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mallia Hyvinkään lämpövoiman (HLV) tulevaisuuden hinnoittelumallien pohjaksi. 
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rusteena muuttaa asiakkaiden tehomaksuja selvästi, suosien uusia rakennuksia.  

Lämmönhankinnan kustannukset HLV:n verkossa vaihtelevat selvästi eri kuukausien välillä. 

HLV:n aineistolla hyväksi hinnoittelun kausimalliksi osoittautui tammi-helmikuun jakami-
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District heating and its price models are evolving due to climate change and development of 

heating technology. In this study five different price models are examined to create basis for 

Hyvinkään Lämpövoima’s (HLV) potential future price models. 

According to the results turning demand charge into a power measurement-based fee will 

affect the payments considerably. The renewal will benefit especially new buildings.  

Costs of heat procurement vary a lot during the year. For HLV a two-season price model 

(January–February) and (March-December) seems to be the most suitable. 

It is important that prices of district heating hybrid models are based on their real expenses. 

A real challenge is to set fair but competitive price for the hybrid connections. 

This study shows that ”climate-as-a-service” seems a reasonable new product for district 

heating companies. However, the unit cost of heat for small buildings (small heat consump-

tion) tend to be rather high because of the continuous costs of the service. 

The clearest price model for buying heat form external players (prosumers and producers) is 

to set an outside temperature dependent price. The temperature-dependent model supports 

the external players to produce heat when the demand and the costs of heat procurement are 

highest. 
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1 JOHDANTO 

Kaukolämmön suosio Suomessa on ollut vankka jo pitkään. Myös lämpökauppaan liittyvät 

toimintamallit, kuten hinnoittelu, ovat jo pitkään olleet vakiintuneita. Viime aikoina ilmas-

totavoitteet sekä kiinteistökohtaisten lämmitysmuotojen ja mittaustekniikan kehitys ovat 

kuitenkin muuttaneet asetelmia lämmitysmarkkinoilla.  

 

Nykyinen mittaustekniikan taso ja etäluenta mahdollistavat kaukolämpöyhtiöille aiempaa 

tarkemman data- ja tehotarkastelun. Tämä ja Energiateollisuus ry:n suositus kaukolämmön 

maksuperusteista, K15/2014 (Energiateollisuus ry, 2014) ovat asettaneet kaukolämpöyhti-

öille paineita muuttaa tehomaksu perustumaan aiempien tehonmäärityksen käytäntöjen si-

jaan mitattuun dataan. Kasvanut kiinnostus hukkalämpöjen hyödyntämistä kohtaan puoles-

taan on lisännyt tarvetta kaukolämpöverkkojen ja -asiakkuuksien muuttamiseksi kaksisuun-

taisiksi. Myös lämpöpumppujen sekä useista teknologioista koostuvien hybridiratkaisujen 

suosion kasvu on sekin muuttanut asetelmia kaukolämpömarkkinoilla. Lisäksi kaukolämpö-

yhtiöt ovat lähteneet kehittämään kaukolämpöä enemmän palvelun suuntaan. Tästä esi-

merkki on kaukolämmityksen toteuttaminen kiinteällä hinnalla, niin kutsuttuna olosuhdepal-

veluna. 

 

Edellä mainitut muutokset ovat aiheuttaneet kaukolämpöalalle selviä muutostarpeita. Kes-

keinen osa kaukolämmön mukautumista muutokseen onkin hinnoittelun päivittäminen. 

Tässä työssä tarkastellaan uusia hinnoittelumalleja, jotka pyrkivät tarjoamaan kaukolämpö-

yhtiöille ratkaisuja uusien vaatimusten edessä. Toteutetuissa case-tarkasteluissa hinnoittelu-

malleja tarkastellaan erityisesti työn tilaajan, HLV:n näkökulmasta, huomioiden yhtiön läm-

mönhankinnan kustannusrakenne ja muut paikalliset olosuhteet. Tilaajalle pyritään tuotta-

maan monipuolisesti tietoa mahdollisten tulevaisuuden hinnoittelumallien pohjaksi.  

