpuissa ei ole kompressoria, vaan se perustuu kahden nesteen, joilla 

on erilaiset höyrystymispaineet, erotusprosessiin. Muilta osin, eli höyrystimen, 

lauhduttimen ja kuristusventtiilin osalta lämpöpumput toimivat samalla periaatteella. 
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Yleisimmät absorptiolämpöpumppunesteet ovat veden ja litiumbromidin seos sekä 

ammoniakin ja veden seos (Grassi, 2018, 73). Absorptiolämpöpumppua käytetään 

yleensä jäähdytyksessä, mutta sillä voidaan tuottaa myös lämpöä (Motiva, 2014a). 

Ammoniakki-vesi-absorptiolämpöpumpun toimintaperiaate esitetään kuvassa 13. 

 

Kuva 13. Ammoniakki-vesi-absorptiolämpöpumpun toimintaperiaate (Muokattu kohteesta Grassi, 2018, 

74) 

Rikas ammoniakki-vesi-liuos menee generaattoriin (G), jossa seosta lämmitetään 

lämpövirralla (QR). Liuoksen ammoniakki höyrystyy, ja siirtyy lauhduttimeen lauhtuen 

nesteeksi samalla luovuttaen lämpöä. Generaattorin pohjalle jää laiha liuos, joka siirtyy 

imeyttimeen (A). Ammoniakki kulkeutuu paisuntaventtiilin läpi höyrystimeen, jossa se 

sitoo itseensä lämpöä. Höyrystimeltä tuleva ammoniakki menee imeyttimeen, jossa se 

sekoittuu laihaan liuokseen luovuttaen lämpöä (QA). Imeyttimessä rikastettu 

ammoniakki-vesi-liuos kulkeutuu takaisin generaattoriin lämmönvaihtimen (S) läpi, 

jossa siihen siirtyy lämpöä generaattorilta imeyttimelle menevästä laihasta liuoksesta. 

Absorptiolämpöpumppu vaatii sähköenergian sijaan toimiakseen lämpöä, joka voi olla 

esimerkiksi prosessien hukkalämpöä, kuten savukaasujen lämpöä, koneiden 

jäähdytysnesteen lämpöä, tai aurinkokeräimillä kerättyä lämpöä. (Grassi, 2018, 73-74.) 
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4.2 Lämpöpumppujen hyödyntäminen Euroopan 

kaukolämpöverkoissa 

Euroopassa lämpöpumppujen kapasiteetti oli vuonna 2016 noin 1580 MW. Suomi on 

lämpöpumppujen käytössä toiseksi suurin valtio, jonka lämpöpumppujen yhteenlaskettu 

kapasiteetti on 155 MW. Ruotsi on ylivoimaisesti Euroopan suurin lämpöpumppujen 

käyttäjä, sillä Ruotsissa lämpöpumppujen yhteenlaskettu kapasiteetti on 1215 MW. 

Suurin osa Ruotsin lämpöpumppulaitoksista rakennettiin 1980-luvulla, jolloin sähkön 

tuotanto ylitti käytön, joka johti alhaiseen sähkön hintaan. Ruotsissa 

lämpöpumppulaitoksia on rakennettu yli 1500 MW edestä, mutta laitoksia on poistettu 

käytöstä noin 300 MW. Pääsyy laitosten käytöstä poistamiseen on sähkön kysynnän 

kasvu ja siitä johtuva sähkön hinnan nousu. (David et al., 2017.) 

Yli puolet Eurooppaan asennetuista lämpöpumppulaitoksista (56 %) hyödyntävät 

yhteiskunnan jätevettä. Muutamaa Norjassa sijaitsevaa lämpöpumppulaitosta lukuun 

ottamatta laitokset hyödyntävät puhdistettua jätevettä. Vesistöjen lämpöä käytettiin 

toiseksi eniten, 24 % kokonaistuotannosta. 8 % lämpöpumpuista hyödyntävät 

teollisuuden hukkalämpöä, ja 4 % geotermistä vettä. Savukaasujen lämpöä hyödynnettiin 

40 MW (2,5 %) verran, ja pelkkää kaukojäähdytystä käyttävien lämpöpumppujen 

kapasiteetti oli 30 MW (1,9 %). Laitokset, jotka käyttävät kaukojäähdytystä ja jätevettä 

sisältyvät tässä listauksessa jäteveden alle. Tanska on Euroopan ainut maa, jossa 

käytetään aurinkolämpöä suuressa mittakaavassa. Tanskassa aurinkolämpöä käytettiin 

yhtensä 4 MW (< 1 %) verran. (David et al., 2017.)  

4.3 Lämpöpumppujen rooli kaukolämpöverkossa 

Lämpöpumppujen rooli kaukolämpöverkossa vaihtelee paljon kaukolämpöverkon 

mukaan, ja jokainen kaukolämpöverkko pitää tarkastella toisistaan erillisinä tapauksina. 

Kaukolämpöverkon koko, rakenne, tuotantomuodot sekä lämpötilat vaihtelevat suuresti 

eri verkkojen välillä, joten ei ole mahdollista luoda ohjenuoraa, joka pätisi kaikkiin 

verkkoihin (Kontu et al., 2019).  Saatavan kirjallisuuden perusteella voidaan kuitenkin 

luoda karkeita rooleja lämpöpumpuille eri kokoisissa kaukolämpöverkoissa. Pienissä 

kaukolämpöverkoissa lämpöpumput korvaavat tyypillisesti lämpölaitoksilla tuotettua 

lämpöä lämpöpumpun tuotannon kattaessa 20 - 70 % lämmön tuotannosta. Keskisuurissa 

verkoissa lämpöpumpuilla säädetään peruskuormalaitosten tuotantoa ja minimoidaan 
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huipputuotantolaitosten käyttöä, ja lämpöpumppujen tavoitteena on optimoida 

järjestelmätason kannattavuutta. Keskisuurissa verkoissa lämpöpumppujen kuorma 

lämmöntuotannosta on noin 15 %. Suurissa kaukolämpöjärjestelmissä, joissa 

kaukolämmön tuotanto yhdistyy kaukojäähdytyksen tuotantoon, lämpöpumput tuottavat 

lämpöä ja jäähdytystä mahdollisimman kustannustehokkaasti optimoiden koko 

järjestelmän tuotantoa ja kannattavuutta. Suurissa verkoissa lämpöpumppujen osuus 

lämmöntuotannon kuormasta on noin 10 %. (Kontu et al., 2019; Valor Partners, 2016, 

26.)  

Lämpöpumpun osuuteen kokonaistuotannosta vaikuttavat kuitenkin monet muuttujat, 

joten jokainen lämpöpumppulaitos täytyy mitoittaa verkon ja lämmönlähteen 

ominaisuuksien mukaisesti. Karkea erottelu kirjallisuudessa esitellyistä lämpöpumppujen 

rooleista eri kokoisissa kaukolämpöverkoissa esitetään taulukossa 4. 

Taulukko 4. Lämpöpumppujen rooli eri kokoisissa kaukolämpöverkoissa (Kontu et al., 2019; Valor 

Partners, 2016, 27) 

Järjestelmä Muut tyypilliset 

tuotantomenetelmät 

Lämpöpumppujen 

tavoite 

Lämpöpumppujen 

rooli tuotannossa 

Pieni Lämpökattilat Lämmön 

tuotantokustannusten 

minimointi 

Jatkuva, 

pohjakuorma 

Keskisuuri CHP-voimalaitokset, 

lämpöakku 

CHP-voimalaitoksen 

tuotannon maksimointi 

CHP-laitoksen 

tuotantoa tukeva 

Suuri CHP-voimalaitos, 

energiavarastot 

(lämpö- ja 

jäähdytysakku) 

Koko järjestelmän 

optimointi sähkön 

hinnan muutoksien 

mukaisesti 

Jatkuva tai 

jaksottainen 

tilanteen mukaisesti 

 

Lämpöpumppuja ei kannata  rakentaa pelkkää huippukuormaa varten. Lämpöpumppujen 

investoinnin takaisinmaksuaika laskee ja tehokkuus paranee, mikäli niiden vuotuiset 

käyttötunnit kasvavat. Lämpöpumppujen investointikustannukset ovat suhteellisen 

suuria, joten laitoksen ajoajan tulee olla pitkä ja laitoksesta saatavien hyötyjen tulee olla 

suuria. Lämpöpumppujen kannattavuutta väli- tai huippukuormakoneina parantaa, mikäli 

lämpöpumpuilla voidaan korvata esimerkiksi CHP-laitoksen tuottama lämpö kokonaan 

kesän ajaksi. (Valor Partners, 2016, 27.) Järkevällä suunnittelulla CHP-laitosten alasajoa 

keväällä voidaan aikaistaa ja ylösajoa syksyllä myöhäistää, jolloin CHP-laitosten 
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operointia osakuormalla voidaan vähentää. CHP-laitosten täyden kuorman osuuden 

kasvattaminen siitä ajasta, kun laitos on käynnissä, parantaa järjestelmän hyötysuhdetta. 

(mts., 23.) 

Lämpöpumppu on parhaimmillaan kolmoistuotannossa, jossa CHP-laitos, lämpöpumppu 

ja energiavarasto tuottavat sähköä, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä. Tällöin 

lämpöpumput tuottavat lämpöä ja jäähdytystä mahdollisimman kustannustehokkaasti ja 

ne optimoivat koko verkon toimintaa. Kolmoistuotanto parantaa koko järjestelmän 

joustavuutta ja sietokykyä markkinariskejä vastaan. (Valor Partners, 2016, 44.) 

 Kannustavat tekijät 

Lämpöpumppujen hyödyntämisessä kaukolämpöverkon energiantuotannossa on paljon 

kannustavia tekijöitä, jotka parantavat systeemin toimivuutta. Oikein suunniteltu 

lämpöpumppulaitos lisää kaukolämpöverkon joustavuutta. Lämmöntuotantoa voidaan 

mukauttaa eri tilanteissa kuorman tai sähkön hinnan mukaan optimoiden systeemin 

lämmöntuotantokustannukset. Lämpöpumpuilla voidaan parantaa isojen voimalaitosten 

käytön tehokkuutta vähentämällä osakuormilla operointia. (Valor Partners, 2016, 23-24.) 

Lämmöntuotannon jakaantuessa useampaan lähteeseen, jotka käyttävät eri polttoaineita, 

kaukolämpöverkko on paremmin suojattu sähkön tai polttoaineen hintojen muutoksiin 

liittyviltä markkinariskeiltä. Useamman lämmöntuotantolähteen käyttäminen suojaa 

myös laiterikoilta. Lämpöpumput kasvattavat uusiutuvan lämmöntuotannon osuutta usein 

vähentäen fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Lämmöntuotanto ilman paikallisia päästöjä 

parantavat kaukolämmön imagoa, ja lämpöpumppujen mahdollisuus tuottaa 

kaukojäähdytystä tarjoaa asiakkaille uusia, elämänlaatua parantavia mahdollisuuksia. 

(Valor Partners, 2016, 23-24.) 

Älykäs lämmöntuotannon suunnittelu tarjoaa mahdollisuuksia alentaa lämmön 

tuotantokustannuksia. Uusiutuvien energiantuotantomuotojen lisääntyminen sähkön 

tuotannossa aiheuttaa suuria muutoksia sähkön hinnassa. Lämpöpumppujen käytön 

kustannukset riippuvat sähkön hinnasta, joten tuotantoa voidaan muokata 

mahdollisimman kustannustehokkaaksi. Lämpöakkujen yhdistäminen mukautuvaan 

lämmön tuotantoon tehostaa mukautuvan lämmöntuotannon kustannustehokkuutta. 

Hallitus pohtii kaukolämpöverkkoon lämpöä tuottavien lämpöpumppujen siirtämistä 
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sähköveroluokkaan 2 ja veroluokan 2 tason alentamista kohti EU:n minimiä. Muutos 

tulisi parantamaan lämpöpumppujen kannattavuutta ja parantamaan ylijäämälämmön 

hyödyntämisen mahdollisuuksia. (Motiva, 2019, 5.) 

 Rajoittavat tekijät 

Lämpöpumppujen kannattavan hyödyntämisen ikkuna on kapea, ja sillä on useita 

rajoittavia tekijöitä. Kaukolämmön menoveden lämpötilavaatimukset voivat nousta 

rajoittavaksi tekijäksi. Lämpöpumput voivat tuottaa 85 - 90 ℃ vettä kohtuullisen helposti, 

mutta talvella huipputehon aikaan kaukolämmön menoveden lämpötila voi nousta 110 - 

120 ℃:een. Lämpöpumpulla veden priimaaminen talvilämpötiloihin on erittäin kallista, 

joten talvella lopullinen priimaus tavoitelämpötilaan olisi järkevintä tehdä polttokattilan 

avulla. Muun lämmöntuotannon vuoksi lämpöpumppujen käyttötunnit voivat jäädä liian 

vähäisiksi, joka kasvattaa takaisinmaksuaikaa ja laskee investoinnin houkuttelevuutta. 

(Valor Partners, 2016, 25.) 

Suuren kokoluokan lämpöpumput vaativat reilusti sähköä, joten kohteen nykyinen 

sähköverkko voi olla liian pieni kapasiteetiltaan, ja sähköverkon kasvattaminen nostaisi 

investointikustannukset liian suuriksi. Tilanpuute voi nousta rajoittavaksi tekijäksi 

kaupunkien lähellä, jos lämpöpumppulaitokselle ei ole tilaa nykyisessä 

aluekaavoituksessa. Helsingin sekä Turun lämpöpumppulaitokset on sijoitettu maan alle 

juuri tilanpuutteen takia. (Valor Partners, 2016, 25.) 

Hukkalämpöä käyttävän lämpöpumpun lämmönlähteen pysyvyys sekä hinta aiheuttavat 

epävarmuutta lämpöpumppujen investointiin. Lämpöpumppulaitokset tulevat toimimaan 

useita kymmeniä vuosia, joten hukkalämmön hinnasta sekä pysyvyydestä pitäisi olla 

tarpeeksi varma ennen lämpöpumppuinvestoinnin toteuttamista. Esimerkiksi 

teollisuuslaitos, josta saatavaa hukkalämpöä hyödynnetään lämpöpumpuilla, voi ajautua 

konkurssiin lopettaen hukkalämmön tuoton. Lisäksi epävarmuus sähkön hinnan 

kehityksestä hidastaa lämpöpumppuihin investointia. Tämänhetkisten ennustusten 

mukaan sähkön hinta pysyy alhaisena seuraavat kymmenen vuotta, mutta se ei tarkoita, 

etteikö sähkön hinta muuttuisi. Lämpöpumppuinvestoinnit eivät ole kovin herkkiä sähkön 

hinnan kehitykselle, mutta kohonnut sähkön hinta voi tehdä monista investoinneista 

kannattamattomia. (Valor Partners, 2016, 25-26.) 
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4.4 Lämpöpumppujen mahdollisuudet Suomessa 

Lämpöpuppujen hyödyntäminen kaukolämmön tuotannossa Suomessa on vasta 

alkutekijöissään, joten Suomessa on edelleen paljon kohteita, joita voidaan hyödyntää 

lämpöpumppujen avulla. Kontu et al. (2019) suorittaman tutkimuksen mukaan vuonna 

2015 Suomessa lämpöpumpuilla tuotettiin 2,7 % kaukolämmöstä, mutta kaiken kokoisten 

lämpöpumppujen hyödyntämisen potentiaaliksi on arvioitu 10-25 % siten, etteivät 

lämpöpumput vaaranna jo käytössä olevan kaukolämmön tuotannon kannattavuutta. 

Valor Partners (2016, 44) arvoivat suurten lämpöpumppujen  hyödyntämispotentiaaliksi 

Suomessa 3,0 - 4,2 TWh eli noin 9-13 % myydyn kaukolämmön kokonaismäärästä. 

Suurten lämpöpumppujen potentiaalisimmat kohteet sijaitsevat kaupungeissa, joissa 

voidaan hyödyntää kaukojäähdytystä. Kaukojäähdytyksen hyödyntämisellä on suuri 

vaikutus lämpöpumppulaitoksen investoinnin kannattavuuteen. Kaukojäähdytyksen 

tarjoaminen tuo tuloja energiayhtiölle, ja kaukojäähdytyksen paluuveden lämpöä voidaan 

hyödyntää kaukolämmön tuotannossa.  

Jätevesi on todennäköisesti potentiaalisin lämmönlähde lämpöpumppulaitosten 

näkökulmasta. Jätevedenpuhdistamot tulisi kuitenkin olla tarpeeksi lähellä lämmön 

käyttäjiä, hukkalämmön tulisi olla tarpeeksi lämmintä, ja hukkalämmön hyödyntämisen 

tulisi olla ilmaista. (Valor Partners, 2016, 15)   
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5 LEPPÄVIRRAN KAUKOLÄMPÖVERKKO 

Leppävirta on 9500 asukaan kaupunki Pohjois-Savossa, noin 50 kilometriä Kuopiosta 

etelään. Leppävirran kaukolämpöverkon lämmöntuotantolaitoksina on kaksi kiinteää 

polttoainetta käyttävää arinakattilaa, sekä kolme öljykattilaa. Arinakattiloista uudempi, 

LK112, on kapasiteetiltaan 8 MW ja vanhempi kattila, LK12, on kapasiteetiltaan 5,5 

MW. Uudempaa ja suuritehoisempaa lämpökattilaa käytetään kaukolämpöverkon 

peruslämpölaitoksena. LK112 on varustettu lämpöä talteen ottavalla 2 MW tehoisella 

savukaasupesurilla. Vanhempaa ja pienempitehoista lämpökattilaa, kattilaa LK12 

käytetään talvikuukausina täydentämään kaukolämmön tehontarvetta sekä kesäaikaisen 

kaukolämmön tuotantoon. LK112 ajetaan alas kesäkuukausiksi, ja kaukolämpö tuotetaan 

pienempitehoisella kattilalla, jonka minimikuorma 1 MW. Arinakattiloiden lisäsi 

Leppävirralla on kolme öljykattilaa vara- ja huippukuormalaitoksina (8 MW, 4 MW ja 9 

MW). Leppävirralla asiakkaille myydyn kaukolämmön määrä 35 836 MWh. 

Leppävirralla vuonna 2019 käytetystä polttoaineesta 58,3 % on puupolttoainetta 

(metsäpolttoaine ja teollisuuden puutähde), 39,5 % turvetta ja 2,2 % öljyä. Kesäisin 

lämmön tarpeen laskiessa turpeen osuus polttoaineesta laskee. Arinakattilan LK12 

käyttämä polttoaine toukokuun alusta syyskuun loppuun on 96,2 % puuta ja 3,8 % 

turvetta. Uudemman kattilan, LK112 polttoaineessa turpeen osuus talvella on suurempi, 

noin 50 %.  Keväällä ja syksyllä kattilan LK112 käyttämän turpeen osuus on pienempi, 

sillä turvetta käytetään lähinnä lämpökeskusten polttoainetoimitusten huoltovarmuuden 

varmistamiseksi sekä maksimikapasiteetin tuotannon aikana kovien pakkasten aikaan. 

Öljyn käyttö pyritään minimoimaan, mutta sitä on jouduttu käyttämään hieman 

polttoaineen vuoden 2019 aikana.  

Leppävirran kaukolämpöverkko on esitetty kuvassa 14. Biopolttoainekattilat ovat 

vierekkäin samalla tontilla, öljykattilat on sijoiteltu eri puolille kaukolämpöverkkoa. 

Leppävirran tuotantolaitokset eivät kuulu päästökaupan piiriin, sillä kiinteistökohtainen 

tuotantomäärä ei ylitä päästökaupan rajaa, 20 MW tehoa. Päästökauppavapaa 

energiantuotanto vaikuttaa polttoaineen hintaan tehden esimerkiksi turpeen käytöstä 

edullisempaa kuin päästökaupan alaisissa laitoksissa.  
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Kuva 14. Leppävirran kaukolämpöverkko  

Kaukolämpöverkon kuorman käyttäytymistä voidaan tarkastella kattiloiden LK12 sekä 

LK112 kokonaistehon summana, joka  saadaan laskettua Savon Voiman tietoverkostosta 

saadulla datalla, joka sisältää tuotantolaitosten tehon tuntidatan vuoden jokaisella 

tunnilla. Öljykattiloiden käyttö oli vuonna 2019 niin pientä, ettei öljykattiloita oteta 

huomioon verkon tarkastelussa. Kaukolämpöverkon kuorma tarkasteluvuonna 2019 on 

esitetty kuvassa 15. 
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Kuva 15. Leppävirran kaukolämpöverkon tuotantolaitosten kokonaisteho vuonna 2019 

Kuvassa  nähdään leudon talven 2019-2020 vaikutus kaukolämmön tuotantoon, sillä 

loppuvuonna kaukolämpöverkon teho on huomattavasti pienempi kuin alkuvuodesta. 

Taulukkoon käytetyssä datassa on virhe, sillä ensimmäisen kolmen viikon ajalta 

tuotantolaitosten teho pysyy vakiona. Taulukosta kuitenkin nähdään tehon muuttuminen 

vuodenaikojen muuttuessa, eikä virhe vaikuta myöhempään laskentaan. Talvella 

kattiloiden yhteenlaskettu teho lähenee kattiloiden yhteenlaskettua maksimitehoa. 

Kesällä kaukolämpöverkon teho laskee noin 2 MW tasolle huojuen 1,5 MW sekä 2,5 MW 

välillä.  
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6 TARJOLLA OLEVAN HUKKALÄMMÖN OMINAISPIIRTEET 

Hukkalämmön tarjoaja (myöhemmin lämmön tarjoaja) on tällä hetkellä Leppävirran 

kaukolämpöverkon asiakas. Lämmön tarjoaja käyttää lämmitykseen kaukolämpöä, ja 

lämmön tarjoajan kiinteistöjen kylmäkoneissa syntyvän lauhdeveden lämpö lauhdutetaan 

ympäristöön. Kylmäkoneissa syntyvän lauhdeveden lämpö on noin 30 ℃. Lauhdevettä 

syntyy riittävästi, ja sen lämpötila on tarpeeksi suuri, jotta lauhdeveden lämpöä voitaisiin 

hyödyntää lämmön tuotantoon lämpöpumppujen avulla. Lämmön tarjoajan suunnittelee 

lauhdeveden lämmön hyödyntämistä lämpöpumpuilla oman lämmöntarpeensa 

tuottamiseen. Lämmön tarjoajan käyttämän kaukolämmön määrä laskee, mutta se ei 

poistu kaukolämpöverkosta kokonaan, koska se tarvitsee edelleen kaukolämpöä 

talvikuukausina. Kesäisin lämmön tarpeen pienentyessä  hukkalämpöä jää lämmön 

tarjoajan omakäytön yli, ja ylimääräinen hukkalämpö olisi mahdollista myydä 

kaukolämpöverkkoon kaksisuuntaisen kaukolämmön tavoin. Seuraavissa luvuissa 

esitellään lämmön tarjoajan toiminnassa syntyvän ja mahdollisesti kaukolämpöverkossa 

hyödynnettävän lämmön ominaisuuksia.  