 

1.1 Työn rakenne 

Työ kostuu työn taustoja kuvaavasta johdannosta (luku 1), kaukolämpöjärjestelmää, kauko-

lämpötuotannon kustannuksia, kaukolämmön nykyhinnoittelua ja tulevia kehitystrendejä 

kuvaavasta teoriaosuudesta (luku 2), viidestä eri kaukolämmön hinnoittelumallia koskevasta 
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case-tarkastelusta (luvut 4–8) ja niihin pohjustavasta johdannosta (luku 3). Lisäksi case-tar-

kasteluiden jälkeen peilataan työssä tarkasteltuja hinnoittelumalleja kaukolämmön kehitys-

trendeihin ja kestävän kaupunkikehityksen ratkaisuihin (luku 9). Työn päättää yhteenveto 

(luku 10). 
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2 KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄ 

Kaukolämmitys tarkoittaa rakennusten ja käyttöveden lämmittämiseen käytettävän lämmön 

tuottamista keskitetyllä ratkaisulla, jossa lämmön jakelu toteutetaan julkisesti. Kaukoläm-

mölle on tyypillistä, että siihen liittyvä toiminta toteutetaan liiketoiminnan muodossa. 

(Energiateollisuus ry, 2006) 

 

Kaukolämpöjärjestelmässä yleensä: 

 Lämmöntuotanto on keskitettyä (yksi tai useampi tuotantolaitos) ja lämpö jaetaan 

asiakkaille verkon välityksellä 

 Lämpö siirretään asiakkaille veden tai höyryn välityksellä 

 Asiakkaita ovat asuin-, teollisuus- ja liikerakennukset sekä julkiset kiinteistöt 

 Asiakaskohteissa lämpöä käytetään tilojen ja käyttöveden lämmitykseen 

(Energiateollisuus ry, 2006) 

 

Kaukolämpöverkon tehontarve vaihtelee merkittävästi vallitsevan vuodenajan mukaan. 

Verkkoon lämpöä tuottavat voimalaitokset rakennetaan tyypillisesti niin, että ne kattavat 

noin 50 % verkon tarvitsemasta huipputehosta. Näin noin 80 % tarvittavasta lämpöenergiasta 

pystytään tuottamaan pienin käyttökustannuksin edullista polttoainetta käyttävällä voimalai-

toksella. Loput, noin 20 %, lämpöenergiasta tuotetaan huippulämpökeskuksilla, joiden käyt-

tämä polttoaine on tyypillisesti kalliimpaa, mutta investointikustannukset alhaiset. 

(Energiateollisuus ry, 2006) 

 

Kuvassa 1 on esitetty kaukolämpöverkon kuluttaman lämpötehon tuntivaihtelua ja lämpö-

tuotannon toteutus kahden tuotantoyksikön järjestelmässä. 
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Kuva 1. Kaukolämpöverkon kuluttama lämpöteho tuntivaihtelu ja lämpötuotannon toteutus kahden tuotan-

toyksikön järjestelmässä. (Huhtinen et al., 2013) 

 

Kuvassa 2 on esitetty kaukolämmön käsikirjassa perinteistä SWOT-analyysiä mukaillen lis-

tatut kaukolämmön hyödyt, ongelmat, mahdollisuudet ja uhkatekijät.  

 

 
Kuva 2. Kaukolämmön hyödyt, ongelmat, mahdollisuudet ja uhkatekijät. (Energiateollisuus ry, 2006) 
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2.1 Kaukolämpö Suomessa 

Kaukolämmön suosion voimakkain kasvu sijoittui 1970 ja 1980 -luvuille. Selvää kasvua 

käyttömäärissä on ollut vielä tämän jälkeenkin, mutta 2010-luvun puolivälin jälkeen (läm-

pötilakorjattu) käyttömäärä on tasaantunut noin 35 TWh/v tasolle (kuva 3). 