6.1 Hukkalämmön esiintyminen 

Hukkalämmön arvot ja hyödynnettävän lämpöenergian määrä on laskettu lämmön 

tarjoajan kylmäkoneiden sähkönkulutuksen perusteella. Kylmäkoneiden käyttämän 

sähkön osuus tarkasteltavan kohteen kokonaissähkönkulutuksesta on arvioitu, joten on 

tärkeää pitää mielessä, että myöhemmin laskennassa käytettävä lämpöenergian määrä 

perustuu laskennallisiin arvioihin, ja laskentojen tarkkuus on suoritettu kuukausitasolla. 

Todelliset energiavirrat saadaan selville vasta, jos lauhdevesien käyttö lämmön 

tuotannossa aloitetaan.  

Kaikesta lauhdevesistä saatavasta hukkalämmöstä vähennetään lämmön tarjoajan oma 

lämmitystarve, josta erotuksen jälkeen jäävä lämpömäärä on mahdollisesti 

kaukolämpöverkkoon myytävä ylijäämälämpö. Laskennallinen ylijäämälämmön määrä 

kuukausittain esitetään taulukossa 5. Ylijäämälämmön määrän pysyessä vakiona 

lämpöpumpun COP-arvo määrittää lopullisen kaukolämpöverkkoon syötettävän lämmön 

määrän. 
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Taulukko 5. Lämmön tarjoajalta kaukolämpöverkkoon myytävän ylijäämälämmön määrä 

 
Hukkalämpö 

[MWh] 

Tammikuu 0 

Helmikuu 0 

Maaliskuu 0 

Huhtikuu 25,5 

Toukokuu 302,1 

Kesäkuu 311,3 

Heinäkuu 409,0 

Elokuu 408,3 

Syyskuu 313,4 

Lokakuu 212,1 

Marraskuu 40,7 

Joulukuu 0 

Yhteensä 2022,3 

 

Lämmön tarjoajan oletetut toimenpiteet hukkalämmön hyödyntämiselle oman 

lämmöntarpeen tuotannossa pienentävät kaukolämpöverkon kokonaistehoa ja 

tuotantolaitosten kuormaa. Lämmön tarjoaja tarvitsee kaukolämpöä lämmitykseen vain 

joulukuun alusta maaliskuun loppuun ja lämmitystarve on hukkalämmön hyödyntämisen 

vuoksi nykyistä käyttöä pienempää. Mikäli kaukolämpöverkkoon ostetaan lämmön 

tarjoajalta saatavaa ylijäämälämpöä, kaukolämpöverkon teho ja tuotantolaitoksien 

kuormat pienenevät vielä enemmän.  

Hukkalämpöä syntyy tasaisesti tarkasteltavien kuukausien aikana, ja sen vaihtelut päivien 

välillä ovat pienet. Kuitenkin ylijäämälämmön esiintymisessä päivätasolla on heittelyä. 

Hukkalämmön lähteen ollessa tasainen, lämmön tarjoajan itse käyttämän lämmön määrä 

vaikuttaa lopullisen kaukolämpöverkossa hyödynnettävään ylijäämälämmön määrään.  

Lämmön tarjoajan omakäytön määrä vaihtelee joka hetki.  

Lämmön tarjoajan omakäyttöä on arvioitu lämmön tarjoajan kaukolämmön 

kulutustietojen perusteella. Arvion perusteella lämmön tarjoajan lämmönkulutus sekä 

kaukolämpöverkon tehon muutokset ovat toistensa kaltaiset. Lämmöntarpeen 

samankaltaisuus voidaan päätellä myös siitä, että yksittäisen kohteen lämmön kulutus ja 

koko kaukolämpöverkon teho seuraavat pitkälti samaa muuttujaa; ulkoilman lämpötilaa. 

Tästä voidaan arvioida, että kun tuotantolaitosten teho on suurimmillaan, myös lämmön 

tarjoajan omakäyttö on suurimmillaan ja kaukolämpöverkossa hyödynnettävän 
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ylijäämälämmön määrä on pienimmillään. Samoin, kun tuotantolaitosten teho on 

pienimmillään, lämmön tarjoajan omakäyttö on pienimmillään ja kaukolämpöverkossa 

hyödynnettävän ylijäämälämmön määrä on suurimmillaan.  

Ylijäämälämmön esiintymisestä ei ole saatavilla tarkempaa dataa, joten sen 

ominaisuuksia ja kaukolämpöverkkoon hyödynnettävän lämmön vaihtelua päivittäisessä 

syklissä kannattaa tarkentaa lämmön tarjoajan kanssa ennen lopullisen 

lämpöpumppuinvestoinnin tekemistä, jotta lämpöpumppulaitoksen teho ja tekniset 

ominaisuudet saadaan optimoitua.  

Kuvassa 16 esitetään tuotantolaitoksilta vaadittava kuorma tilanteessa, jossa lämmön 

tarjoajan kaukolämmön käyttö on pienentynyt ja kaikki saatavilla oleva ylijäämälämpö 

syötetään kaukolämpöverkkoon. Tuotantolaitosten tehon tarkastelua varten taulukossa 5 

esitetty ylijäämälämpö syötetään verkkoon tasaisesti, eli kuukauden lämpömäärä on 

jaettu jokaiselle kuukauden tunnille tasaisesti, koska kaukolämpöverkossa 

hyödynnettävän lämmön vaihtelusta ei ole tietoa. Muutoksien vaikutuksessa 

tuotantolaitosten kuormaan on otettu huomioon kaukolämpöverkon verkostohyötysuhde. 

 

Kuva 16. Tuotantolaitosten teho, kun lämmön tarjoajalta saatava ylijäämälämpö siirretään 

kaukolämpöverkkoon 
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Kuvasta 16 huomataan, että tuotantolaitoksilta vaadittava teho laskee kesäkuukausina alle 

1 MW:n, joka on lämpökattilan LK12 minimikuorma. Tämä tarkoittaa sitä, että joko 

kaikkea saatavilla olevaa lämpöä ei voida hyödyntää kaukolämpöverkossa, tai 

kaukolämmön tuotantoa on kehitettävä. Kohdistettu kuva tuotantolaitosten 

tehontarpeesta kesäkuukausina, kun kaikki lämpö ostetaan kaukolämpöverkkoon, on 

esitetty kuvassa 17. 

Kuva 17. Tuntikohtainen esitys tuotantolaitosten tehosta, kun kaikki ylijäämälämpö ostetaan 

Kuvasta 17 nähdään tarkemmin tuotantolaitosten tehon heittely kattilan minimikuorman 

molemmin puolin. Kaukolämpöverkon teho kesällä on maksimissaan noin 2 MW tasolla 

muutamaa tehopiikkiä lukuun ottamatta.  

6.2 Hukkalämmön laatu 

Lämmön tarjoajalta ostettavan hukkalämmön määrä nähdään taulukossa 5. 

Kaukolämpöverkkoon syötettävän lämmön määrä lopullinen määrittyy käytettävän 

lämpöpumpun ominaisuuksien mukaan. Kylmälaitteistossa muodostuva lauhdevesi on 

lämpötilaltaan noin 30 ℃. Lämmön tarjoajan omaa käyttöä varten lämpö tulisi priimata 

noin 60 ℃ lämpötilaan. Ylijäämälämpöä pitäisi priimata yli 75 ℃ lämpötilaan, jotta sitä 

voitaisiin käyttää kaukolämmön menoveden lämmitykseen kesäaikana. Lopullinen 

lämpötila määräytyy ulkolämpötilan mukaan normaalin kaukolämmöntuotannon 

mukaisesti (katso kuva 5).  
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Hukkalämpöä voitaisiin hyödyntää erilaisilla vaihtoehdoilla. Ensisijainen 

hyödyntämiskeino, jota tässä diplomityössä tarkastellaan, on kahden lämpöpumpun 

ratkaisu, jossa ensimmäinen lämpöpumppu nostaa lauhteen lämpötilan lämmön tarjoajan 

omiin tarpeisiin 60 ℃ lämpötilaan, toisen lämpöpumpun hyödyntäessä 60 ℃ veden 

lämpöenergiaa kaukolämpöverkon lämmittämiseksi >75 ℃ lämpötilaan. 

Savon Voima sekä lämmön tarjoaja ovat alustavasti sopineet, että kaukolämpöä tuottava 

lämpöpumppu, jolla hukkalämpö priimataan kaukolämpöverkkoon, olisi Savon Voiman 

investoima ja operoitava pumppu. Täten lämpöpumpun investointi- ja operointikulut 

jäisivät Savon Voiman vastuulle, ja hukkalämmön hyödyntämisestä maksetaan korvausta 

lämmön tarjoajalle, koska lämmön tarjoaja priimaa lämpöä kertaalleen 60 ℃ lämpötilaan, 

ja priimauksesta aiheutuu kustannuksia lämmön tarjoajalle. Kirjallisuustutkimukseen 

nojaten voidaan olettaa, että hankkeen hukkalämmöstä ei voida maksaa paljoa, jotta 

hanke ei tuottaisi tappiota Savon Voimalle.  

Hukkalämmön hyödyntämistä voitaisiin lähestyä myös siten, että lämmön tarjoaja 

investoi kaukolämpöä tuottavaan lämpöpumppuun, ja Savon Voima maksaa 

kaukolämpöverkossa hyödynnettävästä lämmöstä sovitun mukaisen kovauksen. Savon 

Voima voisi hyödyntää myös 30 ℃-lämpöistä kylmäkoneiden lauhdevettä ilman lämmön 

tarjoajan priimausta, jolloin hukkalämmöstä maksettava korvaus lämmön tarjoajalle olisi 

pienempi tai nolla. 30 ℃-lämpöisen lauhdeveden hyödyntämiseen kaukolämpöverkossa 

kuitenkin tarvittaisiin todennäköisesti kaksivaiheinen lämpöpumppu, jolloin 

investointikustannukset kasvaisivat valittuun järjestelmään verrattuna. Kolmas 

vaihtoehto olisi kaiken hukkalämmön hyödyntäminen kaukolämpöverkossa, jolloin 

lämmön tarjoaja käyttäisi omaan lämmitykseensä vain kaukolämpöä ja hukkalämmöstä 

maksettaisiin jokin korvaus. Mikäli kaikki hukkalämpö käytettäisiin suoraan 

kaukolämpöverkkoon, se saattaa laskea lämmön tarjoajan saamia hyötyjä, mutta se 

riippuu täysin sovittavasta hukkalämmön korvauksesta.  

Tarkasteluun valittu järjestely hukkalämmön hyödyntämisestä vaikuttaa tällä hetkellä 

parhaalta vaihtoehdolta hukkalämmön hyödyntämiselle, ja sen valinta ensisijaiseksi 

järjestelyksi on perusteltu. Vaihtoehtoiset lähestymistavat ja niiden kannattavuus 

valittuun menetelmään verrattuna kannattaa määrittää erikseen, mikäli diplomityössä 

tarkasteltu ensisijainen menetelmä ei tyydytä hankkeen eri osapuolia.  
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7 VAIHTOEHDOT HUKKALÄMMÖN HYÖDYNTÄMISELLE 

Kuten kuvan 16 tarkastelussa todettiin, kaiken hukkalämmön ostaminen 

kaukolämpöverkkoon aiheuttaa ongelman kaukolämpöverkon toiminnalle. 

Tuotantolaitosten kuorma pienenee kiinteän polttoaineen kattilan minimikuormaa 

pienemmäksi, joten kaikkea lämpöä ei voida hyödyntää, tai kaukolämmön 

tuotantomenetelmää on kehitettävä. Mikäli kaikki hukkalämpö halutaan hyödyntää ja 

kaukolämmön tuotantoa ei kehitetä, kattila LK12 jouduttaisiin ajamaan alas ja tarvittava 

kaukolämpö jouduttaisiin korvaamaan fossiilisella öljyllä paikallisen biopolttoaineen 

sijaan. Seuraavissa luvuissa esitellään vaihtoehtoja ylijäämälämmön hyödyntämiselle; 

LK12 pidetään ajossa rajoittamalla ostettavan hukkalämmön määrää, tai kattila ajetaan 

kesällä alas ja ylijäämälämmön rinnalle valitaan jokin ei-polttoon perustuva 

lämmöntuotantomenetelmä, jolla tuotetaan kesäaikainen kaukolämpö.  

Tarkempaan tarkasteluun valitaan lämmön oston rajoitus lämmön tarjoajalta siten, että 

tuotantolaitoksen teho pysyy yli 1 MW:n tasolla, jolloin lämpökattila LK12 pidetään 

tuotannossa kesän ajan sekä seuraavia vaihtoehtoja ei-polttoon perustuvista 

lämmöntuotantomenetelmistä; Ilma-vesilämpöpumppu, luonnon vesien lämpöä 

hyödyntävä vesi-vesilämpöpumppu sekä kaukojäähdytys. Vaihtoehdoissa ei tarkastella 

kaikkia aikaisemmin esiteltyjä ei-polttoon perustuvia lämmöntuotantomenetelmiä, sillä 

niitä ei voida hyödyntää Leppävirralla, tai teknologia ei ole kilpailukykyinen muihin 

tuotantomenetelmiin verrattuna. Leppävirran kaukolämpöverkon lähellä toimivia 

yrityksiä ja toimijoita tarkasteltiin, mutta alueelta ei löydy tällä hetkellä muita kohteita 

kuin lämmön tarjoaja, joiden toiminnassa syntyisi hukkalämpövirtoja, joiden 

hyödyntäminen kaukolämpöverkossa olisi mahdollista. 

Sähkökattilat jätetään pois tarkastelusta, sillä niiden käyttö ei ole järkevää 

kustannusmielessä. Käytetystä sähköstä joudutaan maksamaan siirtomaksu sekä 

sähkövero, jolloin tuotetun energian hinta kasvaa suureksi, että lämmön tuottaminen 

sähkökattilalla pitkällä aikavälillä ei ole järkevää. 

Pienet ydinreaktorit ovat teknologiana uusi, ja sitä vasta testataan pilottilaitoksissa. 

Teknologian hyödynnettävyys pienellä teholla aiheuttaa kohtuuttoman kalliit 
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investointikustannukselle tuotantolaitokselle, joten teknologia jätetään tarkastelematta 

tässä diplomityössä. 

Aurinkolämpö ei ole kannattava teknologia kaukolämmön tuotannossa. Auringon 

säteilyn intensiteetti ei riitä tehokkaaseen kaukolämmön tuotantoon, vaikka systeemiä 

tehostettaisiin lämpöpumpulla. Lisäksi aurinkolämmön tuotantoprofiili ei sovellu 

käyttötarkoitukseen, sillä aurinkolämpö ei tuota lämpöä öisin tai pilvisellä säällä. 

Aurinkolämpöä voisi hyödyntää hybridi-ratkaisussa kuten Puumalassa on tehty, mutta 

aurinkokeräimien yhdistäminen ilma-vesilämpöpumppuun tuo systeemiin enemmän 

kuluja kuin tuottoa.  

Geotermistä lämpöä ei tarkastella, sillä sen investointikustannukset ovat todella suuret 

lämpöpumpun kokoluokka huomioiden. Lämpöpumpulla kaukolämpöverkossa 

hyödynnettävää lämpöä voidaan kerätä muutaman kilometrin syvyisistä rei’istä, mutta 

siinäkin tavoitesyvyydessä porauksesta aiheutuvat investointikustannukset ovat liian 

suuret tavoiteltuun tehoon nähden.   

7.1 Hukkalämmön osittainen ostaminen 

Ensimmäiseksi tarkasteltava lähestymiskulma hukkalämmön hyödyntämiseen on 

kaukolämpöverkossa hyödynnettävän hukkalämmön rajoittaminen siten, että 

lämpökattilan kuorma pysyy yli 1 MW:n. Tällöin lämpökattila LK112 pidetään ajossa 

kesän yli, ja kaukolämpöverkkoon siirrettävän lämmön määrää muutetaan kaukolämmön 

kulutuksen mukaan. Ylimääräinen hukkalämpö lauhdutetaan ympäristöön.  

Hyödynnettävän lämmön saatavuuden vaihtelusta päivittäisessä syklissä ei ole tarkkaa 

tietoa, mutta kuten kappaleessa 6.1 pohdittiin, kaukolämpöverkossa hyödynnettävän 

hukkalämmön määrä muuttuu siten, että hukkalämpöä on tarjolla eniten silloin, kun 

kaukolämpöverkon teho on pienimmillään. Osittaisen hukkalämmön hyödyntämisessä 

tilanne johtaa siihen, että lämpökattilan minimitehon määrittäessä hyödynnettävän 

hukkalämmön määrän, kaikkea tarjolla olevaa hukkalämpöä ei voida hyödyntää. 

Tuotannon ja tarpeen vaihtelua, ja siitä johtuvaa lämmön hyödyntämisen pienenemistä 

voidaan havainnoida laskennassa eri kohtaamiskertoimilla, jolloin tehdään oletus, että 

lämpöä jää hyödyntämättä jokin prosenttiosuus kokonaislämmöstä. Hyödynnettävän 
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hukkalämmön määrää pienentää myös hukkalämpöä priimaavan lämpöpumpun 

minimiteho. Lämmön hyödyntämisessä tullaan kohtaamaan tilanteita, joissa 

laskennallisesti hukkalämpöä voitaisiin hyödyntää, mutta lämpöä ei voida todellisuudessa 

hyödyntää, koska lämpömäärä ei riitä lämpöpumpun minimitehon mukaisille arvoille.  

Tulevissa laskelmissa oletettu, että hukkalämmön käyttö jakaantuu tasaisesti 

vuorokauden aikana, ja tarjonnan sekä käytön kohtaamattomuutta kuvataan 

kohtaamiskertoimella.  Laskennassa on oletettu kohtaamiskertoimeksi 1, jolloin kaikki 

hukkalämpö voidaan hyödyntää lämpökattilan minimitehoa vasten optimaalisen tilanteen 

selvittämiseksi. Lämmön tuotannon ja kulutuksen välistä kohtaamattomuutta kuitenkin 

tarkastellaan myöhemmin herkkyysanalyysissa muuttamalla kohtaamiskerrointa ja 

tarkastelemalla sen vaikutuksia laskennan tuloksiin. Esimerkiksi, mikäli 

kohtaamiskertoimeksi asetetaan 0,9, laskennassa hyödynnetään 90 % saatavalla olevasta 

hukkalämmöstä, ja 10 % hukkalämmöstä jää hyödyntämättä hukkalämmön tuotannon ja 

kulutuksen kohtaamattomuuden takia. 

Hukkalämpöä hyödyntävällä lämpöpumpulla päästään haluttuun tulokseen; hukkalämpöä 

hyödynnetään kaukolämmön tuotannossa, ja kattilassa poltettavan polttoaineen määrää 

saadaan vähennettyä. Kuitenkin hukkalämpöä jää vielä käyttämättä ja mikäli kaikkea 

saatavilla olevaa hukkalämpöä ei osteta, investoinnin kannattavuus voi heikentyä. 

Vaihtoehdon merkittävimpänä tekijänä onkin hankkeen kannattavuus Savon Voimalle 

sekä lämmön tarjoajalle. Hukkalämmön osittaisen hyödyntämisen kannalta on tärkeää 

selvittää hukkalämmön käytettävyyden risteily ja siitä johtuva hyödyntämättä jäävän 

hukkalämmön määrä. Todellisuudessa hyödynnettävän hukkalämmön määrä voi muuttua 

paljonkin taulukon 5 arvoista. 

7.2 Ei-polttoon perustuva lämmöntuotantomenetelmä hukkalämmön 

rinnalle 

Mikäli kaikki hukkalämpö halutaan hyödyntää kaukolämpöverkossa ja lämpökattila 

ajetaan alas, hukkalämmön rinnalle täytyy valita jokin ei-polttoon perustuva 

lämmöntuotantomenetelmä siten, että kaukolämpöä saadaan tuotettua tarpeeksi 

kesäaikana. Kuvasta 17 nähdään, että kesällä jäljelle jäävän lämmöntuotannon maksimi 

on noin 2 MW muutamaa tehopiikkiä lukuun ottamatta. Jäljelle jäävän tuotantotehon 
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tuntikohtaista dataa tarkastellessa huomataan, että maksimiteho 2 MW ilmenee 

todellisuudessa vain muutaman, alle vuorokauden mittaisen piikin ajan. Tarkastelun 

perusteella lämmöntuotantomenetelmän maksimiteho voidaan rajata 1,5 MW:iin. Tällöin 

investointikustannukset pienenevät, ja tarvittu kaukolämpö saadaan vielä tuotettua 

järjestelmällä.  

1,5 MW:n ylittävä lämmön tarve voidaan tuottaa ennakoivalla lämmöntuotannolla 

nostamalla kaukolämpöverkon veden lämpötilaa hetkellisesti ylemmäs täyttämään 

tulevan lämmöntarpeen. Toisin sanoen, kaukolämpöverkkoa voidaan käyttää 

lyhytaikaisena lämpövarastona luvun 2.6.5 mukaisesti. Mikäli tuotantolaitoksen 

tehontarve on yli 1,5 MW pidemmän aikaa, tarpeen tullessa ei-polttoon perustuva 

lämmöntuotantolaitos voidaan ajaa alas, ja lämpö voidaan tuottaa lämpökattilalla LK12.  

Kuvasta 17 nähdään, että tuotantolaitokselta vaadittava teho alenee kattilan LK12 

minimikuorman alle kesäkuun alussa, ja nousee pysyvästi yli minimikuorman syyskuun 

alussa. Datan arvioinnin perusteella tehdään valinta, että ei-polttoon perustuva 

lämmöntuotantomenetelmä toimii päätoimisena lämmöntuotantolaitoksena kesäkuussa, 

heinäkuussa, elokuussa ja syyskuun alussa 12.9 saakka. Ei-polttoon perustuva 

tuotantolaitos siis toimisi päätoimisena lämmöntuotantolaitoksena kesäkuu alusta 

syyskuun 12. päivään saakka, jona aikana kaikki Leppävirran kaukolämpö tuotettaisiin 

ei-polttoon perustuvilla lämmöntuotantomenetelmillä. Kesäajan (1.6 - 12.9) 

yhteenlaskettu lämmöntuotanto ei-polttoon perustuvalle lämmöntuotantomenetelmälle 

on noin 2666 MWh verkostohyötysuhde huomioituna. Muina aikoina ei-polttoon 

perustuvaa lämmöntuotantomenetelmää voidaan käyttää lämpökattilan rinnalla 

vuosittaisten käyttötuntien kasvattamiseksi ja investoinnin kannattavuuden 

parantamiseksi. Aikaväliä 1.6 - 12.9 lukuun ottamatta lämpökattila toimii päätoimisena 

lämmöntuotantomenetelmänä, jolloin ei-polttoon perustuvan lämmöntuotannon ei pidä 

häiritä kattilan toimintaa, ja sen käytön pitäisi olla kannattavaa myös lämmöntuotannon 

kustannukset huomioiden.   

Ei-polttoon perustuvan lämmöntuotantomenetelmän valinnassa on kriittistä tarkastella 

lämmönlähteen ilmenemistä ja sen kohtaavuutta kulutuksen kanssa. Lopullisesta 

laitteistosta pitänee löytyä joustoa myös muuttuvaan kaukolämmön tarpeeseen. 

Lämpöpumppujen etuna on helppo hallittavuus ja hyvä hyötysuhde myös osakuormilla. 
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Seuraavissa luvuissa tarkastellaan mahdollisia ei-polttoon perustuvia 

lämmöntuotantoteknologioita aikaisemmissa luvuissa esitetyistä teknologioista.  

Ei-polttoon perustuvan lämmöntuotantoteknologian lopulliseen valintaan vaikuttaa sen 

teknologian saatavuus, ympäristöystävällisyys, käytettävyys sekä taloudellinen 

kannattavuus. Käytettävyys, eli vuosittaiset käyttötunnit sekä käytettävän lämmön teho 

määrittävät pitkälti teknologian hyödyntämispotentiaalin kaukolämmön tuotannossa. 

Teknologian saatavuus asettaa rajoitteita ei-polttoon perustuville 

lämmöntuotantomenetelmille. Mikäli teknologiaa ei ole käytetty Suomessa, sen 

hankkiminen voi olla hankalaa, tai sen investointikustannukset nousevat muita 

vaihtoehtoja suuremmaksi. Teknologian taloudellinen tarkastelu määrittää yleensä 

investoinnin toteutumisen, mutta pilottilaitoksissa uusia teknologioita voidaan hyödyntää 

käytännön sovelluksissa huonomman kannattavuuden kustannuksella.  

Leppävirralle mahdollisesti investoitava laitos on pilottilaitos, jonka tavoitteena on 

tuottaa kaukolämpöä pieneen kaukolämpöverkkoon uudenlaisella, ei-polttoon 

perustuvalla teknologialla. Näin ollen kannattavuus ei ole välttämättä lopullisen ratkaisun 

valinnan peruste, vaikka vaihtoehtoja vertaillaankin enimmäkseen juuri kannattavuuden 

kautta. Pilottilaitoksen luonteen vuoksi lopulliseksi ei-polttoon perustuvaksi 

tuotantolaitokseksi voidaan lopulliseksi valita vaihtoehdoista sellainen, joka ei ole 

diplomityö perusteella paras ratkaisu.  

 Ilma-vesilämpöpumppu 

Ilma-vesilämpöpumpputeknologia on hyvin tunnettu, ja sen investointikustannukset ovat 

oletetusti pienempiä lämmönkeräimen yksinkertaisuuden vuoksi. Laitteisto ei vaadi 

lämmön keräykseen muuta kuin keräysyksikön, joka voidaan sijoittaa käytännössä mihin 

tahansa. Lämmön keräys ilmasta ei vaadi valmisteluja tai höyrystimen erikoisia 

asennuksia maahan tai vesistöön. 

Ilma-vesilämpöpumpun rajoitteena on COP-arvon huononeminen ulkoilman lämpötilan 

laskiessa. Muuttuvan COP-arvon ja lämmöntuotannon kustannusten takia ilma-

vesilämpöpumpun käyttö kannattaa rajata ilman lämpötilan ja lämmöntuotannon 

kannattavuuden perusteella. Ilma-vesilämpöpumpuilla on myös pakkasraja, jonka jälkeen 

lämpöpumpun lämmön tuotto loppuu. Pakkasraja on lämpöpumppukohtainen. 
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Ilma-vesilämpöpumpun toiminta-arvojen sekä kannattavuuden laskennassa on 

hyödynnetty Varkauden Kosulanniemen ilman lämpötilan mittausdataa vuoden 2019 

mittausarvoilla.  Varkaus sijaitsee noin 20 km päässä Leppävirrasta, joten lämpötilatietoja 

voidaan käyttää ilma-vesilämpöpumpun tarkastelussa. Tiedot on ladattu 

ilmatieteenlaitoksen tarjoamasta palvelusta, joka esittää mittausasemalla havaitun ilman 

lämpötilan tunnin välein koko vuodelta. Ilmatieteenlaitoksen sivuilta ladatun datapaketin 

sisältämä data esitetään kuvassa 18.  

 

Kuva 18. Ilman lämpötila Varkauden Kosulanniemessä vuonna 2019 (Ilmatieteenlaitos, 2020) 

 

Ilmalämpöpumppujen laskennassa on hyödynnetty lämpöpumpputoimittajilta saatuja 

COP-arvoja eri ilman lämpötiloissa, joiden avulla ilma-vesilämpöpumpun toimintaa ja 

lämmöntuotannon muuttuvat kustannuksia on voitu määrittää vuoden aikana eri 

lämpötiloissa. Calefa Oy:n esittelymateriaalissa saatu COP-käyrä esitetään kuvassa 19. 

Kuva osittaa sen, miten lämpöpumpun COP käyttäytyy eri lämpötiloilla. Myöhemmin 

esitetyssä laskennassa on käytetty määritettyä sovitetta kullekin lämpöpumppuratkaisulle 

toimittajalta saatujen tietojen perusteella. Eli laskennassa käytetyt COP-arvot pätevät aina 

kyseiselle lämpöpumpulle. 

Toimittajilta saadut COP-arvot perustuvat pelkän kompressorin käyttämään sähköön. 

Todellisuudessa ilma-vesilämpöpumpun sähkön käyttö on suurempi kuin mitä COP-

arvon perusteella lasketaan, koska lämpöpumpun toimintaan kuuluvat kiertopumput ja 
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puhaltimet kuluttavat sähköä. Muiden laitteiden sähkönkäyttöä ei tarkastella laskennassa, 

vaan laskentaan ja menetelmien toiminnan tarkasteluun käytetään eri 

lämpöpumpputoimittajilta saatujen ratkaisujen ilmoitettuja COP-arvoja. 

 

Kuva 19. Ilma-vesilämpöpumpun COP-käyrä lämpötilan funktiona. (Calefa, 2020) 

Lämpöpumpputoimittajilta saatujen COP-arvojen sekä ilman lämpötilatietojen avulla 

voidaan määrittää eri kuukausille keskimääräisiä energian hintoja. Käyttämällä sähkön 

hintana nykyistä sähköveroluokan 1 hintaa 85,01 €/MWh sekä sähköveroluokan 2 hintaa 

67,41 €/MWh, ja tarkastelemalla tuotantolaitoksen tehoa sekä senhetkistä ilman 

lämpötilaa, saadaan vuoden jokaiselle tunnille laskettua ilma-vesilämpöpumpulla 

tuotetun lämmön hinta yksikössä €/MWh. Sähkön hinnan muodostuminen esitetään 

taulukossa 6. 

Ilma-vesilämpöpumpulla tuotetun lämmön hintaa on mallinnettu vuoden 2019 tiedoilla. 

Kuvaan 20 on lisätty ilma-lämpöpumpulla tuotetun lämmön hinta yksikössä €/MWh 

vuoden 2019 ilman lämpötilatietojen sekä tarjousten perusteella tarkasteluun valitun 

lämpöpumpun COP-arvojen avulla. Lämmön hinnan määrityksessä on otettu huomioon 

pelkkä lämpöpumpun kuluttaman sähkön hinta, eikä se sisällä muita sähkönkäyttöön 

liittyviä kuluja kuten tehomaksua tai kuukausimaksua. Lämpöpumpulla tuotetun energian 

hintaa on laskettu -11 ℃ asti, joka näkyy kuvaajassa alkuvuoden osalta energian hinnan 

nousun loppumisena.  



63 

 

 

Kuva 20. Tuotetun lämmön muuttuvat kustannukset €/MWh 

Kuvasta 20 nähdään hyvin lämpöpumpulla tuotetun lämmön kustannuksien muuttuminen 

vuoden aikana. Talvisin lämmön tuotto ilma-vesilämpöpumpulla on kalliimpaa kuin 

kesäaikaan, koska ilma-vesilämpöpumpun COP-arvo riippuu ilman lämpötilasta. Mikäli 

kaukolämpöä tuottavat lämpöpumput siirtyvät sähköveroluokkaan 2, lämmön tuotanto on 

selkeästi halvempaa. 

Ilman lämpötila vaikuttaa myös ilma-vesilämpöpumpun tehoon, sillä ilman lämpötilan 

pienentyessä lämmönsiirto höyrystimen pinnoilla heikkenee. Esimerkki tehon 

pienenemisestä esitetään kuvassa 21, jossa esitetään Calefa Oy:n esitysmateriaalin 

lämpöpumpputeho lämmön funktiona. Teho on yhtä lämpöpumppuyksikköä kohti, joten 

lämpöpumppuratkaisun tehoa tietyssä lämpötilassa voidaan kasvattaa lisäämällä 

lämpöpumppuyksiköitä. 

Ilma-vesilämpöpumpun tehon pieneneminen tulee ottaa huomioon lämpöpumpun 

mitoituksessa. Ilma-vesilämpöpumpun  teho tulee mitoittaa pienimmän ilman lämpötilan 

mukaan, jolloin lämpöpumppuyksikön teho on pienimmillään ja kaukolämmön tarve on 

suurimmillaan. Tavoitetehon saavuttamiseksi lämpöpumppuyksikköjen määrää tulee 

kasvattaa, jotta haluttuun tehoon päästään myös pienimmillä ilman lämpötiloilla. 

Lämpöpumpputarjoukset pyydettiin sen mukaan, että pienimmällä vuonna 2019 

havaitulla ilman lämpötilalla (~8 ℃) lämpöpumppulaitoksen teho on suurimmillaan (1,5 

MW). Tällöin voidaan olla varmoja siitä, että pienimmillä ilman lämpötiloilla päästään 
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lämpöpumpun tavoitetehoon. Mitoitusarvot vaikuttavat myös muiden laitoksen osien, 

kuten höyrystimen mitoitukseen.  

 

Kuva 21. Lämpöpumppuyksikön teho ilman lämpötilan funktiona (Calefa, 2020) 

 Luonnon vesiä hyödyntävä vesi-vesilämpöpumppu 

Leppävirran keskusta sijaitsee suuressa niemessä, joten keskustan ympärillä on reilusti 

vettä, jota voitaisiin käyttää lämmön tuotannossa. Kuvasta 14 nähdään, että 

kaukolämpöverkko yltää monessa eri kohdassa lähelle vesistöä. Kaukolämpöverkkoon ei 

tarvitsisi tehdä suuria muutoksia, jotta se saataisiin liitettyä luonnon vettä hyödyntävään 

lämpöpumppulaitokseen, joten sijainnin puolesta Leppävirralla voitaisiin teoriassa 

hyödyntää luonnon vesien lämpöä kaukolämmön tuotannossa. Tässä diplomityössä 

tarkastellaan mahdollista vesistön hyödyntämistä teknisestä näkökulmasta hankkeen 

kannattavuus huomioiden. Mikäli luonnon vesien hyödyntämisen tutkimista jatketaan, 

täytyy selvittää muun muassa laitoksen vaikutukset vesistöön ja sen ekosysteemiin, ja 

hanke tarvitsee toteutuakseen virallisen luvan ELY-keskukselta. Lisäksi hankkeeseen 

tarvitaan tontin haltijan lupa käyttää maata lämpöpumppulaitokselle, ja Leppävirran 

asukkaiden mielipiteet järven lämpöä hyödyntävää lämpöpumppuratkaisua kohtaan 

kannattaa ottaa huomioon päätöksenteossa. 

Luonnon vesien käytöstä ei ole aikaisempia kokemuksia kaukolämmön tuotannossa 

Suomessa. Ruotsissa merien lämpöä on käytetty kaukolämmön tuotannossa, jolloin 

keräysputket on saatu syvälle meren pohjaan kiinni, jossa lämpötilan heittelyt ovat 

pienemmät kuin matalien järvien pohjissa. Avointa kiertoa käytetään esimerkiksi 
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Thames-joessa, Englannissa (Industrial purification systems, 2014). Teknologialla on siis 

muutamia referenssikohteita maailmalla, mutta kohteet sijaitsevat etelämmässä kuin 

Leppävirta. Vaikka Leppävirran vesistöt kuuluvat suurempaan vesistöön, pohjoisen 

sijainnin takia vesi on kylmempää kuin referenssikohteissa. 

Kun järven veden lämpötila laskee, lämmön keräämistä täytyy rajoittaa jäätymisen 

estämiseksi. Ruotsissa talvisin merivedestä kerättävän lämmön määrää vähennetään, jotta 

lämpöä voidaan kerätä merivedestä koko vuoden ajan. Leppävirralla tilanne on 

ongelmallisempi, sillä järvien matalan syvyyden takia lämpötilojen vaihtelut ovat 

suurempia ja vesi on talvisin kylmempää kuin merissä. Virtaavassa vedessä alijäähtynyt 

vesi voi aiheuttaa hyytymiä höyrystimen lämmönsiirtopinnoille veden törmätessä 

esteeseen. Hyytymien estämiseksi lämpöpumppua voisi käyttää vain silloin, kun veden 

lämpötila on tarpeeksi korkea.  Heikosta talvioperoinnista huolimatta vesistön lämmön 

hyödyntäminen voisi olla hyvä vaihtoehto kesäisen kaukolämmöntarpeen tuottamiseen, 

johon tässä diplomityössä keskitytään. Pienen tehon takia investoinnin kustannukset 

voivat pysyä maltillisena, ja pitkä takaisinmaksuaika voitaisiin hyväksyä hankkeen 

luonne huomioiden. 

Vesi alkaa jäätymään höyrystimeen arviolta noin 1℃ lämpötilassa. Hyödynnettävän 

veden lämpötilaeron tulee olla matala, jotta energian tuotannon vaikutukset ympäristöön 

ja ekosysteemiin olisivat mahdollisimman pienet, joten hyödynnettävän veden 

lämpötilaeroksi valitaan 3 ℃. Täten lämpötilan pitää olla vähintään 4 ℃, jotta sen lämpöä 

voidaan hyödyntää lämmön tuotannossa. Lämmön keruutapa voi vaikuttaa lämpötilaan, 

josta veden hyödyntäminen aloitetaan tai lopetetaan. Esimerkiksi jos avoimessa kierrossa 

järviveden ja höyrystimen väliin asennetaan välikierto ja lämmönvaihtimia, täytyy veden 

lämmön olla suurempi. Luonnon vesiä voidaan käyttää tarpeeksi syvissä vesistöissä 

vuoden ympäri suljetulla kierrolla, sillä syvissä vesissä vesistön pohjalla olevan veden 

lämpötila on noin 4℃ talvellakin. 

Leppävirran vesistön lämpötilaa on analysoitu ympäristöhallinnon keräämien tietojen 

perusteella. Kallaveden pintaveden lämpötilaa on tilastoitu vuodelta 2019 viiden päivän 

keskiarvoin toukokuusta lokakuuhun asti. Tilastodataa on analysoitu, sen avulla on luotu 

sovite, ja sovitteen yhtälön avulla on luotu dataa kuvaamaan pintaveden lämpötilaa koko 
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vuoden ajalta. Sovitteen yhtälön avulla on tarkasteltu vesistön lämpötilaa päiväkohtaisella 

datalla. Pintaveden lämpötilan mittaustulokset sekä sovite esitetään kuvassa 22. 

Kuva 22. Pintaveden lämpötila, Kallavesi 2019 (Ympäristö.fi. 2020b) 

Kuvassa 22 näkyvä punainen viiva osoittaa ympäristöhallinnon sivuilta saadun datan 

pintaveden lämpötilasta, ja sininen viiva kuvaa datan perusteella luotua sovitetta, jota 

käytetään laskennan apuna määrittämään vesi-vesilämpöpumpun arvoja.  

Kuvasta 22 arvioiden lämpötila on yli 4 ℃ toukokuun alusta lokakuun loppuun. Vesien 

hyödyntäminen lämmön tuotannossa sopii haluttuun tuotantoprofiiliin, jolloin 

lämpökattila haluttaisiin ajaa alas. Koska lämmönkeruutapa on vielä päättämättä, valitaan 

järviveden minimilämpötilaksi tulevassa tarkastelussa 8 ℃, jolloin veden lämpötila on 

varmasti tarpeeksi korkea lämmönkeruutavasta riippumatta. Sovitteen tietojen mukaan 

hyödynnettävän aikaväli ei lyhene paljoa nostettaessa lämmön keräyksen lämpötilaa, 

joten minimilämpötilan noston vaikutukset ovat pienet.  

Kaukolämmön tehotietojen sekä sen tiedon, ettei luonnon vettä haluta viilentää   3 ℃ 

enempää avulla voidaan määrittää tarvittu vesimäärä lämmön keräämiseksi. Vesimäärä 

määritetään kaavan 1 avulla. 
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          𝑞m =
𝑄

∆𝑇∗𝑐p
       (1) 

missä qm veden massavirta [kg/s] 

 Q siirrettävä lämpöteho [kW] 

 ΔT veden lämpötilaero [℃] 

 cp veden ominaislämpökapasiteetti [kJ/kgK] 

Tarvittava vesimäärä mukailee luonnollisesti tuotantolaitokselle asetettua tehon määrää. 

Lämmönsiirtoon vaadittava vesimäärä esitetään kuvassa 23.  

Kuva 23. Veden lämpötila, tuotantolaitoksen teho ja tarvittava vesimäärä vesi-vesilämpöpumpulle. 

Kuvasta 23 nähdään, että lämmönsiirtoon tarvittava vesimäärä on noin 125 kg/s. 

Järjestelmä kannattaa mitoittaa suuremmalle vesivirralle, kuten 150 kg/s käytännön 

syistä. Diplomityössä luonnon vesien hyödyntämistä lämmön tuotannossa käsitellään 

teknisen suorituskyvyn ja kustannusanalyysin näkökulmasta. Luonnon vesiä 

hyödynnettäessä tulee selvittää lämmöntuotannon vaikutukset ekosysteemiin. 

Vaikutusten selvitys vaatisi oman selvityksestä, joten vaikutuksia ekosysteemiin 

käsitellään vain pintapuolisesti luvussa 8.2. 

 Kiinteistökohtainen jäähdytys 

Leppävirran keskusta on niin hajautetusti asutettu, että kaukojäähdytyksen käyttö 

taajamassa ei ole järkevää asuintalojen tai huoneistojen viilentämiseen. Useiden 
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kohteiden sijaan lämpöpumpulla tuotetun jäähdytyksen mahdollinen käyttökohde voisi 

olla yksi, suuri rakennus kuten Leppävirran terveysasema. Tällöin voidaan käyttää termiä 

kiinteistökohtainen jäähdytys, eli CHC-ratkaisu. Leppävirran nykyinen terveysaseman 

tulevaisuus on epävarma, sillä se pitää korjata, tai sen tilalle rakennetaan uusi 

terveysasema. Nykyinen terveyskeskus käyttää kaukolämpöä lämmitysmuotonaan. Uusi 

tai uusittu terveyskeskus voitaisiin varustaa kaukolämmön lisäksi lämpöpumpulla, joka 

jäähdyttää terveysasemaa, ja syöttää terveyskeskuksesta kerätyn lämmön 

kaukolämpöverkkoon. Terveyskeskuksen uusinta on tällä hetkellä epävarmaa, mutta 

vaihtoehdon kannattavuutta energiayrityksen näkökulmasta tarkastellaan siitä huolimatta. 

Kiinteistökohtaisen jäähdytyksen tehoprofiilia kesän yli on analysoitu ilman lämpötilan 

avulla. Laskennan alkuarvoiksi on oletettu seuraavaa: Jäähdytyksen maksimitehoa on 

käytetty 30 ℃ ilman lämpötilaa vastaavassa tilanteessa, ja terveyskeskuksen jäähdytys 

alkaa 15 ℃ lämpötilasta. Laskennan apuna on käytetty kuvassa 18 esitettyä vuoden 2019 

ilman lämpötilan tuntimittausdataa. Jäähdytyksen minimiteho on arvioitu siten, että 

vuosittainen jäähdytysteho vastaa aiemmin määritettyä arviota lämmitystarpeesta. 

Laitteiston minimijäähdytysteho on arvioitu, ja jäähdytyksen teho nousee lineaarisesti 

ilman lämpötilan noustessa 30 ℃ asti, jolloin jäähdytystä operoidaan maksimiteholla. Eli 

jokaista ilman lämpötila-astetta välillä 15 - 30 ℃ vastaa sille määritetty jäähdytysteho. 

Minimitehon arvoa muutettiin muiden muuttujien pysyessä vakiona, kunnes 

aikaisemman selvityksen mukainen jäähdytysteho tuli täyteen vuoden 2019 

lämpötilatiedoilla. 

Pelkkä CHC-ratkaisu ei riitä kaukolämmön tuotantoon, vaan kaukojäähdytyksen rinnalle 

on investoitava toiseen lämpöpumppulaitokseen, jolla tuotetaan loput tarvitusta 

kaukolämmöstä. Lisäksi öisin sekä kylminä päivinä, kun jäähdytykselle ei ole tarvetta, 

lämpöpumppulaitos vastaisi kaukolämmön tuotannosta. Lämpöpumppulaitos tulisi siis 

mitoittaa täyden 1,5 MW tehon mukaisesti kaukolämmön tuotannon varmistamiseksi. 

Lämpiminä päivinä, kun terveyskeskusta jäähdytetään, rinnalla toimivan 

lämpöpumppulaitoksen teho pienenisi jäähdytyksestä tuotetun lämmön vaihtelun 

mukaisesti. 

Kaukojäähdytystä tukeva lämpöpumppuratkaisu voisi olla ilma-vesilämpöpumppu tai 

luonnon vesiä käyttävä vesi-vesilämpöpumppu, joka toimii samalla tavalla kuin 
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aiemmissa luvuissa esitetyt lämpöpumppulaitokset. Kaukojäähdytyksen ja lopun lämmön 

tuottavan lämpöpumppulaitoksen investointikustannukset tulisivat olemaan pelkkää 

ilma-vesilämpöpumppua suuremmat, mutta jäähdytykseen liittyvä asiakas maksaa joitain 

jäähdytykseen tarvittuja laitteistoja. CHC-ratkaisun tavoitteena on myös myydä kylmää 

asiakkaalle, mutta tällä hetkellä kylmän myynnistä mahdollisesti saatavat tulot ovat vain 

arvioita laskennan mahdollistamiseksi. Ratkaisun hinnoittelu on vielä auki, joten 

ratkaisun tarkastelussa käytetään kylmän tuottamisesta saatujen tulojen määritykseen 

arvioita kylmän myynnin hinnoittelusta, eikä mahdollisesti toteutuvan ratkaisun 

hinnoittelua kannata vertailla tässä diplomityössä tarkasteltuun CHC-ratkaisuun.  
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8 LÄMMÖNTUOTANTOJÄRJESTELMIEN VERTAILU 

Tarkasteluun valittuja menetelmiä vertaillaan keskenään kustannusten, päästöjen ja 

ympäristövaikutusten näkökulmasta. Ensisijainen tarkastelu keskittyy kesäajan,                 

1.6 - 12.9 -välisen toiminta-ajan tarkasteltuun. Lisäksi tarkastellaan vaihtoehtoa, jossa 

hukkalämmön rinnalle valittujen ei-polttoon perustuvien lämmöntuotantoteknologioiden 

käyttötunteja kasvatetaan mahdollisimman suureksi siten, että lämpöpumppulaitos toimii 

lämmön tuotannossa lämpökattilan rinnalla. 

Lämmöntuotantojärjestelmiä vertaillaan keskenään kustannusanalyysin avulla. 

Kustannuslaskelmat jaetaan siten, että hukkalämmön osto käsitellään erillään muista 

lämmöntuotantojärjestelmistä. Lämmön tarjoajalta ostetun hukkalämmön 

kustannuslaskelmissa on tavoitteena määrittää hukkalämmön käytöstä saatavat hyödyt, ja 

niiden perusteella määrittää hukkalämmölle sellainen hinta, ettei investointi tuota Savon 

Voimalle tappiota. Savon Voima ei tavoittele hukkalämmön hyödyntämisellä 

taloudellista tulosta, vaan niin sanottua investoinnin kuoletusta siten, että hanke on 

maksanut itsensä takaisin suunnitellun käyttöiän aikana. Muiden menetelmien kohdalla 

hankkeen kannattavuus, ympäristövaikutukset ja takaisinmaksuaika ovat suuremmassa 

roolissa menetelmien vertailussa. 

Kustannuslaskemat esitellään seuraavissa luvuissa, ja niiden laskenta esitetään liitteissä 

1 - 4. Kustannuslaskelmien, teknologian saatavuuden, ympäristövaikutusten ja 

menetelmien käyttöönottoon vaikuttavien asioiden perusteella valitaan paras vaihtoehto 

lämmöntuotantojärjestelmäksi, jonka jälkeen valittua lämmöntuotantomenetelmää 

tarkastellaan herkkyysanalyysin avulla. 

8.1 Kustannusten analysointi 

Kustannuslaskelmia varten määritetään kattilassa poltettavan polttoaineen, sekä sähkön 

käyttöön ja sähköliittymään liittyvät kustannukset. Kustannuslaskelmia varten 

polttoainesäästön rahallinen hyöty määritetään sen mukaan, minkä kattilan tuotantoa 

hukkalämmön ostolla korvataan. Oletetaan, että hukkalämmön oston jälkeen kattilaa 

LK12 käytetään toukokuun alusta syyskuun loppuun, joten sinä aikana lämpöpumpuilla 

tuotetulla lämmöllä korvataan kattilassa LK12 poltettua polttoainetta. Muina aikoina 

korvataan kattilassa LK112 tuotettua lämpöä.  
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Leppävirran tuotantolaitokset eivät kuulu päästökauppaan, joten laskennassa turpeen 

hintana voidaan käyttää arvoa 17 €/MWh, ja kattiloissa poltettavan puupolttoaineen 

hintana voidaan käyttää arvoa 23 €/MWh. Lämpökattilassa LK12 käytettävän 

polttoaineen yhteenlaskettu hinta laskennassa kesäkuukausina on tällöin 22,8 €/MWh, 

sillä kahden vuoden otannalla kesäkuukausina käytetty polttoaine koostuu 96,2 % 

puuhakkeesta ja turpeen osuus polttoaineesta on vain 3,8 %. Kattilassa LK112 poltetaan 

tarkastelujaksolla (maaliskuu, huhtikuu, lokakuu, marraskuu) enemmän turvetta, joten 

siinä käytettävän polttoaineen hinta on hieman alhaisempi kuin kattilan LK12 

polttoaineen hinta. Kattilan LK112 polttoaineen hintana käytetään laskennassa 22,1 

€/MWh.  

Kun kattilan hyötysuhde otetaan huomioon, lämpökattilassa LK12 tuotetun lämmön 

muuttuvien kustannuksien suuruudeksi saadaan 27,8 €/MWh. Kattilan LK112 

kokonaishyötysuhdetta parantaa savukaasupesurin käyttö, jolloin kokonaishyötysuhde on 

noin 100 %. Siten kattilalla LK112 tuotetun lämmön muuttuvien kustannusten suuruus 

on 22,1 €/MWh. Kattilan LK112 hyötysuhde on korkeampi ja käytetty polttoaine 

halvempaa kuin kattilassa LK12, joten kiinteän polttoaineen korvaamisesta saadut säästöt 

ovat suuremmat silloin, kun lämpöpumpuilla tuotetulla lämmöllä korvataan kattilassa 

LK12 poltettua polttoainetta.  

Lämpöpumppuratkaisujen tarkastelussa tulee ottaa huomioon ostetun sähköenergian 

hinta, paikallisen verkkoyhtiön siirtomaksu sekä sähkövero, joiden avulla eri ei-polttoon 

perustuvien lämmöntuotantomenetelmien muuttuvat kustannukset voidaan määrittää. 

Lämpöpumppujen käyttämän sähkön hinta määritetään pienjännitesähkön hinnaston 

mukaan. Jos sähkön hinnaksi oletetaan 4 snt/kWh, sähkön kokonaishinnaksi muodostuu 

nykyisellä sähköveroluokalla 85,01 €/MWh. Sähkoveroluokan 2 hinnoittelulla energian 

hinnaksi saadaan 67,41 €/MWh. (Savon Voima, 2020c) Eri sähköveroluokkien mukaiset 

sähkön hinnat ja sen muodostavat suureet esitetään taulukossa 6. 
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Taulukko 6. Sähkön käytön kustannukset (Savon Voima, 2020c) 

Suure (ALV 0 %) Yksikkö Sähköveroluokka 1 Sähköveroluokka 2 

Sähköenergian hinta [€/MWh] 40 40 

Siirtomaksu [€/MWh] 22,48 20,38 

Sähkövero [€/MWh] 22,53 7,03 

Yhteensä [€/MWh] 85,01 67,41 

 

Muuttuvien kustannusten lisäksi hankkeiden kannattavuuteen vaikuttaa kiinteät 

kustannukset, eli laitosten investointikustannukset ja kunnossapitokustannukset, 

kaukolämpöputkiston muutokset sekä lämpöpumppulaitosten sähköliittymän investointi- 

ja kuukausimaksut.  

Lämpöpumppulaitokset vaativat toimiakseen pienjänniteteholiittymän (PJ-liittymä), josta 

maksetaan paikalliselle verkkoyhtiölle kiinteää kuukausimaksua sekä joka kuukausi 

mitattavan maksimitehon mukaista tehomaksua. PJ-liittymän maksuihin sisällytetään 

myös lämpöpumppuinvestoinnin alussa tarvittavat muutokset sähköverkkoon, 

lämpöpumpun muuntaja sekä uuden sähköliittymän kapasiteettivarausmaksu. (Savon 

Voima, 2020c; Savon Voima, 2020d). Kustannusanalyysissä käytettävien muuttuvien 

kustannusten ja kiinteiden kustannusten arvot ja suureet esitetään taulukossa 7. 

Taulukko 7. Kustannuslaskennassa käytettävät suureet ja arvot (Savon Voima, 2020c; Savon Voima, 

2020d) 

Suure Yksikkö Veroluokka 1 Veroluokka 2 

Polttoaineen hinta [€/MWh] 22,8 22,8 

Sähkön hinta [€/MWh] 85,01 67,41 

Tehomaksu [€/kk /kW] 3,55 1,16 

PJ-liittymän 

kuukausimaksu 

€[/kk] 135,96 281,48 

Kapasiteettivarausmaksu [€/kW] 112 112 

 



73 

 

Lämpöpumpulla tuotetun lämmön hyötyihin voidaan lukea lämpökattilan sähkönkäytön 

väheneminen. Kaukolämmön jakelun kannalta kriittiset laitteet pidetään edelleen ajossa, 

mutta esimerkiksi polttoaineen ja palamisilman syöttöön tarvittava laitteisto, kattilan 

vesikierto sekä mekaanisesti liikkuvan arinan poistuvat käytöstä. Laitoksen sähkön 

käyttöä on seurattu, ja laitoksen normaalin käytön ja kaukolämpöpumppujen 

sähkönkulutukset voidaan eritellä toisistaan. Jos lämpökattila ajetaan alas 1.6 – 12.9             

-väliseksi ajaksi, ja lämpö tuotetaan muulla laitoksella, saatu säästö on noin 4394 €.   

Sähkön käyttö (poissulkien kaukolämpöpumppujen sähkön käyttö) lämmön tuotannolle 

on määritetty tuotantotietojen perusteella. Sähkön käyttö on noin 11,34 kWhe/MWhth. Eli 

yhden lämpömegawattitunnin tuottamiseen käytetään 11,34 kilowattituntia sähköä.  

Sähkön säästön kustannussäästöt voidaan siis määrittää myös pidemmälle ajalle, kun 

kattilan alasajosta saadun säästön lisäksi tiedetään muuna aikana tuottamatta jäänyt 

lämpömäärä, ja se summataan kattilan alasajosta saatuun säästöön. 

Hyötyihin voidaan myös lukea huoltokustannusten pieneneminen. Kattilan ajon aikaisten 

käyttö- ja huoltokustannusten suuruudeksi on arvioitu käyttö- ja kunnossapitotyöntekijän 

kaksi kahdeksan tunnin työpäivää viikossa. Kustannuslaskennassa tulee myös huomioida 

lämpöpumppulaitokseen kohdistuvat huoltokustannukset. Vuosittaisten 

huoltokustannusten suuruudeksi arvioidaan yksi prosentti lämpöpumpun 

investointikustannuksista.  

Kustannuslaskelmissa muuttuvien kustannusten tarkastelussa tutkitaan lämpöpumpun tai 

lämpökattilan käytöstä aiheutuvia kustannuksia. Polttamalla tuotetun lämmön muuttuvat 

kustannukset määritetään polttoaineen hinnan ja lämpölaitoksen hyötysuhteen avulla. 

Lämpöpumpun muuttuviin kustannuksiin huomioidaan lämpöpumpun sähkön käyttö 

sekä kuukausittaisen maksimitehon mukaisesti maksettava tehomaksu. Muut 

kustannukset, kuten lämpöpumpun PJ-liittymän kuukausimaksu ja lämpöpumpun 

huoltokustannukset ovat kiinteitä kustannuksia. Lämpökattilan käytön vähenemisestä 

aiheutuvat käyttö- ja kunnossapitosäästöt sekä sähkön käytön säästö eivät ole muuttuvia 

kustannuksia vaan saatuja säästöjä, jotka huomioidaan vuosittaisten rahavirtojen 

laskennassa.  
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Kullekin vaihtoehdolle lasketaan tulos ensimmäisen vuoden jälkeen nykyisillä 

polttoaineen sekä sähkön käyttöön liittyvillä hinnoilla. Lämpöpumpun oletettu käyttöikä 

on 25 vuotta, joten eri vaihtoehtojen tulosta tarkastellaan myös 25 vuoden ajalta. 25 

vuoden tarkastelussa oletetaan polttoaineen hinnan nousevan vuosittain 3 %, ja sähkön 

kustannusten nousevan vuosittain 1,5 %. Lisäksi hukkalämmöstä maksettavaa hintaa 

korotetaan vuosittain 1,5 % mukailemaan oletettua sähkön hinnan korotusta, ja PJ-

liittymän ja kuukausi- ja käyttömaksuja korotetaan vuosittain 1,5 %. Vuosittaisten 

tulosten avulla määritetään hankkeen nettonykyarvo 25 vuoden päähän diskonttaamalla 

investoinnin arvo ja vuosittaiset tulot 5 % korolla. Nettonykyarvo 25 vuoden jälkeen 

määrittää sen, onko investointi kannattava. 

Vuosittaisilla polttoaineen ja sähkön hinnan nousuilla pyritään kuvaamaan niiden 

kehitystä tulevina vuosikymmeninä. Tällä hetkellä todennäköisimmältä vaikuttava 

hintakehitys on sen mukainen, että biopolttoaineiden hinta tulee kasvamaan sähkön hintaa 

voimakkaammin. Pitkän ajan hintakehitystä ei voi kuitenkaan ennustaa, ja tarkastelussa 

käytetty 25 vuoden tarkasteluaika on hyvin pitkä. Kustannuslaskennassa hintojen 

vuosittainen korotus pidetään vakiona koko tarkastelujakson ajalta, joka kannattaa 

huomioida laskennan tulosten tulkinnassa. 

 Hukkalämmön ostaminen 

Hukkalämmön ostamista käsitellään kahdessa osassa: jos lämpökattila pidetään ajossa, 

hukkalämmön ostoa rajoitetaan kattilan LK12 minimitehon mukaisesti, jolloin osa 

hukkalämmöstä jää ostamatta. Toinen vaihtoehto on kaiken hukkalämmön 

hyödyntäminen, jolloin investoidaan myös lämpöpumppulaitokseen, jolla tuotetaan loput 

tarvitusta kaukolämmöstä. Seuraavissa luvuissa esitetään ostettavan hukkalämmön 

kustannusanalyysi molemmilla vaihtoehdoilla.  

Saatujen lämpöpumppujen budjettitarjousten perusteella laskenta on suoritettu 

seuraavilla lämpöpumpun arvoilla: lämpöpumpun tuottama lämpöteho on 627 kW, ja 

lämpöpumpun COP-arvo on 8, jolloin lämpöpumpun höyrystimen keräämä teho on noin 

549 kW. Laskennassa käytettävä 627 kW-tehoinen lämpöpumppu on saaduista 

tarjouksista paras vaihtoehto lämpöpumpun COP-arvo sekä investointikustannukset 
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huomioiden. Lämpöpumpun COP-arvo on selkeästi suurempi kuin muiden tarjousten, 

toiseksi parhaan lämpöpumpun päästessä COP-arvoon 4,63.  

Alkutietojen perusteella hyödynnettävän hukkalämmön suurin teho on noin 550 kW, 

jolloin valittu lämpöpumppu pystyy hyödyntämään kaiken hukkalämmön. Käytännössä 

lämmön tarjoajan hukkalämmön omakäytön vaihtelut muuttavat kaukolämpöverkossa 

hyödynnettävän hukkalämmön määrää.  

8.1.1.1 Hukkalämmön osittainen ostaminen 

Rajoittamalla hukkalämmön ostoa lämpökattilan LK12 minimitehon mukaan, 

hukkalämpöä ostetaan lämmön tarjoajalta 1806 MWh, jolloin hukkalämpöä jää ostamatta 

noin 217 MWh. Lämpöpumpun sähkön kulutus COP-arvolla 8 on 258 MWh, eli 

kaukolämpöverkkoon syötettävän lämmön määrä on noin 2063 MWh. Osittaisen 

hukkalämmön hyödyntämisestä saatu polttoainesäästö on noin 2431 MWh. 

Lämmön tuotannon kulut koostuvat sähköenergian käytöstä, PJ-liittymän tehomaksusta, 

PJ-liittymän kiinteästä kuukausimaksusta sekä vuosittaisista huoltokustannuksista. 

Laskemalla tulot ja menot päästään taseeseen ennen hukkalämmön kustannuksia, eli 

hyötyyn polttoaineen korvaamisesta hukkalämmöllä. Taseen mukaan voidaan arvioida 

sitä, kuinka paljon ylijäämälämmöstä voidaan maksaa lämmön tarjoajalle. Laskennan 

tulokset esitetään liitteessä 1. 

Korvaamalla lämpökattilassa tuotettu lämpö hukkalämmöllä tuotetulla lämmöllä, 

päästään sähköveroluokan 1 hinnoittelulla 20 093 € vuosittaisiin säästöihin. 

Sähköveroluokan 2 mukaisilla sähkön hinnoilla vuosittainen säästö on noin 23 227 €. 

Lämmön tarjoajalle maksetaan korvausta hyödynnettävästä hukkalämmöstä, sillä se 

priimaa hukkalämpöä noin 30 ℃:sta noin 60 ℃:een ennen kuin Savon Voima hyödyntää 

hukkalämpöä. Laskennassa hukkalämmöstä maksettavaa korvausta korotetaan vuosittain 

1,5 % sähkön hinnan oletetun muutoksen mukaisesti. 

Lämpöpumpun investoinnit koostuvat lämpöpumppuinvestoinnista, PJ-liittymän 

investoinnista, uuden muuntajan investoinnista sekä lämmön hyödyntämiseen vaativista 

investoinneista kaukolämpöverkkoon. Hukkalämmölle etsitään sellaista hintaa, jolloin 

kokonaisinvestoinnin nykyarvo on noin 0 € suunnitellun käyttöiän, 25 vuoden päästä.  
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Kun laskennallisesti määritetyt rahavirrat diskontataan suunnitellun käyttöiän, 25 vuoden 

ajalle 5 % korolla, hukkalämmöstä voidaan maksaa hankkeen alussa lämmön tarjoajalle 

veroluokan 1 hinnoittelun mukaan 5,9 €/MWh (aloitushetkellä maksettu korvaus 10 652 

€) ja veroluokan 2 hinnoittelun mukaan 7,6 €/MWh (13 722 €). Tällöin hankkeen 

nykyarvo Savon Voiman kannalta 25 vuoden tarkastelujaksolla on noin 0 €.  

Vertailun vuoksi tarkastellaan myös toiseksi parhaan lämpöpumpun laskennan tuloksia. 

Lämpöpumpun COP-arvo on 4,63, jolloin sähkön käytön kustannukset nousevat 

huomattavasti. Ostettavan hukkalämmön määrä pienenee ja polttoainesäästö sekä siitä 

saatu rahallinen hyöty nousee hieman koska lämpöpumpun tekniset ominaisuudet 

muuttuvat. Kuitenkin sähkön käytön muuttuvat kustannukset melkein kaksinkertaistuvat 

parhaaseen lämpöpumppuun verrattuna. Lämpöpumpun arvoilla 4,63 tase ennen 

hukkalämmön kustannuksia on sähköveroluokan 1 hinnoilla 3435 € ja sähköveroluokan 

2 hinnoilla 10 685 €. Sähköveroluokan 1 tase on niin pieni, että hankkeen 

takaisinmaksuaika on yli 25 vuotta vaikka lämpöä voisi hyödyntää ilmaiseksi. 

Sähköveroluokan 2 hintojen perusteella hukkalämmöstä voitaisiin maksaa noin 1,0 

€/MWh (1723 €), jotta hankkeen takaisinmaksuaika Savon Voimalle olisi 25 vuotta. 

Laskennan tulokset esitetään liitteessä 1. 

8.1.1.2 Kaiken hukkalämmön osto  

Mikäli lämpöpumppulaitokseen investoidaan, kaikki lämmön tarjoajalta saatava lämpö 

voidaan hyödyntää kaukolämpöverkossa. Hukkalämmön oston muutoksella ei ole 

vaikutusta lämpöpumpun valintaan, vaan lämpöpumpun investoinnin ja lämmön 

tuotannon kustannuksien laskennassa voidaan käyttää samoja arvoja kuin osittaisen 

hukkalämmön ostossa. Muutokset luvussa 8.1.1.1 esitettyihin lukuihin tulevat siitä, että 

nyt lämpöpumpun tehoa ei tarvitse rajoittaa kattilan LK12 minimikuormaa vasten, vaan 

kaikki saatavilla oleva hukkalämpö voidaan hyödyntää kaukolämpöverkossa, jolloin 

hyödynnettävän lämmön määrä kasvaa hieman. Tällöin myös lämpöpumpun sähkön 

käyttö kasvaa. 

Valitulla lämpöpumpulla, COP-arvon ollessa 8,0 hyödynnettävän hukkalämmön määrä 

on noin 2022 MWh, lämpöpumpun teho noin 289 MWh ja kaukolämpöverkkoon 
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syötettävän lämmön määrä noin 2311 MWh. Kaiken hukkalämmön hyödyntämisestä 

saatu polttoainesäästö on 2730 MWh. 

Lämpöpumpun investointikuluina käytetään samoja arvoja kuin osittaisessa lämmön 

ostossa. Lämpöpumpun investoinnit eivät kasva sen mukaan, hyödynnetäänkö kaikki vai 

vain osa saatavilla olevasta hukkalämmöstä. Kun saatuja tuloja hukkalämmön hinta 

mukaan lukien tarkastellaan 25 vuoden ajalla, hukkalämmön hinnaksi veroluokan 1 

hinnoittelulla 6,6 €/MWh (13 343 €) ja sähköveroluokan 2 hinnoittelulla 8,6 €/MWh 

(17 387 €) Laskennan tulokset esitetään liitteessä 1. 

Mikäli tarkastelussa käytetään lämpöpumppua. jonka COP-arvo on 4,63, tulokset 

muuttuvat samalla tavalla kuin osittaisen hukkalämmön ostossa. Polttoainesäästöstä saatu 

hyöty kasvaa hieman, mutta sähkön käytön kustannukset nousevat niin paljon, että 

kannattavauus heikkenee huomattavasti. Tase ennen hukkalämmön kustannuksia on 

sähköveroluokan 1 hinnoilla 4 641 € ja sähköveroluokan 2 hinnoilla  12 928 €. Tällöin 

sähköveroluokan 1 hinnoilla hankkeen takaisinmaksuaika on yli 25 vuotta vaikka 

hukkalämpöä hyödynnettäisiin ilmaiseksi, ja sähköveroluokan 2 hinnoilla 

hukkalämmöstä voidaan maksaa vain 2,65 €/MWh (5 132 €), jotta Savon Voiman 

investoinnin takaisinmaksuaika olisi 25 vuotta. Laskennan tulokset esitetään liitteessä 1. 

8.1.1.3 Muut keinot hukkalämmön hyödyntämiseen 

Laskennan mukaan lämpöä voidaan tuottaa lämmön tarjoajan hukkalämmöllä siten, että 

hukkalämmöllä tuotettu kaukolämpö on halvempaa kuin polttamalla tuotettu lämpö. Eri 

vaihtoehtojen, osittaisen hyödyntämisen sekä kaiken hukkalämmön hyödyntämisestä 

saadut voitot on laskettu, ja niiden perusteella on määritetty suurin mahdollinen 

hukkalämmöstä maksettava hinta siten, että kokonaisinvestointi maksaa itsensä takaisin 

suunnitellun 25 vuoden käyttöiän aikana. Hukkalämmöstä maksettava hinta on alhainen, 

koska hukkalämpö ei ole valmista kaukolämpöverkkoon syötettävää lämpöä, vaan sitä 

joudutaan priimaamaan Savon Voiman investoimilla lämpöpumpuilla. Mikäli lämpöä 

voisi hyödyntää pidemmältä ajalta, hukkalämmön hyödyntämisestä saatu voitto kasvaisi, 

jolloin hukkalämmöstä maksettava korvaus olisi suurempi. Laskelmissa käytetty 

lämpöpumppu on optimaalinen ratkaisu hukkalämmön hyödyntämiseen, ja laskennan 

tuloksien ero on todella suuri toiseksi parhaaseen lämpöpumppuun verrattuna.  
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Laskennasta huomataan, että käytetyn lämpöpumpun COP-arvolla on suuri vaikutus 

laskennan tulokseen. Diplomityötä varten saadun datan tarkkuus hukkalämmöstä on 

määritetty kuukausitasolla. Oikean lämpöpumpun valinta on kriittistä hukkalämmön 

hyödyntämisen kannattavuudelle, joten ennen mahdollista investointia hukkalämmön 

ominaisuudet kannattaa määrittää mahdollisimman tarkasti.  

Hukkalämmön hyödyntämistä kannattaa tarkastella myös muilla ratkaisuilla. 

Tarkastellussa menetelmässä lämmön tarjoaja esipriimaa ensiksi hukkalämpöä omaan 

käyttöönsä ja Savon Voiman hyödynnettäväksi, joka aiheuttaa kustannuksia lämmön 

tarjoajalle. Sen jälkeen Savon Voima priimaa lämpöä kaukolämpöverkkoon sopivaksi, ja 

jälkimmäisestä priimauksesta saadut tulot jaetaan kahden toimijan välillä.  

Hukkalämmön hyödyntämistä voidaan tarkastella myös siten, että Savon Voima 

hyödyntää priimaamatonta hukkalämpöä, eli kylmälaitteiden lauhdevettä. Toisessa 

vaihtoehdossa lämmön tarjoaja investoi lämpöpumppuun, jolla hukkalämpöä priimataan 

kaukolämpöverkon lämmittämiseen soveltuvaksi ja Savon Voima maksaa lämmön 

tarjoajalle valmiista lämmöstä. Eräs ratkaisu voisi olla vaihtoehto, jossa kaikki 

kylmäkoneiden lauhde käytetään suoraan kaukolämmön tuotantoon ja lauhdeveden 

lämmöstä maksetaan lämmön tarjoajalle jokin korvaus. Jokaisen vaihtoehdon 

lämpöpumppuratkaisua kannattaa tarkastella erillisillä tarjouksilla, sillä lämpöpumput 

tulee suunnitella ja mitoittaa tilannekohtaisesti eri vaihtoehtojen ominaisuuksien 

perusteella. 

Hukkalämmön syöttö kaukolämpöverkkoon tuo arvoa energiayhtiölle, vaikka siitä ei saisi 

suoraa taloudellista hyötyä. Hukkalämmön hyödyntäminen pienentää kaukolämmön 

ympäristöpäästöjä, parantaa energiayhtiön imagoa ja toisaalta toisi säästöjä esimerkiksi 

vähenevien polttoainekuljetusten myötä. Hukkalämmön hyödyntämistä kannattaa 

tavoitella, vaikka Savon Voima ei saisi siitä suoraa hyötyä. Tässä diplomityössä 

tarkasteltu menetelmä ei ole välttämättä paras ratkaisu hukkalämmön hyödyntämiseen, 

vaan sitä kannattaa tarkastella eri näkökulmista parhaan ratkaisun löytämiseksi. 

 Ilma-vesilämpöpumppu 

Ilma-vesilämpöpumpun käyttö mahdollistaa kaiken hukkalämmön ostamisen ja 

hyödyntämisen kaukolämpöverkossa. Kannattavuuslaskennassa ei oteta huomioon 
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lämmön tarjoajalta ostettavan hukkalämmön kustannuslaskelmia, sillä luvun 8.1.1.2 

mukaisesti hukkalämpöä hyödyntävän lämpöpumpun osalta pyritään nollatulokseen 

tarkasteluajalta. Koska hukkalämpöä hyödyntävän lämpöpumpun ominaisuudet 

vaikuttavat muiden menetelmien laskelmiin, todetaan, että ilma-vesilämpöpumpun ja 

muiden vaihtoehtojen laskelmissa hukkalämpöä hyödyntävän lämpöpumpun COP-arvo 

on 8. 

Kesäkuun alusta syyskuun 12. päivään saakka lämpöpumppu tuottaa kaiken jäljelle 

jäävän kaukolämmön. Kuukausien yhteenlaskettu energiamäärä on noin 2666 MWh, 

jolloin polttoainetta säästetään 3 227 MWh verran. Polttoaineen säästön lisäksi saatuihin 

tuloihin lisätään tuotantolaitoksen alasajosta aiheutuva säästö koneiden ja laitteistojen 

sähkön kulutuksesta, sekä käyttö- ja kunnossapitotöiden vähenemisestä aiheutuneet 

kustannussäästöt.  

Saatujen tarjousten perusteella tarkasteluun valittiin COP-arvon sekä 

investointikustannusten suuruuden kannalta paras lämpöpumppulaitos. Ilma-

vesilämpöpumpun sähkön kulutus tarkasteluajalta on noin 766 MWh. Lämmöntuotannon 

kustannukset kesäkuukausilta määritettiin lämpöpumpputarjoajalta saatujen 

lämpöpumpun COP-arvojen perusteella luodun sovitteen avulla eri ilman lämpötiloissa.  

Lämpöpumpun menoihin lisätään sähkön käytön lisäksi PJ-sähköliittymän tehomaksu 

sekä arvioidut vuosittaiset huoltokustannukset. Tulos aloitusvuonna sähköveroluokan 1 

hinnoilla on -2214 €, ja sähköveroluokan 2 hinnoilla 16 136 €.  

Ilma-vesilämpöpumpulla tuotettu lämpö aikavälillä 1.6 - 12.9 on siis kalliimpaa kuin 

polttamalla tuotettu lämpö sähköveroluokan 1 mukaisilla hinnoilla. Sähköveroluokan 2  

hinnoilla ensimmäisen vuoden tulos on positiivinen, mutta voitto jää pieneksi, kun se 

suhteutetaan hankkeen investointikuluihin. Hankkeen nettonykyarvo 25 vuoden 

tarkastelujaksolla sähköveroluokan 1 arvoilla -855 734 € sekä sähköveroluokan 2 arvoilla 

-556 094 €. Laskennan perusteella ilma-vesilämpöpumpun käyttö kesän aikaisen lämmön 

tuotantoon ei ole kannattavaa, kun sen käyttö- ja investointikustannuksia verrataan 

vaihtoehtoisen lämmöntuotantolaitoksen, lämpökattilan käyttöön. Laskennan tulokset 

esitetään liitteessä 2. 



80 

 

Ilma-vesilämpöpumpun toimintaa tarkastellaan myös siten, että lämpöpumppua 

käytetään muinakin aikoina kuin pelkkinä kesäkuukausina. Tällöin tosin myös 

lämpöpumppulaitoksen investointikulut kasvavat, sillä ilman viilentyessä 

höyrystinpinnoille alkaa kerääntyä jäätä, joka täytyy sulattaa pois erillisellä laitteistolla 

lämpöpumppulaitoksen toiminnan varmistamiseksi. 

Lämpökattila halutaan pitää samaan aikaan ajossa, eli lämpöpumppulaitoksen tuottaman 

lämmön teho maksimoidaan, mutta sen käyttö ei saa  haitata lämpökattilan toimintaa. 

Lämpöpumppu muuttaa tehoansa sen mukaan, että lämpökattilan kuorma pysyy sen 

minimitehoa suurempana. Pidennetylle toiminta-ajalle selvitetään toimintarajat sen 

mukaan, onko lämmön tuotanto halvempaa ilma-vesilämpöpumpulla vai lämpökattilalla.  

Pidemmältä tarkastelujaksolta on määritetty lämpöpumpun käytöstä aiheutunut 

polttoainesäästö sekä lämpöpumpun käytön kustannukset siten, ettei lämpökattiloiden 

kuorma mene alle niiden minimitehon. Laskennassa kattilan LK112 minimitehona on 

käytetty arvoa 1,5 MW. Energiantuotannon muuttuvat kustannukset yksikössä €/MWh 

määritetään laskemalla eri kuukausina tuotetun lämmön kustannukset ja jakamalla ne 

tuotetun lämmön määrällä. Polttamalla ja ilma-vesilämpöpumpulla tuotetun lämmön 

muuttuvat kustannukset sähköveroluokan 1 ja 2 hinnoilla esitetään kuvassa 24. 

 

Kuva 24. Ilma-vesilämpöpumpulla ja polttamalla tuotetun lämmön muuttuvat kustannukset 
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Kuvasta 24 nähdään, että ilma-vesilämpöpumpulla tuotetun energian muuttuvat 

kustannukset pienenevät kesällä, kun ilman lämpötila nousee ja lämpöpumpun COP-arvo 

paranee. Keväällä ja syksyllä ilma-vesilämpöpumpulla tuotetun energian hinta on 

kalliimpaa, koska ilman lämpötila viilenee ja lämpöpumpun COP-arvo pienenee. 

Polttamalla tuotetun lämmön hinta on kesällä suurempi tuotantolaitoksen ollessa LK12. 

Keväällä ja syksyllä tuotantolaitoksen LK112 operoidessa polttamalla tuotetun lämmön 

hinta pienenee.  

Kuvasta 24 nähdään, että sähköveroluokan 1 mukaisilla hinnoilla lämmöntuotannon 

muuttuvat kustannukset ovat selkeästi suuremmat kuin polttamalla tuotetun lämmön 

muuttuvat kustannukset muina kuukausina, paitsi kesä-. heinä-, ja elokuussa. 

Sähköveroluokan 2 hinnoilla lämpöpumpulla tuotetun lämmön muuttuvat kustannukset 

ovat kesäaikaan pienempiä, mutta huhtikuussa ja lokakuussa lämmöntuotannon 

muuttuvat kustannukset ovat noin yhtä suuria kuin polttamalla tuotetun lämmön 

muuttuvat kustannukset. Maaliskuussa ja marraskuussa lämpöpumpulla tuotetun lämmön 

muuttuvat kustannukset ovat suurempia kuin polttamisella. Pidennetty käyttöaika 

määritetään sähköveroluokan 2 hinnoittelun mukaan, sillä kuvasta 24 voidaan todeta, että 

lämpöpumpun tulos huononee pidennetyllä käyttöajalla sähköveroluokan 1 hinnoilla. 

Koska kesäaikaisenkin tarkastelun tulos oli tappiollista sähköveroluokan 1 hinnoilla, 

tulokset vain huononevat pidennetyllä käyttöajalla. 

Muuttuvat kustannukset antavat suuntaa lämpöpumpun käytön rajoille vuosittaisella 

tasolla, mutta koska vuosittaiseen tulokseen liittyy myös teholiittymän kuukausimaksu, 

lämpöpumpun huoltokustannukset sekä lämpökattilan sähkön käytön säästö sekä käyttö- 

ja kunnossapitokustannusten säästöt, rajoja lämpöpumpun käytölle ei voida määrittää 

suoraan kuvasta 24. Ilma-vesilämpöpumpun käytön rajojen määritykseksi lasketaan 

vuosittainen tulos sähköveroluokan 2 hinnoilla maaliskuusta marraskuuhun eri 

ajanjaksoina siten, että tulokseen vaikuttavat menot ja tulot määritetään jokaiselle 

ajanjaksolle erikseen. Ensimmäisen vuoden tulos eri ajanjaksoilla esitetään kuvassa 25.  
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Kuva 25. Ilma-vesilämpöpumpun käytön tulos eri ajanjaksoina 

Kuvan 25  tulokset seuraavat hyvin kuvassa 24 näkyviä muuttuvien kustannusten käyriä 

ja pylväitä. Kannattavin ajanjakso nykyhetkellä ilma-vesilämpöpumpun käytölle 

kustannusanalyysin näkökulmasta on toukokuusta syyskuuhun. Mikäli lämpöpumpun 

käyttöä jatketaan maalis-, huhti-, loka-, tai marraskuulle, vuosittainen tulos heikkenee. 

Kannattavin vaihtoehto pidennetylle lämmöntuotannolle ensimmäisenä vuonna on 

lämmön tuotanto toukokuun alusta syyskuun loppuun. Ensimmäisen vuoden tulos 

huononee, mikäli ajanjaksoa pidennetään. Erot ovat kuitenkin maltilliset, sillä parhaan ja 

heikoimman tuloksen ero on vain 3308 € aloitushetkellä. Kuitenkin parhaan ja 

heikoimman tuloksen välinen ero lämpöpumpulla tuotetussa lämmössä on noin 3271 

MWh. Koska Leppävirralla käytettävän polttoaineen hinnan oletetaan nousevan 

tulevaisuudessa enemmän, kuin sähkön hinnan, voidaan olettaa, että pidennetty 

käyttöaika on parempi ratkaisu pitkällä aikavälillä. Tämä voidaan selvittää 

tarkastelemalla ilma-vesilämpöpumpun tuloksia 25 vuoden tarkastelujaksolla eri 

vaihtoehdoilla. 

Tarkempaan tarkasteluun valitaan kolme ajanjaksoa; Toukokuusta syyskuuhun, 

huhtikuusta lokakuuhun sekä maaliskuusta marraskuuhun. Vuosittaisen tuloksen 

muuttuminen eri käyttöajoilla on määritetty laskemalla tulokset eri ilma-

vesilämpöpumpun käyttökuukausille 25 vuoden ajalta. Laskennan tulokset esitellään 

taulukossa 8. Kunkin vuoden paras tulos on merkattu taulukkoon vihreällä taustalla. 
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Taulukko 8. Vuosittainen tulos ilma-vesilämpöpumpun eri käyttöajoille 

 

Taulukon 8 tulokset esitellään kuvassa 26. Kuvaan on lisätty myös kesäaikaisen 

tuotannon käyrä vertailun vuoksi. 

 
Kuva 26. Vuosittainen tulos eri ajanjaksoille 25 vuoden ajalta 

 

Vuosi

Toukokuu - 

Syyskuu

Huhtikuu - 
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[€] [€] [€]

0 0 0 0

1 23 362        22 786        20 054        

2 25 399        25 373        23 124        

3 27 515        28 065        26 322        

4 29 713        30 864        29 652        

5 31 996        33 775        33 119        

6 34 366        36 802        36 726        

7 36 828        39 948        40 479        

8 39 382        43 217        44 382        

9 42 034        46 613        48 442        

10 44 785        50 142        52 662        

11 47 640        53 806        57 049        

12 50 601        57 611        61 608        

13 53 673        61 561        66 344        

14 56 858        65 662        71 265        

15 60 161        69 918        76 375        

16 63 585        74 334        81 681        

17 67 134        78 915        87 191        

18 70 813        83 668        92 909        

19 74 625        88 597        98 844        

20 78 576        93 709        105 003      

21 82 669        99 009        111 393      

22 86 909        104 504      118 021      

23 91 301        110 200      124 896      

24 95 850        116 104      132 025      

25 100 560      122 221      139 417      
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Taulukosta 8 ja kuvasta 26 nähdään, että alussa toukokuun ja syyskuun välinen aika on 

tulokseltaan paras, mutta jo kolmantena käyttövuotena huhtikuun ja lokakuun välinen 

tulos on kannattavin. Seitsemän vuoden kohdalla maaliskuun ja marraskuun tulos nousee 

parhaaksi, ja tuloksen suuruus muihin ajanjaksoihin verrattuna kasvaa vuosi vuodelta.  

Optimaalisimman tuloksen saavuttamiseksi ilma-vesilämpöpumpun käyttöaikaa 

pidennetään portaittain; Vuosina 0 - 2 ilma-vesilämpöpumpun pidennetty käyttöaika on 

toukokuusta syyskuuhun. Vuosina 3 - 6 pidennetty käyttöaika on huhtikuusta 

lokakuuhun, ja vuosina 7 - 25 pidennetty käyttöaika on maaliskuusta marraskuuhun.  

Vuosittaisen tuloksen lisäksi tarkastellaan hankkeen nettonykyarvoja 25 vuoden 

tarkastelujaksolla eri ajanjaksoille, sekä optimaaliselle ilma-vesilämpöpumpun 

ajanjaksojen käytölle. Nettonykyarvon kehitys 25 vuoden aikana esitetään kuvassa 27. 

Kuvan oikeaan reunaan on lisätty kunkin vaihtoehdon nettonykyarvo 25 vuoden jälkeen. 

 

Kuva 27. Ilma-vesilämpöpumpun nettonykyarvo eri ajanjaksoille 

 

Kuvasta 27 huomataan, ettei ilma-vesilämpöpumppu yllä positiiviseen nettonykyarvoon 

edes optimaalisimmalla käytön suunnitelulla. Kuvassa 27 näkyvissä nettonykyarvoissa 

on huomattavissa selkeä ero eri ajanjaksojen välillä, mutta optimoidun ilma-

vesilämpöpumpun käytön sekä maaliskuun ja marraskuun välisen käytön välillä ei ole 

suurta eroa. 25 vuoden kohdalla optimoidun käyttöajan sekä pisimmän käyttöajan 

nettonykyarvon erotus on noin 8287 €.  
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Tarkastelun perustella on selvää, että ilma-vesilämpöpumpun käyttötunteja kannattaa 

kasvattaa mahdollisimman suureksi. Optimaalisimman tuloksen saavuttamiseksi ilma-

vesilämpöpumpun käyttöaikaa kasvatetaan portaittain, mutta ero sillä, kasvatetaanko 

käyttöaikaa portaittain vai käytetäänkö pisintä käyttöaikaa alusta saakka, on pieni. 

Laskennan tulosten tulkinnassa on otettava huomioon se, että vuoden 2019 syksy ja talvi 

oli normaalia lämpimämpiä, eli tulokset ovat normaalia vuotta parempia etenkin 

syyskuukausien osalta. Laskennan selkeyttämiseksi jatkotarkastelussa käytetään 

pisimmän käyttöajan arvoja.  

Kun toimintaa tarkastellaan maaliskuun alusta marraskuun loppuun, polttoainesäästö on 

noin 8042 MWh ja lämpöpumpun sähkön käyttö on noin 2314 MWh. Vuosittainen tulos 

sähköveroluokan 1 hinnoilla on -31 794 € ja sähköveroluokan 2 hinnoilla 20 054 €. 25 

vuoden tarkastelujaksolla hankkeen nettonykyarvo sähköveroluokan 1 hinnoilla on             

-1 062 296 € ja sähköveroluokan 2 hinnoilla -215 645 €. Laskennan tulokset esitellään 

liitteessä 2.  

Laskenta osoittaa aikaisemmat oletukset todeksi; kun lämpöpumpun käyttötunteja 

kasvatetaan, nettonykyarvo 25 vuoden tarkastelujaksolla huononee sähköveroluokan 1 

hinnoilla ja paranee sähköveroluokan 2 hinnoilla. Tästä voidaan päätellä, että mikäli 

lämpöpumput siirtyvät sähköveroluokan 2 alaisuuteen, ilma-vesilämpöpumpun 

käyttötunteja kannattaa kasvattaa porrastetusti mahdollisimman suureksi.  

Teoriassa ilma-vesilämpöpumpun käyttöaikaa voisi tarkastella vielä pidemmällä 

käyttöajalla, jos sen toiminta-aikaa tarkasteltaisiin myös helmikuussa ja joulukuussa. 

Kuitenkin kyseisinä kuukausina lämpöpumpun COP-arvo on hyvin matala, ja 

lämpöpumpputoimittajan mukaan lämpöpumpun tuotto loppuu ilman lämpötilan ollessa 

noin -15 ℃. Tällainen tilanne voi ilmentyä jo tarkastelujaksolla, maaliskuussa tai 

lokakuussa, joten tulosten tulkinnassa täytyy muistaa, että käytännössä lämpöpumppua ei 

voida käyttää koko maaliskuun tai lokakuun ajan, kuten laskennassa on tehty. Ilma-

vesilämpöpumpun tarjous on kohdistettu kesäaikaiseen lämmön tuotantoon, joten 

lämpöpumpun soveltuvuus käytettäväksi keväällä ja syksyllä tulisi varmistaa 

laitetoimittajalta ennen lopullista investointia. Lämpöpumpun muuttaminen keväällä ja 

syksyllä toimivaksi on varmasti mahdollista, mutta se voi nostaa investointikustannuksen 

suuruutta. 
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 Luonnon vesiä hyödyntävä vesi-vesilämpöpumppu 

Luonnon vettä hyödyntävä vesi-vesilämpöpumppu on toiminnaltaan tasaisempi kuin 

ilma-vesilämpöpumppu, sillä vesistön lämpötila muuttuu hitaammin kuin ilman 

lämpötila. Luonnon vettä voidaan hyödyntää joko pintavedestä tai järven pohjasta 

pohjaan kiinnitetyillä keräimillä. Vaikka lämmön kerääminen olisi mahdollista järven 

pohjasta teoriassa läpi vuoden, diplomityön tarkoituksena on tarkastella kesän aikaista 

lämmöntuotantoa, joten tarkastelussa keskitytään ratkaisuun, jossa keräimiä ei kiinnitetä 

järven pohjaan, vaan lämpöpumpputarjoajan ensisijaisessa ratkaisussa keräimet 

sijaitsevat järven pintavedessä. Pintavesi on myös kesäaikaan lämpimämpää kuin järven 

pohjavesi. 

Kesäaikaisessa lämmöntuotannossa kesäkuun alusta syyskuun 12. päivään asti lämpöä 

tuotetaan yhteensä 2665 MWh, ja polttoainetta säästetään 3227 MWh. Arvot ovat samat 

kuin ilma-vesilämpöpumppuratkaisussa. Myös lämpökattilan sähkön käytön säästö sekä 

käyttö- ja kunnossapitosäästöt ovat samat kuin aiemmin tarkastellussa ratkaisuissa 

samalla aikavälillä. Lämpöpumpun sähkön käyttö on noin 800 MWh. 

Huoltokustannukset nousevat investointikustannusten mukaan, ja tehomaksu laskee 

hieman. Vuosittainen tulos sähköveroluokan 1 hinnoilla on -11 847 € ja sähköveroluokan 

2 hinnoilla 6714 €. 25 vuoden tarkastelujaksolla vesi-vesilämpöpumpun nettonykyarvo 

on sähköveroluokan 1 hinnoittelulla -1 657 730 € ja sähköveroluokan 2 hinnoittelulla         

-1 364 632 €. Laskennan tulokset esitetään liitteessä 3. Laskelmien perusteella luonnon 

vesien hyödyntäminen ei ole kannattavaa kesäkuukausina. 

Tarkastelemalla järven pintaveden lämmön hyödyntämisen käyttötuntien kasvattamista 

suuremmaksi toimitan-ajaksi rajaantui 17.5 - 31.10 -väliselle ajalle järven pintaveden 

lämpötilatietojen arvojen perusteella. Kuvasta 23 kuitenkin huomataan, että toukokuun 

lopussa ja syyskuun 12. päivästä eteenpäin kaiken kaukolämmön tuotantoon tarvittava 

vesimäärä nousee suuremmaksi kuin mitoitettu lämmönsiirrin. Tähän nojaten voidaan 

todeta, että myös vesi-vesilämpöpumppu toimii toukokuussa ja syyskyyn 12. päivästä 

eteenpäin kattiloiden LK12 tai LK112 rinnalla.  

Lämmön keräys aloitetaan, kun veden lämpötila on 8 ℃, ja jatketaan kunnes, veden 

lämpötila laskee 8 ℃-lämpötilaan. Veden minimilämpötilan valinnassa on huomioitu 
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tarvittava 3 ℃ lämpötilaero, sekä mahdollisen vedenkeräysjärjestelmän 

välilämmönvaihtimen toiminnan varmistaminen. Lämpöä tuotetaan toukokuussa 

kattiloiden LK12 minimitehon sekä lämpöpumppuratkaisun maksimitehon mukaan. 

Myös syyskuun 13. päivästä eteenpäin lämpöä tuotetaan kattiloiden LK12 ja LK112 

minimitehon ja lämpöpumpun maksimitehon mukaan. Vesi-vesilämpöpumpun 

käyttötunteja kasvatetaan siten, että lämpökattilat pysyvät ajossa ja lämpöpumppu toimii 

lämpökattilan rinnalla muuttaen kuormaansa käytössä olevan lämpökattilan minimitehon 

mukaan. 

Polttoainesäästöjen ja sähkön käytön käyttäytymistä sekä tuotetun energian hintaa on 

tarkasteltu myös vesi-vesilämpöpumpun osalta pidennetyillä käyttötunneilla toukokuun 

17. päivästä lokakuun loppuun. Laskenta suoritetaan samalla tavalla kuin ilma-

vesilämpöpumpulle, eli lämpöpumpulla tuotetun lämmön muuttuviin kustannuksiin 

sisällytetään sähkön käyttökustannukset sekä tehomaksu, ja polttamalla tuotetun lämmön 

muuttuviin kustannuksiin polttoaineen hinta sekä kattilan kokonaishyötysuhde. Luonnon 

vesien lämpöä hyödyntävällä vesi-vesilämpöpumpulla ja polttamalla tuotetun energian 

muuttuvat kustannukset eri kuukausina esitetään kuvassa 28. 

 

Kuva 28. Energiantuotannon muuttuvien kustannusten vertailu 

 

Kuten ilma-vesilämpöpumpun muuttuvien kustannusten tarkastelussa, kuvasta 28 

nähdään että käyttöajan kasvattaminen huonontaa lämpöpumpun käytön tulosta 

sähköveroluokan 1 hinnoilla. Eri ajanjaksojen tulosta tarkastellaan energiaveroluokan 2 
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mukaisilla kustannuksilla, ja eri käyttöaikojen rahallinen hyöty polttamiseen verrattuna 

eri kuukausina esitetään kuvassa 29. 

 

Kuva 29. Luonnon vesien lämpöä hyödyntävän vesi-vesilämpöpumpun tulos eri ajanjaksoina 

sähköveroluokan 2 hinnoilla 

 

Laskennan mukaan aloitushetkellä paras tulos saadaan, kun pidennetty käyttöaika on  

17.5 - 30.9 -välisenä aikana. Toiseksi paras tulos saadaan 17.5 - 31.10 -välisenä aikana, 

jolloin tulos on 738 € pienempi kuin parhaalla tuloksella. Polttoaineen käyttö kuitenkin 

vähenee noin 1056 MWh, ja kuten aiemmassa ilma-vesilämpöpumpun laskennassa 

huomattiin, suuremman polttoainesäästön ansiosta pidempi aikaväli osoittautuu 

paremmaksi vaihtoehdoksi 25 vuoden tarkasteluajalla. Lämmön tuotanto pisimmällä 

aikavälillä on tuloksellisesti paras ratkaisu jo neljännen vuoden kohdalla, ja hankkeen 

nettonykyarvo on paras pisimmällä käyttöajalla. Vesi-vesilämpöpumpun pidennetyksi 

käyttöajaksi siis valitaan 17.5 - 31.10. 

Tällöin lämpöä tuotetaan yhteensä noin 4594 MWh, ja siitä saatu polttoainesäästö on noin 

5338 MWh. Vesi-vesilämpöpumppu on mitoitettu 1,5 MW tehoiseksi pienimmällä 

käytettävällä veden lämpötilalla, joten sen tehoa rajoittaa vain käytettävän lämpökattilan 

minimikuorma. Kuten ilma-vesilämpöpumpun tarkastelussa, sähkön käytön säästö sekä 

tehomaksu kasvavat pelkän kesäajan tarkastelusta. Polttoainesäästö on määritelty 

kattiloiden LK12 ja LK112 arvoilla. Lämpöpumppu käyttää sähköä pidennetyillä 

käyttötunneilla 1447 MWh. Vuosittainen tulos aloitushetkellä sähköveroluokan 1 

hinnoilla on -21 306 € ja sähköveroluokan 2 hinnoilla 11 134 €. Laskennan tulokset 

esitellään liitteessä 3. 
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25 vuoden tarkastelujaksolla hankkeen nettonykyarvo on sähköveroluokan 1 hinnoilla       

-1 680 642 € ja sähköveroluokan 2 hinnoittelulla -1 150 919 €. Luonnon vesistön lämpöä 

hyödyntävällä vesi-vesilämpöpumpulla ei päästä lähellekään nollatulosta 

pidennetylläkään tarkasteluajalla. 

Lisäksi investoinnin kannattavuutta heikentää se, että lämpöpumppulaitosta varten 

täytyisi ostaa tai vuokrata tontti, jolle vesi-vesilämpöpumppu sijoitettaisiin. Lämmön 

keräämiseen käytettävästä laitteistosta ei myöskään ole täyttä varmuutta. Tarjouksessa 

kaavailtu keräinjärjestelmä sijoitettaisiin lähelle veden pintaa, ja keräinjärjestelmässä 

kiertävä neste keräisi lämpöä vedestä. Veden pinnan läheisyyteen asennettu ratkaisu voi 

aiheuttaa vastustusta alueen asukkaiden ja vesistön käyttäjien toimesta. Toinen 

mahdollisuus on järviveden kierrätys lämpöpumppulaitteistossa, mutta järviveden 

pumppaaminen estää myös liikkumista vesistössä kyseisellä alueella ja sen vaikutukset 

vesistöön ovat suuremmat. 

Lisäksi keräysputkiston rakenne voi aiheuttaa lisäkuluja; Oletettavasti kesällä lämpöä 

hyödyntävän ratkaisun keräinjärjestelmä tulee asentaa veteen keväällä ja kerätä pois 

vedestä syksyllä ennen vesien jäätymistä. Myös järvivettä kierrättävä vaihtoehto pitää 

asentaa käyttöön ja poistaa käytöstä syksyllä, jotta järjestelmä ei rikkoonnu talvella. 

Vesi-vesilämpöpumpun ratkaisussa ilmenee todella paljon epävarmuuksia, jotka täytyisi 

selventää ennen laitosinvestointia. Vesi-vesilämpöpumpun investointi sekä käyttö ovat 

huomattavasti monimutkaisempaa ja kalliimpaa kuin ilma-vesilämpöpumpun investointi 

ja käyttö, joten luonnon vesiä hyödyntävä vesi-vesilämpöpumppuratkaisu ei ole 

kannattava ratkaisu ilma-vesilämpöpumppuun verrattuna. 

 Kiinteistökohtainen jäähdytys 

Kiinteistökohtaisen jäähdytysratkaisun laskennassa oletetaan, että  terveyskeskukseen 

sijoitetaan jäähdytystä tuottava lämpöpumppu, ja loput tarvitusta kaukolämmöstä 

tuotetaan toisella lämpöpumppuratkaisulla. Lukujen 8.1.2 ja 8.1.3 mukaan lopun 

kaukolämmön tuottavaksi laitokseksi kannattaa valita ilma-vesilämpöpumppu. Kuten 

aikaisempia ratkaisuja, myös CHC-ratkaisua tarkastellaan pelkän kesäajan tuotannon 

osalta, sekä pidennetyillä käyttötunneilla maaliskuun alusta marraskuun loppuun. 

Jäähdytystä tuottavan lämpöpumpun investointikustannukset, kuukausimaksut ja 
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huoltokulut katetaan asiakkaan toimesta jäähdytysliittymän liittymis- ja 

kuukausimaksujen kautta, eli niitä ei oteta huomioon tarkastelussa. Kustannusanalyysissa 

Savon Voima kustantaa lämpöpumpun käyttämän sähkön kustannukset.  

Toisen kustannusmallin mukaan asiakas maksaa myös lämpöpumpun 

käyttökustannukset, jolloin kaukolämpöverkkoon syötettävästä lämmöstä maksetaan 

asiakkaalle hyvitystä sovitun hinnan mukaisesti. Sähkön kustannukset ja oletettavasti 

lämmöstä maksettu hyvitys ovat tarkastelun perusteella noin yhtä suuret, joten 

kustannusmallin valinnalla ei ole suurta vaikutusta tulokseen. Tässä tarkastelussa Savon 

Voima maksaa lämpöpumpun sähköstä, jolloin verkkoon syötettävästä lämmöstä ei 

hyvitetä asiakkaalle. Laskenta on suoritettu siten, että asiakas maksaa jäähdytyksestä 

Savon Voimalle. Kylmän tuottamisessa tavoitellaan kylmän myynnistä saatavia tuloja, 

mutta kuten luvun 7.2.4 lopussa todetaan, mikäli hankkeen toteutumista käydään 

tutkimaan tarkemmin, lämpöpumpun investointikulujen jakaantuminen ja myynnin 

hinnoittelu joudutaan käsittelemään kokonaan uudestaan. CHC-ratkaisun ja ilma-

vesilämpöpumpun yhdistelmän tulos aloitushetkellä on sähköveroluokan 1 hinnoilla 

6 633 € ja sähköveroluokan 2 hinnoilla 25 805 €.  

Vuosittainen tulos ilma-vesilämpöpumpun osalta on sähköveroluokan 1 hinnoilla -5585 

€ ja sähköveroluokan 2 hinnoittelun mukaan 11 043 €. Laskennan aikana huomataan, 

Ilma-vesilämpöpumpun osalta vuosittainen tulos on nyt pienempi kuin luvussa 8.1.2 

esitetyn ilma-vesilämpöpumpun tulos. Muutos johtuu siitä, että CHC-lämpöpumppu 

toimii vain silloin, kun ilma-vesilämpöpumpulla tuotettu lämpö on edullisinta. Tämä 

nostaa ilma-vesilämpöpumpulla tuotetun lämmön hintaa. 25 vuoden tarkastelujaksolla 

kokonaishankkeen nettonykyarvo on tarkastelujakson lopussa sähköveroluokan 1 

hinnalla -735 411 € ja veroluokan 2 hinnoittelulla -422 334 €. Laskennan tulokset 

oletetuilla hinnoilla esitetään liitteessä 4 

Aikaisemman ilma-vesilämpöpumpun tarkastelun perusteella systeemin vuosittaista 

käyttöaikaa kannattaa kasvattaa maaliskuun alusta marraskuun loppuun. Kasvattamalla 

systeemin käyttöaikaa maaliskuun alusta marraskuun loppuun CHC-lämpöpumpun arvot 

pysyvät samana. Systeemin käytöstä saatu yhteenlaskettu polttoainesäästö on noin 8058 

MWh, ja sähkön käyttö on 2356 MWh. Kuten pelkän ilma-vesilämpöpumpun 

tarkastelussa, lämpökattilan sähkönkäytön pienenemisestä saatu säästö ja tehomaksu 



91 

 

kasvavat  lämpöpumpun pidennettyjen käyttötuntien vuoksi. Pidennetyillä 

käyttötunneilla tulos ensimmäisenä vuonna on sähköveroluokan 1 hinnoittelulla -23 050 

€ ja sähköveroluokan 2 hinnoilla 29 530 €.  

25 vuoden tarkastelujaksolla hankkeen nettonykyarvo on tarkastelujakson lopussa 

sähköveroluokan 1 hinnoilla -945 129 € ja sähköveroluokan 2 hinnoilla -86 532 €. 

Laskennan tulokset esitetään liitteessä 4. Ilma-vesilämpöpumpun sekä jäähdytysratkaisun 

yhdistämisellä päästään parhaaseen lopputulokseen kustannusanalyysissa. Systeemin 

nettonykyarvo 25 vuoden jälkeen on kuitenkin negatiivinen, eli sen takaisinmaksuaika on 

yli 25 vuotta. Systeemillä päästään kuitenkin jo lähelle nollatulosta nettonykyarvon 

laskennassa.  

Laskennan tulokset ovat parempia, kuin pelkän ilma-vesilämpöpumpun laskennan 

tulokset. Terveyskeskuksen rakentaminen ja sen energiajärjestelmä ovat kuitenkin tällä 

hetkellä epävarmoja. Lisäksi kylmän tuotannon liiketoiminnasta saatavat voitot eivät 

todennäköisesti yllä kustannuslaskennassa käytettyjen arvojen tasolle. 

8.2 Muiden vaikutusten analysointi 

Lämpöpumppuratkaisuilla väheneviä hiilidioksidipäästöjä voidaan arvioida polttoaineen 

säästön kautta. Puun hiilidioksidipäästöt ovat 112 t/TJ, ja jyrsinturpeen 

hiilidioksidipäästöt 107,6 t/TJ. (Tilastokeskus, 2020) Muunnettuna yksikköön kg/MWh 

puun päästöt ovat 31,11 kg/MWh ja jyrsinturpeen päästöt 29,89 kg/MWh. Vaikka puuta 

polttamalla tuotettu lämpö on hiilidioksidineutraalia, puun polton vähentäminen laskee 

hiilidioksidipäästöjen syntymistä polttoaineen käytön vähenemisen kautta.  

Osittaisella lämmön ostolla lämmön tarjoajalta polttoainetta säästetään 2431 MWh ja 

kaiken lämmön tarjoajan ostolla 2730 MWh. Päästöjen väheneminen tulee laskea sen 

mukaan, että tuotetaanko lämpö kattilalla LK12 vai LK112. Kuten kustannusanalyysin 

alussa määritettiin, kattiloiden käyttämän polttoaineen koostumus on eri, joka vaikuttaa 

myös päästöjen määritykseen. Huhtikuussa, lokakuussa ja marraskuussa hukkalämmöllä 

korvataan noin 318 MWh kattilassa LK112 poltettua polttoainetta, jolloin osittaisen 

hukkalämmön hyödyntämisen osalta kattilassa LK12 poltetun polttoaineen määrä 

vähenee noin 2113 MWh. Kaiken hukkalämmön ostossa kattilan LK112 osuus pysyy 

samana, 318 MWh, mutta kattilan LK12 osuus kasvaa 2412 MWh:iin. Hyödyntämällä 
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hukkalämpöä osittain, päästään vuodessa noin 76,3 tonnin 

hiilidioksidipäästövähennyksiin. Kaiken hukkalämmön hyödyntämisellä arvo nousee 

84,8 tonniin. Lämpöpumput mielletään paikallisesti hiilidioksidineutraaliksi 

lämmöntuotantomenetelmäksi, mutta todellinen säästö riippuu lämpöpumpun käyttämän 

sähkön alkuperästä.   

Lämpöpumppuratkaisujen osalta kesäaikaisen hiilidioksidipäästöjen vähennys on sama 

tuotantotavasta riippumatta, 100,2 tonnia. Ilma-vesilämpöpumpun ja CHC-ratkaisun sekä 

ilma-vesilämpöpumpun yhteisratkaisun päästöjen vähennys on pidennetyillä 

käyttötunneilla 249,3 tonnia, ja vesi-vesilämpöpumpun päästöjen vähennys pidennetyillä 

käyttötunneilla 165,7 tonnia. Lisäksi lämpöpumpun käytöllä saadaan vähennettyä 

ympäristöpäästöjä esimerkiksi vähentyneen polttoaineen kuljetuksen myötä.  

Lämpöpumpuilla voidaan myös aiheuttaa erilaisia päästöjä tai vaikutuksia ekosysteemiin. 

Ilma-vesilämpöpumpun toiminnassa pitää kiinnittää huomiota laitteen höyrystimen 

puhaltimista aiheutuvaan meluun. Energiantuotantotontille on asetettu säädöksiä sieltä 

pääsevästä melusta. Päiväaikaan (kello 7 - 22 välisenä aikana) energiantuotantolaitosten 

toiminnan desibeliraja on 55 dB ja yöaikaan (kello 22 - 7 välisenä aikana) 50 dB. 

Laitteisto tulee suunnitella siis sen mukaan, etteivät edellä mainitut rajat ylity 

energiantuotantotontin reunoilta suoritetuissa äänimittauksissa.  

Vesi-vesilämpöpumpun käytössä tulee huomioida vaikutukset veden lämpötilaan ja 

ekosysteemiin. Vettä viilennetään 3 ℃ verran, ja veden massavirran suurimmaksi arvoksi 

laskettu noin 125 litraa sekunnissa. Hankkeen suunnittelussa tulisi tarkastella sitä, onko 

veden lämpötilan muuttamisella tai mahdollisella veden kierrätysjärjestelmällä vaikutusta 

alueen eläinlajeihin. Luonnon vesiä käyttävän sovelluksen suunnittelu täytyisi järjestää 

yhteistyössä alueen elinkeino- ja ympäristöviranomaisten kanssa.  

8.3 Lopullisen menetelmä valinta  

Tarkastelun perusteella paras valinta ei-polttoon perustuvaksi 

lämmöntuotantomenetelmäksi Leppävirralle on tällä hetkellä hukkalämmön osittainen 

hyödyntäminen. Hukkalämmön hyödyntämisellä päästään positiiviseen tulokseen jo 

sähköveroluokan 1 mukaisilla lämmöntuotannon kustannuksilla valitulla 

lämpöpumpulla, ja tulos paranee, mikäli kaukolämpöä tuottavat lämpöpumput siirtyvät 
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sähköveroluokkaan 2. Mikäli Savon Voima ja lämmön tarjoaja löytävät ratkaisun 

hukkalämmön hyödyntämiselle siten, että investoinnin nettonykyarvo Savon Voiman 

osalta on 25 vuoden päästä noin 0 €, hanke kannattaa toteuttaa. Hukkalämmön 

hyödyntämisellä saadaan tuotettua kaukolämpöä puhtaalla, uudella menetelmällä, jolla 

korvataan biopolttoaineiden polttamista ja vähennetään energiantuotannon suoria, 

lämpölaitokselta tulevia päästöjä sekä epäsuoria lämpölaitoksen toiminnan 

ylläpitämisestä aiheutuvia päästöjä.  

Muiden lämpöpumppuratkaisujen investointia kannattaa lykätä, kunnes muuttujat, kuten 

polttoaineen ja sähkön hinta muuttuvat lämpöpumppuratkaisun investoinnin kannalta 

sopivalle tasolle. Tutkimuksen perusteella muiden kuin hukkalämpöä hyödyntävien 

lämpöpumppuratkaisujen edellytys käyttöönottoon Leppävirralla on se, että 

kaukolämpöä tuottavat lämpöpumpun siirtyvät sähköveroluokkaan 2. Siirtymisessä voi 

kestää useita vuosia, ja kun muutos tapahtuu, polttoaineen hinta voi olla jo sillä tasolla, 

että lämpöpumppuinvestointi on kannattava. Lisäksi, mikäli veroluokan 2 sähköveroa 

madalletaan kohti EU:n minimitasoa, se parantaa lämpöpumppuinvestoinnin 

kannattavuutta. Lämpöpumppuhankkeisiin voi  myös anoa energiatukea, joka kattaisi      

15 - 20 % hankkeen investointikustannuksista. (Business Finland, 2020). Energiatuen 

saaminen parantaisi takaisinmaksuaikaa, mutta sen saaminen ei ole varmaa, joten sitä ei 

ole tarkasteltu kustannusanalyysissa. 

Lämpöpumppulaitoksien osalta CHC-ratkaisu, jossa terveyskeskusta viilennetään ja 

loput kaukolämmöstä tuotetaan ilma-vesilämpöpumpulla, on tarkastelluista 

vaihtoehdoista paras kustannusanalyysin perusteella. Hankkeen mahdollistuminen 

riippuu kuitenkin muista toimijoista kuin Savon Voimasta, ja sen toteutuminen on 

epävarmaa. Lisäksi CHC-lämpöpumpun mahdollisten investointikustannusten ja tuotetun 

jäähdytyksen hinnoittelussa täytyy ottaa huomioon terveyskeskuksen energiajärjestelmä 

kokonaisuudessaan. 

Ilma-vesilämpöpumppu on toiseksi paras vaihtoehto. Hanke on helppo toteuttaa, ja sen 

ympäristövaikutukset ovat selkeästi pienemmät kuin luonnon vettä käyttävän laitoksen. 

Normaalissa käytössä ilma-vesilämpöpumpun ainut ympäristövaikutus on melu. 

Lämpöpumppulaitos voidaan sijoittaa valmiille energiantuotantotontille, ja ilma-

vesilämpöpumput ovat helppoja ylläpitää. 
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Luonnon vesiä käyttävä lämpöpumppuratkaisu on kannattavuudeltaan huonoin ratkaisu 

tarkastelluista lämmöntuotantomenetelmistä. Ratkaisu, jossa lämmöntuotantoa 

tarkastellaan pintaveden lämpötilan mukaan ei pääse samoihin vuosittaisiin tuloihin kuin 

muut ratkaisut, jonka lisäksi sen investointikustannukset ovat suurimpia. Luonnon vesien 

hyödyntämistä voitaisiin tarkastella myös siten, että lämpöä kerättäisiin vesistön pohjasta.  

Tällöin on mahdollista, että veden lämpötila pysyy riittävän korkeana ympärivuotisen 

hyödyntämisen mahdollistamiseksi. Kuitenkin kustannuslaskelmien mukaisesti voidaan 

olettaa, että talvenaikainen lämmöntuotanto ei ole kannattavaa, kun sen hintaa verrataan 

lämpökattilassa LK112 polttamalla tuotettuun lämpöön. Tämä voidaan todeta, sillä jo 

lokakuussa veden lämpötilan ollessa yli 8 ℃ lämmön tuotanto lämpökattilassa LK112 oli 

halvempaa. Lisäksi talvella kaukolämmön lämpötila nousee, joka heikentää 

lämpöpumpun COP-arvoa, jos sillä halutaan tuottaa lämpöä kaukolämmön menoveteen. 

Paluuvedenkään lämmittäminen ei ole kannattavaa, sillä se laskee savukaasupesurin 

tehoa. Ympärivuotisen toiminnan kannattavuuden määritys vaatii oman selvityksen, eikä 

siihen paneuduta tässä työssä tarkemmin. 

Lämmön tarjoajan hukkalämpöä hyödyntävän lämpöpumpun jälkeen toiseksi paras 

vaihtoehto on siis ilma-vesilämpöpumppu. Ilma-vesilämpöpumppu valitaan ensisijaiseksi 

ei-polttoon perustuvaksi lämmöntuotantomenelmäksi hukkalämmön osittaisen 

hyödyntämisen jälkeen ja sen toimintaa tarkastellaan myös herkkyysanalyysissa. CHC-

ratkaisun ja ilma-vesilämpöpumpun yhteisratkaisu olisi paras, mutta CHC-ratkaisun 

investointi sekä todelliset tulot sisältävät paljon epävarmuuksia. CHC-lämpöpumppu 

voidaan kuitenkin investoida ilma-vesilämpöpumpun rinnalle jälkikäteen. Ilma-

vesilämpöpumppu ei siis poissulje CHC-ratkaisun toteutumista tulevaisuudessa, joten 

kokonaisratkaisu on mahdollista toteuttaa myöhemmin. 

Leppävirralla polttoon perustuva lämmöntuotanto on kannattavaa, sillä laitokset eivät 

kuulu päästökauppaan, ja etenkin lämpökattilan LK112 hyötysuhde on erittäin hyvä 

savukaasupesurin hyödyntämisen takia. Mikäli vastaavaa tilannetta tarkasteltaisiin 

ympäristössä, jossa tuotantolaitokset kuuluvat päästökaupan piiriin, savukaasupesuria ei 

hyödynnettäisi, tai korvattava polttoaine olisi fossiilista polttoainetta, tulokset olisivat 

huomattavasti paremmat. Tällöin voisi olla mahdollista päästä kannattavaan 
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lopputulokseen 25 vuoden tarkastelujaksolla jo nykyisillä sähkön ja polttoaineen 

hinnoilla.  

Lopullinen diplomityön ehdotus on se, että tällä hetkellä Savon Voiman kannattaa 

investoida hukkalämmön osittaiseen ostamiseen, mikäli Savon Voima sekä lämmön 

tarjoaja pääsevät sopimukseen hukkalämmön hinnasta. Kuitenkin ennen 

investointipäätöstä hukkalämmön ominaisuuksia kannattaa tarkentaa, ja varmistaa 

tarkastelussa käytetyn lämpöpumpun soveltuminen hukkalämmön hyödyntämiseen 

mittausdatan perusteella. Mikäli hukkalämmön ominaisuuksista ei saada tarkempaa 

tietoa, investointipäätös hukkalämmön hyödyntämisestä sisältää riskin taloudellisiin 

tappioihin.  

Koska sama lämpöpumppu käy hukkalämmön osittaisen ja kaiken hukkalämmön 

hyödyntämiseen, toisen ei-polttoon perustuvan lämmöntuotantoteknologian käyttöönotto 

ei vaikuta hukkalämpöä hyödyntävän lämpöpumpun investointiin. Polttoaineen ja sähkön 

hintojen kehitystä kannattaa seurata, ja odottaa lopullisia päätöksiä kaukolämpöä 

tuottavien lämpöpumppujen siirtymisestä sähköveroluokkaan 2 ja sähköveroluokan 2 

tason alentamista kohti EU:n minimitasoa ennen kuin ilma-vesilämpöpumpun investointi 

siirtyy tarkempaan suunnitteluvaiheeseen. 

Kun polttoaineen ja sähkön hinnat sekä hintojen kehitys ovat otollisella tasolla, ilma-

vesilämpöpumpun investointi voidaan toteuttaa. Hanke kohti ei-polttoon perustuvia 

lämmöntuotantomenetelmiä Leppävirralla tapahtuisi siis kahdessa osassa: Ensiksi 

Leppävirralla kannattaa keskittyä lämmön tarjoajan hukkalämmön hyödyntämiseen 

kaukolämpöverkossa, ja myöhemmin polttoaineen ja sähkön hintojen ollessa sopivat 

investoidaan ilma-vesilämpöpumppuun. Tämän jälkeen kaikki kesäaikainen kaukolämpö 

tuotettaisiin ei-polttoon perustuvilla lämmöntuotantoteknologioilla. 

8.4 Herkkyysanalyysi 

Hukkalämmön hyödyntämiseen liittyviä laskelmia voidaan tarkastella 

herkkyysanalyysissa eri kohtaamiskertoimilla, eli kasvattamalla hukkalämmön  tarjonnan 

ja kulutuksen välisen kohtaamattomuuden häviöittä. Tähän saakka laskennassa on tehty 

oletus siitä, että kohtaamiskerroin on 1, ja hukkalämmön käyttöä rajoitetaan 

lämpökattilan minimikuorman mukaan. Muuttamalla kohtaamiskerrointa saadaan 
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selville, miten laskennan tulokset muuttuvat, mikäli hukkalämmön tarjonta ja kysyntä 

eivät kohtaa, tai kaikkea hukkalämpöä ei voida hyödyntää muista syistä. 

Kohtaamiskertoimen muutokset ja sen vaikutukset osittaisen hukkalämmön tuloksiin 

esitetään taulukossa 9. Taulukossa 9 esitetty hukkalämmön hinta on laskettu määritetty 

siten, että hankkeen nettonykyarvo on noin 0 € 25 vuoden tarkastelujaksolla aikaisemman 

laskennan mukaisesti. 

Taulukko 9. Hukkalämmön kohtaamiskertoimen vaikutukset tuloksiin 

 

Taulukon 9 tuloksista nähdään, että pienentämällä kohtaamiskerrointa tulos sekä 

hukkalämmöstä maksettava korvaus pienenevät. Koska Savon Voiman tavoitteena on 

päästä investoinnin osalta 25 vuoden takaisinmaksuaikaan, kohtaamiskertoimen häviöt 

vaikuttavat hukkalämmöstä maksettavaan korvaukseen. 

Hukkalämmön hyödyntämisen osalta käytettävä lämpöpumppu on kriittisessä roolissa 

hankkeen kannattavuuden osalta molemmille osapuolille, joten hankkeen kannalta on 

oleellista selvittää hukkalämmön ominaisuudet tarkemmin. Tällöin voidaan olla varmoja 

lämpöpumpun mitoituksesta ja toiminta-arvoista hukkalämmön hyödyntämisessä. 

Toiseksi parhaan lämpöpumpun osalta tulos laskee huomattavasti, ja lämpöpumpun COP-

arvolla 4,63 hukkalämmöstä ei voida maksaa käytännössä lainkaan edes veroluokan 2 

hinnoittelulla, mikäli hankkeelle halutaan 25 vuoden takaisinmaksuaika. Lisäksi 

hukkalämmön hyödyntämisessä kannattaa tarkastella myös muita lämmön hyödyntämis- 

Hukkalämmön hyödyntäminen Yksikkö 1 0,95 0,9

Hukkalämmön osto [MWh] 1806 1715 1625

Lämpöpumpun sähkön käyttö [MWh] 258 245 232

KL-verkkoon tuotettu lämpö [MWh] 2063 1960 1857

Hyödyntämättä jäänyt hukkalämpö [MWh] 217 307 397

Hyödyntämättä jäänyt hukkalämpö [%] 11 % 15 % 20 %

Tulos

Sähköveroluokka 1 [€] 20093 18840 17586

Sähköveroluokka 2 [€] 23227 21747 20267

Hukkalämmön hinta

Sähköveroluokka 1 [€/MWh] 5,9 5,3 4,5

Sähköveroluokka 2 [€/MWh] 7,6 7,0 6,2

Hukkalämmöstä maksettava korvaus ensimmäisenä vuonna

Sähköveroluokka 1 [€] 10652 9091 7312

Sähköveroluokka 2 [€] 13722 12007 10075

Kohtaamiskerroin
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ja kustannusmalleja sen selvittämiseksi, millä lämmön hyödyntämistavalla päästään 

osapuolten kannalta parhaaseen tulokseen.  

Herkkyysanalyysissa tarkastellaan ilma-vesilämpöpumpun kustannuksia eri 

skenaarioilla. Polttoaineen ja sähkön vuosittaista hinnan kasvua muutetaan parhaimman 

ja huonoimman skenaarion mukaisesti, ja niiden vaikutuksia hankkeen kannattavuuteen 

tarkastellaan. Lämmön tarjoajan hukkalämpöä hyödyntävää lämpöpumppua ei käsitellä 

herkkyysanalyysissa kohtaamiskertoimen muutoksia enempää, sillä hukkalämmön 

hyödyntämisen tavoitteena on päästä nollatulokseen investoinnin nettonykyarvossa. 

Ilma-vesilämpöpumpun nettonykyarvon muutoksia tarkastellaan sekä sähköveroluokan 1 

ja sähköveroluokan 2 hinnoittelulla erilaisilla polttoaineiden ja sähkön hinnan kehitystä 

määrittävillä muuttujilla. Oletustilanteessa on arvioitu, että polttoaineen kustannukset ja 

sitä kautta polttoaineen säästöstä saadut hyödyt kasvavat 3 % vuodessa, ja sähkön hinta 

sekä sähkön käyttöön liittyvät tulot ja menot kasvavat 1,5 % vuodessa. Oletustilanteen 

lisäksi on tarkasteltu kahta eri skenaariota; Positiivisessa kehityksessä polttoaineen hinta 

nousee 4 % vuodessa ja sähköön liittyvät kustannukset nousevat vain 0,5 %, jolloin 

vuosittaiset hinnanmuutokset ovat oletustilannetta suotuisampia lämpöpuppuinvestoinnin 

kannalta. Negatiivisessa kehityksessä polttoaineen hinta nousee vuosittain 2 %, ja 

sähköön liittyvät kustannukset kasvavat 2,5 % vuodessa, jolloin tilanne on epäsuotuisa 

oletusarvoihin verrattuna. Muutoksien vaikutus nettonykyarvoon sähköveroluokan 1 ja 2 

mukaisilla sähkön hinnoilla nähdään kuvissa 30 ja 31. 

 

Kuva 30. Herkkyysanalyysi sähköveroluokan 1 hinnoilla 
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Kuvasta 30 nähdään, ettei lämpöpumppuinvestointi ole kannattava edes positiivisella 

polttoaineen ja sähkön hinnan kehityksellä, kun sähkön kustannuksissa käytetään 

sähköveroluokan 1 hintoja. Tämän perusteella on selvää, ettei ilma-vesilämpöpumpun 

investointia kannata toteuttaa, mikäli lämpöpumput eivät siirry sähköveroluokkaan 2. 

 

Kuva 31. Herkkyysanalyysi sähköveroluokan 2 hinnoilla 

Kun herkkyysanalyysi suoritetaan sähköveroluokan 2 hinnoilla, positiivisella hintojen 

kehityksellä päästään positiiviseen nettonykyarvoon. Negatiivisella kehityksellä 

nettonykyarvon kehitys kääntyy alaspäin ja miltei tasoittuu paikoilleen tarkastelujakson 

lopussa. 

Seuraavaksi tarkastellaan sitä, millä polttoaineen hinnalla ilma-vesilämpöpumpun 

investointi on kannattava 25 vuoden tarkastelujaksolla sähköveroluokan 2 mukaisilla 

sähkön kustannuksilla. Tarkastelussa muutetaan polttoaineen hintaa tasaisesti siten, että 

investoinnin nettonykyarvo on noin 0 € tarkastelujakson lopussa. Sähkön hinta pidetään 

nykyisellä sähköveroluokan 2 mukaisella tasolla. Tarkastelu antaa arviota siitä, mikä 

polttoaineen hinnan tulisi olla nykyhetkellä, jotta lämpöpumpun hyödyntämisellä 

päästäisiin positiiviseen nettonykyarvoon pitkällä tarkasteluajalla. Korottamalla 

lämpökattiloissa käytettävien polttoaineiden, puun sekä turpeen hintaa tasaisesti, 

huomataan että kun puupolttoaineen hinta on noin 24,45 €/MWh ja turpeen hinta noin 

18,05 €/MWh, investoinnin nettonykyarvo 25 vuoden päästä sähköveroluokan 2 

hinnoittelulla on noin 1749 €. Puupolttoaineen tulisi olla siis 1,45 €/MWh kalliimpaa ja 

turpeen hinnan 1,05 €/MWh kalliimpaa kuin tällä hetkellä. Polttoaineen hintojen kasvu 

prosentteina verrattuna alkuperäisiin hintoihin on noin 6,3 %. 
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Viimeiseksi tarkastellaan sitä, että kuinka monen vuoden päästä ilma-

vesilämpöpumppuun olisi kannattava investoida 25 vuoden tarkastelujaksolla, mikäli 

sähkön ja polttoaineen hintojen oletetaan kasvavan oletetun hintakehityksen mukaisesti. 

Taulukkoon 10 on esitetty vuosia nykyhetkestä eteenpäin, ja sen mukaisten hinnan 

muutosten nettonykyarvo 25 vuoden tarkastelujaksolla sähköveroluokka 2:n arvoilla. 

Tarkastelussa on huomioitu myös sähkön käytön säästön sekä tehomaksun muutokset. 

Taulukko 10. Polttoaineen ja sähköveroluokan 2 muuttuvien kustannusten oletettu kehitys ja sen 

vaikutus investoinnin nettonykyarvoon 

 

Mikäli polttoaineen ja sähkön hinta muuttuu oletettujen korotusten mukaisesti, 

polttoaineen ja sähkön hinta on noin 4 vuoden kuluttua sillä tasolla, että ilma-

vesilämpöpumpulla päästään positiiviseen nettonykyarvoon 25 vuoden 

tarkastelujaksolla. Tarkastelun perusteella ilma-vesilämpöpumppu on kannattava 

vaihtoehto  neljän vuoden päästä diplomityön tekohetkestä, mikäli kaukolämpöä tuottavat 

lämpöpumput on siirretty sähköveroluokkaan 2 siihen mennessä. 

Todellisuudessa arvot eivät muutu tasaisesti, ja kannattavan investoinnin mahdollistava 

hinnoittelu voi esiintyä aiemmin tai myöhemmin kuin 4 vuoden päästä. Biopolttoaineiden 

hinta voi nousta oletettua nopeammin, ja sähkön hinta voi nousta hitaammin tai jopa 

pysyä paikallaan tulevina vuosina. Biopolttoaineiden kysyntä tulee nousemaan 

tulevaisuudessa, ja sen käyttöä saatetaan rajoittaa nostamalla polttoaineen verotusta, joka 

kiihdyttää biopolttoaineen hinnan nousua. Sähkön hinta on yleisesti halvempaa kesällä 

kuin talvella, ja jatkuva tuulivoiman kapasiteetin nousu halventaa sähkön hintaa etenkin 

keväällä ja syksyllä, jolloin tuulivoimalat tuottavat eniten sähköä. Lisäksi olkiluoto 3- 

ydinvoimalaitoksen käynnistyminen vaikuttaa sähkön hintaan positiivisesti.   

  

Vuosi Puun hinta Turpeen hinta
Sähkön hinta 

(Sähköveroluokka 2)

Hankkeen nettonykyarvo 25 

vuoden päästä

[€/MWh] [€/MWh] [€/MWh] [€]

0 23,0 17,0 67,4 -215 645

1 23,7 17,5 68,4 -150 548

2 24,4 18,0 69,4 -82 920

3 25,1 18,6 70,5 -12 678

4 25,9 19,1 71,5 60 267
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9 TULOSTEN POHDINTA 

Laskennan perusteella hukkalämpöä hyödyntävällä lämpöpumpulla päästään 

positiiviseen tulokseen, mutta Savon Voima ei saa hankkeesta varsinaista rahallista 

hyötyä, sillä kertaalleen priimatusta lämmöstä maksetaan korvaus lämmön tarjoajalle. 

Hukkalämmön ominaisuudet kannattaa selvittää tarkemmin lämmön tarjoajan kanssa 

ennen lämpöpumppuinvestointia, sillä lämpöpumpun valinta ja sen oikeanlaiset toiminta-

arvot ovat kriittisiä hankkeen kannalta. Laskennassa käytetty lämpöpumppu toimii 

optimaalisesti, ja laskennan tulokset ovat sen ansiosta lupaavia. Toiseksi parhaan 

lämpöpumpun osalta hankkeen kannattavuus heikkenee selkeästi.  

Hukkalämmön ominaisuudet, kuten sen lämpötila ja priimauksen loppulämpötila ovat 

samat, ja sen perusteella kaikkien hukkalämpöä hyödyntävien lämpöpumppujen pitäisi 

toimia lämmön tarjoajan olosuhteissa. Kuitenkin, mikäli hukkalämpöenergian todelliset 

arvot, kuten hyödynnettävän energiamäärän suuruus ja sen vaihtelut eroavat 

diplomityössä käytetyistä arvoista, diplomityössä käytettyjen lämpöpumppujen 

mitoitusteho ei ole kohteeseen optimaalinen, jolloin lämpöpumput eivät välttämättä 

operoi kunnolla todellisessa tilanteessa ja hukkalämmön hyödyntäminen heikkenee. 

Vaikka työssä tarkasteltu lämpöpumppu on optimaalinen, hukkalämmöstä ei voida 

maksaa kovin paljoa lämmön tarjoajalle, jotta investointi ei tuota tappiota Savon 

Voimalle. Hukkalämpöä hyödyntävän lämpöpumpun investointi voidaan toteuttaa, 

mikäli hankkeen osapuolet pääsevät sopimukseen hukkalämmön hinnasta, ja valittua 

lämpöpumppua voidaan käyttää hukkalämmön hyödyntämiseen.  

Tulokset mukailevat aikaisempia tutkimuksia hukkalämmön hyödyntämisestä; 

Hukkalämpö kannattaa priimata kaukolämpöverkkoon sopivaksi lämmöksi 

lämpöpumpuilla, mutta hankkeen kannattavuutta ajatellen hukkalämmöstä maksettava 

korvaus on pieni. Mikäli hukkalämpöä hyödyntävän lämpöpumpun toiminta-aika olisi 

pidempi, tai hyödynnettävän hukkalämmön määrä olisi suurempi, hukkalämmöstä 

maksettava korvaus yksikössä €/MWh pysyisi edelleen maltillisena, mutta lämmön 

tarjoajalle maksettava korvaus kasvaisi vuositasolla suuremmaksi hyödynnettyjen 

hukkalämmön megawattituntien kasvaessa.  

Muiden ei-polttoon perustuvien lämmöntuotantoteknologioiden kustannuslaskennassa 

huomattiin, että kesäaikaisen lämmön tuotanto ei ole kannattavaa sähköveroluokan 1 
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hinnoilla muilla ratkaisuilla, kuin CHC-lämpöpumpun ja ilma-vesilämpöpumpun 

yhdistelmällä. Ratkaisun kannattavuus perustui laskennassa käytettyihin 

jäähdytysratkaisusta saatuihin tuloihin, jotka ovat tässä vaiheessa epävarmoja. Kuitenkin 

laskennan perusteella voidaan todeta, että mikäli jäähdytyksen tuottamisesta saadaan 

tuloja, se parantaa tulosta ja  investoinnin kannattavuutta. 

Kun kesäaikaisen lämmöntuotannon kustannukset määritettiin sähköveroluokan 2 

hinnoittelulla, kaikilla tutkituilla menetelmillä päästään positiiviseen tulokseen 

ensimmäisenä vuonna, mutta yksikään menetelmistä ei yltänyt positiiviseen 

nettonykyarvoon 25 vuoden tarkastelussa. Tutkimuksen perusteella on selkeää, että 

valittujen teknologioiden käyttö Leppävirralla ei ole kannattavaa sähköveroluokan 1 

hinnoilla, joten menetelmien pidennetyn käyttöajan tarkastelussa keskityttiin 

sähköveroluokan 2 mukaisen sähkön hinnan ja sen tulosten tarkasteluun.  

Laskennassa huomattiin, että aloitushetkellä lämpöpumppujen hyödyntäminen 

vanhemman kattilan LK12 rinnalla on kannattavaa, mutta lämpöpumppujen 

hyödyntäminen uudemman kattilan LK112 rinnalla ei ole kannattavaa. Kuitenkin 

polttoaineen ja sähkön hinnan vuosittaisen nousun takia lämpöpumpun käyttö kattilan 

LK112 rinnalla muuttuu myöhemmin kannattavaksi vaihtoehdoksi. Optimaalisessa 

ratkaisussa lämpöpumpun käyttöaikaa kannattaa pidentää portaittain sähkön ja 

polttoaineen hintojen mukaan parhaan vuosittaisen tuloksen saavuttamiseksi. Laskennan 

tulokset tukevat kirjallisuustutkimuksen väitteitä siitä, että lämpöpumppujen 

käyttötunteja kannattaa kasvattaa vuosittain mahdollisimman suureksi parhaan tuloksen 

ja pienimmän takaisinmaksuajan saavuttamiseksi. Suurimmat kaukolämpöä tuottavat 

lämpöpumput Suomessa operoivat koko vuoden ajan, jolloin niiden hyödyntäminen on 

saatu kannattavaksi.  

Herkkyysanalyysin mukaan ilma-vesilämpöpumpun hyödyntäminen ei ole kannattavaa 

sähköveroluokan 1 hinnoilla, vaikka polttoaineen ja sähkön hinnan kehitys olisi oletettua 

positiivisempi. Lämpöpumppujen taloudellisen kannattavuuden perusta on se, että 

kaukolämpöä tuottavat lämpöpumput siirtyvät sähköveroluokkaan 2.  

Yksikään tarkastelluista menetelmistä ei maksa itseään takasin oletetun käyttöiän aikana 

nykyisillä sähkön ja polttoaineen hinnoilla, vaikka lämpöpumput olisivat 
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sähköveroluokassa 2. Kuitenkin, herkkyysanalyysissa todettiin, että jos lämpöpumput 

olisivat tällä hetkellä sähköveroluokassa 2 ja Leppävirralla käytetyn polttoaineen hinta on 

noin 6,3 % suurempi kuin nykyhetkellä, ilma-vesilämpöpumpulla päästään 25 vuoden 

takaisinmaksuaikaan. Ilma-vesilämpöpumpun hyödyntäminen voi siis olla kannattavaa 

jossain muussa Savon Voiman toimialueen kaukolämpöverkossa, mikäli 

sähköveroluokkaan 2 siirtyminen tapahtuisi hyvin nopealla aikataululla, ja 

kaukolämpöverkossa käytetyn polttoaineen hinta olisi suurempi tai tuotantolaitosten 

hyötysuhde olisi huonompi kuin Leppävirran kaukolämpöverkossa. 

Kaukolämpöä siirtyvien lämpöpumppujen siirtyminen sähköveroluokkaan 2 on 

todennäköistä, mutta tutkimuksen aikaan lopullista päätöstä ei ole vielä tehty. 

Siirtymisessä voi kestää useampi vuosi, joten on mahdollista, että kun päätös siirrosta 

tulee, polttoaineen hinnat ovat nousseet sille tasolle, että ilma-vesilämpöpumpun 

investointi kannattaa toteuttaa välittömästi muutoksen astuessa voimaan. 

Herkkyysanalyysin perusteella ilma-vesilämpöpumpun investointi muuttuu 

kannattavaksi 4 vuoden päästä, mikäli polttoaineen ja sähkön hinnat muuttuvat oletetulla 

tavalla, ja kaukolämpöä tuottavat lämpöpumput ovat siirtyneet sähköveroluokkaan 2 

siihen mennessä. 

Hukkalämmön hyödyntämiseen liittyvän laskennan perusteella voidaan todeta, että ei-

polttoon perustuvan teknologian hyödyntämisessä kaukolämmön tuotannossa voidaan 

päästä positiiviseen tulokseen, mikäli hyödynnettävän lämmön lähteen lämpötila on 

tarpeeksi korkea ja sitä voidaan hyödyntää tasaisesti suurilla vuosittaisilla käyttötunneilla. 

Ilman tai luonnon vesistön lämmön hyödyntäminen on ongelmallista, sillä Suomen 

olosuhteissa lämpötilat vaihtelevat vuoden aikana paljon.  

Kannattavuustarkastelussa ei ole otettu huomioon lämpökattiloiden mahdollisia korvaus- 

tai uudistusinvestointeja. Lopulliseen päätökseen lämpöpumpun hyödyntämisestä 

vaikuttaa myös lämpökeskusten uusimistahti tai niiden käyttöaikaa pidentävät, suuret 

investoinnit. Mikäli lämpökattiloihin jouduttaisiin tekemään laajoja investointeja 

tulevaisuudessa käyttöiän jatkamiseksi, mutta lämpöpumppuratkaisun käyttöönotolla 

investoinneilta vältytään, lämpöpumppuinvestointi nousee erittäin varteenotettavaksi 

vaihtoehdoksi.   
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10 YHTEENVETO 

Työn tarkoituksena oli tehdä selvitys ei-polttoon perustuvista 

lämmöntuotantoteknologioista, niiden ominaisuuksista ja käytettävyydestä 

kaukolämmön tuotannossa. Selvityksen lisäksi työssä tutkittiin ei-polttoon perustuvien 

lämmöntuotantoteknologioiden käyttöönottamista Leppävirran kaukolämpöverkossa. 

Tutkittaviksi menetelmiksi valikoitui hukkalämpöä hyödyntävä lämpöpumppu, ilma-

vesilämpöpumppu, luonnon vesiä hyödyntävä vesi-vesilämpöpumppu sekä 

terveyskeskukselle jäähdytystä tuottavan lämpöpumpun sekä ilma-vesilämpöpumpun 

yhdistelmäratkaisu.  

Hukkalämmön ominaisuudet olivat selvillä työn alussa, ja hukkalämmön hyödyntämistä 

tarkasteltiin kahden skenaarion mukaisesti; hukkalämmön hyödyntämistä rajoitetaan 

lämpökattilan minimitehon mukaan siten, että lämpökattila pidetään ajossa koko kesän 

ajan, tai kaikki hukkalämpö hyödynnetään siten, että lämpökattila ajetaan kesän ajaksi 

alas, ja loput tarvitusta kaukolämmöstä tuotetaan jollain tarkasteluun valituista ei-

polttoon perustuvista lämmöntuotantoteknologioista. Tuotantolaitosten tehon ja 

hukkalämmön tietojen avulla kesäaikaisen tuotannon ajaksi määritettiin 1.6 - 12.9, jona 

aikana kaukolämpö Leppävirran kaukolämpöverkossa tuotettaisiin pelkästään ei-polttoon 

perustuvilla lämmöntuotantoteknologioilla. Ei-polttoon perustuville 

lämmöntuotantolaitoksille selvitettiin myös pidennetty käyttöaika, jolloin ne toimisivat 

lämmöntuotannossa lämpökattilan rinnalla.  

Ei-polttoon perustuvan lämmöntuotantoteknologian käytöstä saadut hyödyt määritettiin 

Savon Voiman polttoaine- ja tuotantotietojen perusteella. Ei-polttoon perustuvalla 

lämmöntuotantoteknologialla tuotetun lämmön muuttuvat kustannukset 

sähköveroluokassa 1 ja 2 määritettiin Savon Voiman sähkönsiirtohinnaston sekä 

lämpöpumppujen toimittajilta saatujen lämpöpumppujen teknisten ominaisuuksien 

avulla. 

Laskennan perusteella hukkalämpöä hyödyntävä lämpöpumppu on paras ei-polttoon 

perustuva lämmöntuotantomenetelmä Leppävirralla, sillä hukkalämmön hyödyntämisellä 

päästään positiiviseen tulokseen nykyisellä sähköveroluokan 1 mukaisilla kustannuksilla. 

Hukkalämmöstä maksettava korvaus lämmön tarjoajalle jää maltilliseksi, koska 
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hyödynnettävää hukkalämpöä täytyy priimata lämpöpumpulla, jotta sillä voidaan 

lämmittää kaukolämpöverkon vettä. 

Muut tarkastellut ei-polttoon perustuvat lämmöntuotantoteknologiat eivät ole 

nykyhetkellä kannattavia Leppävirran kaukolämpöverkossa. Ilman tai veden lämpöä 

hyödyntävien lämpöpumppuratkaisujen kannattavuuden edellytys on kaukolämpöä 

tuottavien lämpöpumppujen siirtyminen sähköveroluokkaan 2. Lämpöpumppujen 

käyttöajan pidentäminen parantaa lämpöpumppujen tulosta, mutta ne eivät yllä 

positiiviseen nettonykyarvoon oletetun käyttöiän aikana. CHC-ratkaisun lisääminen 

ilma-vesilämpöpumpun rinnalle paransi laskennan tulosta, mutta sen hyödyntämisestä 

huolimatta investoinnin nettonykyarvo oli negatiivinen. 

Tarkastellut ei-polttoon perustuvat lämmöntuotantomenetelmät hyödyntävät ympäröivät 

ilman tai vesistön lämpöä lämpöpumpuilla, joten niiden tuottaman lämmön muuttuvat 

kustannukset suurenevat ilman tai veden lämpötilan laskiessa. Tarkasteltujen 

menetelmien paras käyttöaika on kesällä, kun ympäristö on lämmin, mutta keväällä ja 

syksyllä kustannukset nousevat selkeästi kesäaikaista lämmöntuotantoa suuremmaksi. 

Koska lämpökattiloiden polttoaineen oletetaan nousevan tulevaisuudessa 

voimakkaammin kuin sähkön hinnan, valittujen ei-polttoon perustuvien 

lämmöntuotantoteknologioiden vuosittainen tulos lämpökattiloihin verrattuna paranee 

vuosi vuodelta. Lämpöpumppujen optimaalisessa käytössä käyttötunteja kasvatetaan 

portaittain lämmöntuotannon kustannusten muuttuessa. 

Tutkimuksessa on huomattu, että käyttötuntien pidentäminen parantaa lämpöpumppujen 

tulosta, joten ympäri vuoden hyödynnettävät lämpöpumppuratkaisut vaikuttavat parhailta 

ei-polttoon perustuvilta lämmöntuotantoteknologioilta jatkotutkimuksia sekä uusia, 

mahdollisia hankkeita ajatellen. Hukkalämmön hyödyntäminen on tutkimuksessa 

käsitellyistä menetelmistä paras, joten tulevaisuudessa kannattaa keskittyä etenkin 

hukkalämpövirtojen etsimiseen ja hyödyntämiseen sellaisissa kohteissa, joissa 

hukkalämmön saanti on mahdollisimman tasaista. 

Herkkyysanalyysissa tarkasteltiin hukkalämmön kohtaamiskertoimen vaikutusta 

tulokseen, ja tarkempi herkkyysanalyysi suoritettiin ilma-vesilämpöpumpulle, joka 

valittiin Leppävirralle soveltuvimmaksi tuotantomenetelmäksi hukkalämmön 
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hyödyntämisen jälkeen. Herkkyysanalyysin perusteella voidaan olla varmoja siitä, että 

ilma-vesilämpöpumpun käyttö ei ole kannattavaa Leppävirralla, mikäli lämpöpumput 

eivät siirry sähköveroluokkaan 2. Herkkyysanalyysissa tarkasteltiin myös ilma-

vesilämpöpumpun nettonykyarvon muuttumista erilaisissa skenaarioissa. Mikäli 

polttoaineen ja sähkö hinta nousevat oletetun kaltaisesti, ilma-vesilämpöpumpun käytön 

aloittaminen olisi kannattavaa Leppävirran kaukolämpöverkossa noin 4 vuoden päästä, 

mikäli lämpöpumput ovat siirtyneet sähköveroluokkaan 2 siihen mennessä. 

Tulevaisuudessa biopolttoaineiden hinta tulee nousemaan, ja sähkön verotuksen 

laskeminen kaukolämpöä tuottavien lämpöpumppujen osalta vaikuttaa hyvin 

todennäköiseltä, joten lämpöpumpuilla tuotetun kaukolämmön kilpailukyky polttamalla 

tuotettuun lämpöön paranee vuosi vuodelta. Vaikka ilman tai luonnon vesien lämmön 

hyödyntäminen ei olisi kannattavaa tällä hetkellä Leppävirralla, hintojen sekä verotuksen 

kehitystä kannattaa seurata, sillä hintojen kehityksen seurauksena investointipäätös voi 

muuttua kannattavaksi. Sopivassa kaukolämpöverkossa ilman tai luonnon vettä 

hyödyntävä lämpöpumppu voi olla kannattava investointi uudeksi 

lämmöntuotantomenelmäksi jo lähitulevaisuudessa, mikäli kaukolämpöä tuottavat 

lämpöpumput siirretään sähköveroluokkaan 2. 

Polttoaineen ja sähkön hinnan muutosta ei voida ennustaa tarkasti. Pitkän tarkasteluajan 

laskennassa tulee muistaa, että polttoaineen ja sähkön hintojen kehitys tarkastelujakson 

aikana on epävarmaa, eivätkä hinnat kehity tasaisesti tarkastelujakson aikana. Kuitenkin 

tällä hetkellä todennäköisimmältä vaikuttava hintakehitys muuttaa energiantuotannon 

kustannuksia siihen suuntaan, että hintojen kehitys tulee vaikuttamaan etenkin 

biopolttoaineisiin ja niillä tuotetun lämmön hintaan, sähkön hinnan nousun ollessa 

maltillisempaa. Samaan aikaan lämpöpumppujen kannattavuutta kaukolämmön 

tuotannossa pyritään parantamaan verohelpotusten myötä. Ei-polttoon perustuvat 

lämmöntuotantomenetelmät voivat olla jo nyt kannattavia tuotantolaitoksia 

kaukolämpöverkossa, mutta tulevaisuudessa niiden kilpailukyky paranee, ja 

hyödyntäminen laajenee myös uusiin teknologioihin ja kohteisiin. 
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LIITE 1.  HUKKALÄMMÖN KUSTANNUSLASKENNAN 

TULOKSET 

Osittaisen hukkalämmön osto, COP 8: 

 

Osittaisen hukkalämmön osto, COP 4,63: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suure Yksikkö Sähköveroluokka 1 Sähköveroluokka 2

[MWh] 2431 2431

[€] 46 776 46 776

[MWh] 258 258

[€] 21 926 17 387

[€] 3057 4462

[€] 1700 1700

[€] 20 093 23 227

Hukkalämmöstä maksettava korvaus [€/MWh] 5,9 7,6

lämmön tarjoajalle [€] 10 652 13 722

Polttoainesäästö

Sähkön käyttö

Tase ennen hukkalämmön kustannuksia

PJ-teholiittymän kuukausimaksu ja tehomaksu

Huoltokustannukset

Polttoainesäästö

Sähkön käyttö

Suure Yksikkö Sähköveroluokka 1 Sähköveroluokka 2

[MWh] 2319 2319

[€] 49 796 49 796

[MWh] 427 427

[€] 40 341 31 989

[€] 4320 5422

[€] 1700 1700

[€] 3435 10 685

Hukkalämmöstä maksettava korvaus [€/MWh] 0 1

lämmön tarjoajalle [€] 0 1723

Polttoainesäästö

Sähkön käyttö

Sähkön käyttö

PJ-teholiittymän kuukausimaksu ja tehomaksu

Polttoainesäästö

Huoltokustannukset

Tase ennen hukkalämmön kustannuksia



 

Kaiken hukkalämmön osto, COP 8: 

 

Kaiken hukkalämmön osto, COP 4,63: 

  

Suure Yksikkö Sähköveroluokka 1 Sähköveroluokka 2

[MWh] 2730 2730

[€] 52 404 52 404

[MWh] 289 289

[€] 24 552 19 469

[€] 4320 5422

[€] 1700 1700

[€] 21 832 25 812

Hukkalämmöstä maksettava korvaus [€/MWh] 6,6 8,6

lämmön tarjoajalle [€] 13 343 17 387

Polttoainesäästö

Sähkön käyttö

Sähkön käyttö

PJ-teholiittymän kuukausimaksu ja tehomaksu

Huoltokustannukset

Tase ennen hukkalämmön kustannuksia

Polttoainesäästö

Suure Yksikkö Sähköveroluokka 1 Sähköveroluokka 2

[MWh] 2916 2916

[€] 56 016 56 016

[MWh] 534 534

[€] 45 355 35 965

[€] 4320 5422

[€] 1700 1700

[€] 4641 12 928

Hukkalämmöstä maksettava korvaus [€/MWh] 0 2,65

lämmön tarjoajalle [€] 0 5132

PJ-teholiittymän kuukausimaksu ja tehomaksu

Polttoainesäästö

Sähkön käyttö

Huoltokustannukset

Tase ennen hukkalämmön kustannuksia

Polttoainesäästö

Sähkön käyttö



 

LIITE 2.  ILMA-VESILÄMPÖPUMPUN LASKENNAN 

TULOKSET 

Ilma-vesilämpöpumpun laskenta ja tulokset tarkastelujaksolla 1.6 - 12.9: 

 

Ilma-vesilämpöpumpun laskenta ja tulokset tarkastelujaksolla 1.3 - 30.11: 

 

 

  

Suure Yksikkö Sähköveroluokka 1 Sähköveroluokka 2

[MWh] 3227 3227

Polttoainesäästö [€] 73 486 73 486

[€] 4394 4394

Kunnossapitosäästöt [€] 4160 4160

Säästöt yhteensä [€] 82 040 82 040

[MWh] 766 766

Sähkön käyttö [€] 65 089 51 613

PJ-teholiittymän kuukausimaksu ja tehomaksu [€] 11465 6591

Huoltokustannukset [€] 7700 7700

Menot yhteensä [€] 84 254 65 904

Vuosittainen tulos [€] -2214 16 136

Nettonykyarvo tarkastelujakson [€] -855 734 -556 094

lopussa

Sähkön käyttö

Polttoainesäästö

Sähkön käytön säästö

Suure Yksikkö Sähköveroluokka 1 Sähköveroluokka 2

[MWh] 8042 8042

Polttoainesäästö [€] 180 915 180 915

Sähkön käytön säästö [€] 8529 8529

Kunnossapitosäästöt [€] 4160 4160

Säästöt yhteensä [€] 193 604 193 604

[MWh] 2 314 2 314

Sähkön käyttö [€] 196 771 156 033

PJ-teholiittymän kuukausimaksu ja tehomaksu [€] 20 727 9617

Huoltokustannukset [€] 7900 7900

Menot yhteensä [€] 225 398 173 550

Vuosittainen tulos [€] -31 794 20 054

Nettonykyarvo tarkastelujakson [€] -1 062 296 -215 645

lopussa

Sähkön käyttö

Polttoainesäästö



 

LIITE 3.  LUONNON VETTÄ HYÖDYNTÄVÄN 

LÄMPÖPUMPUN LASKENNAN TULOKSET 

Järviveden lämpöä hyödyntävän lämpöpumpun laskenta ja tulokset 

tarkastelujaksolla 1.6 - 12.9: 

 

Järviveden lämpöä hyödyntävän lämpöpumpun laskenta ja tulokset 

tarkastelujaksolla 17.5 - 31.10: 

 

  

Suure Yksikkö Sähköveroluokka 1 Sähköveroluokka 2

[MWh] 3227 3227

Polttoainesäästö [€] 73 486 73 486

[€] 4394 4394

Kunnossapitosäästöt [€] 4160 4160

Säästöt yhteensä [€] 82 040 82 040

[MWh] 800 800

Sähkön käyttö [€] 68 005 53 926

PJ-teholiittymän kuukausimaksu ja tehomaksu [€] 10 883 6401

Huoltokustannukset [€] 15000 15000

Menot yhteensä [€] 93 888 75 326

Vuosittainen tulos [€] -11 847 6714

Nettonykyarvo tarkastelujakson [€] -1 657 730 -1 354 632

lopussa

Polttoainesäästö

Sähkön käyttö

Sähkön käytön säästö

Suure Yksikkö Sähköveroluokka 1 Sähköveroluokka 2

[MWh] 5338 5338

Polttoainesäästö [€] 120 857 120 857

Sähkön käytön säästö [€] 6285 6285

Kunnossapitosäästöt [€] 4160 4160

Säästöt yhteensä [€] 131 302 131 302

[MWh] 1 447 1 447

Sähkön käyttö [€] 123 033 97 561

PJ-teholiittymän kuukausimaksu ja tehomaksu [€] 14 575 7607

Huoltokustannukset [€] 15 000 15 000

Menot yhteensä [€] 152 607 120 168

Vuosittainen tulos [€] -21 306 11 134

Nettonykyarvo tarkastelujakson [€] -1 680 642 -1 150 919

lopussa

Polttoainesäästö

Sähkön käyttö



 

LIITE 4.  ILMA-VESI- JA CHC-LÄMPÖPUMPUN LASKENNAN 

TULOKSET 

Ilma-vesilämpöpumpun ja CHC-lämpöpumpun laskennan tulokset aikavälillä       

1.6 – 12.9: 

 

 

Ilma-vesilämpöpumpun ja CHC-lämpöpumpun laskennan tulokset aikavälillä        

1.3 – 30.11: 

 

 

Suure Yksikkö Sähköveroluokka 1 Sähköveroluokka 2

[MWh] 3267 3267

Säästöt + tulot [€] 94 861 94 861

[MWh] 812 812

Sähkön käyttö [€] 69 063 54 765

PJ-teholiittymän kuukausimaksu ja tehomaksu [€] 11 465 6591

Huoltokustannukset [€] 7700 7700

Menot yhteensä [€] 88 228 69 056

Vuosittainen tulos [€] 6633 25 805

Nettonykyarvo tarkastelujakson [€] -735 411 -422 334

lopussa

Polttoainesäästö

Sähkön käyttö

Suure Yksikkö Sähköveroluokka 1 Sähköveroluokka 2

[MWh] 8058 8058

Säästöt + tulot [€] 205 882 205 882

[MWh] 2 356 2 356

Sähkön käyttö [€] 200 305 158 835

PJ-teholiittymän kuukausimaksu ja tehomaksu [€] 20 727 9617

Huoltokustannukset [€] 7900 7900

Menot yhteensä [€] 228 932 176 352

Vuosittainen tulos [€] -23 050 29 530

Nettonykyarvo tarkastelujakson [€] -945 129 -86 532

lopussa

Sähkön käyttö

Polttoainesäästö