(Energiateollisuus ry, 2020a)  

 

 
Kuva 3. Kaukolämmön lämpötilakorjattu käyttö vuosina 1970–2019. (Energiateollisuus ry, 2020a) 

 

Kaukolämpötilaston mukaan vuonna 2018 kaukolämmön kokonaishankinta oli 37,1 TWh. 

Saman vuoden käyttömäärä (tuotanto - häviöt) oli puolestaan 33,5 TWh. (Energiateollisuus 

ry, 2019) 

 

Keskitettynä taajama-alueiden ratkaisuna kaukolämpö on tärkeä lämmitysmuoto erityisesti 

asuin- ja palvelurakennuksissa. Tässä asiakasryhmässä kaukolämpö onkin lämmitysmuo-

tona kaikkein suosituin, 46 % lämmitykseen käytetystä energiasta vuonna 2018. Asuin- ja 

palvelurakennukset ovat myös tärkeä asiakasryhmä koko kaukolämmöntuotannon osalta, 

sillä sen kohteet kuluttavat noin 90 % koko kaukolämmön käyttömäärästä. Vuonna 2018 

asuin- ja palvelurakennusten käyttämä kaukolämmön määrä oli 31,3 TWh (Tilastokeskus, 

2018) Kuvassa 4 on kuvattu asuin- ja palvelurakennusten käyttämän kaukolämmön määrät 

ja markkinaosuuden kehitys vuosina 2000–2018. 
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Kuva 4. Asuin- ja palvelurakennusten käyttämän kaukolämmön määrät ja markkinaosuuden kehitys vuosina 

2000–2018. (Tilastokeskus, 2018) 

 

2000-luvun aikana tapahtuneesta hienoisesta suosion laskusta huolimatta, kaukolämmön 

suosio on pysynyt korkeana uusien asuin- ja palvelurakennusten osalta. Viimeisen 15 vuo-

den aikana kaukolämpö on ollut lämmitysjärjestelmänä jopa yli 50 %:ssa myönnetyissä ra-

kennusluvissa (osuus lämmitetystä rakennustilavuudesta). 2010-luvulla on havaittavissa 

myös maalämmön suosion merkittävä kasvu sekä sähkö-, öljy-, kaasu- ja puulämmitysten 

suosion taantuminen uudisrakennuksissa. (Energiateollisuus ry, 2020a) Kuvassa 5 on ku-

vattu eri lämmitysmuotojen suosion vaihtelua uudisrakennuksissa. 

 

 
Kuva 5. Lämmitysmuotovalinnat uudisrakennuksissa vuosina 1990–2019. (Energiateollisuus ry, 2020a) 

 

Kaukolämpöön liittyneitä asiakkaita vuonna 2018 oli 154 500 kpl. Näistä 80 % oli asuinta-

loja, 4 % teollista toimijoita ja 16 % muita asiakkaita. Kaikkien kaukolämpöasiakkaiden yh-

teenlaskettu sopimusteho Suomessa oli 19 000 MW. (Energiateollisuus ry, 2019) 
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Vuonna 2018 kaukolämpöä tuottavia voimalaitoksia oli yhteensä 107 kappaletta, kiinteitä 

lämpökeskuksia 774 sekä lämmön talteenotto- tai lämpöpumppulaitoksia yhteensä 17 kap-

paletta. Näiden yhteenlaskettu kaukolämpökapasiteetti oli 14 100 MW. Lisäksi kaukoläm-

pöyhtiöillä oli käytössään yhteensä 333 siirrettävää lämpökeskusta, joiden kokonaislämpö-

kapasiteetti oli 1 100 MW. (Energiateollisuus ry, 2019) 

 

Vuonna 2018 kaukolämpöverkostojen yhteispituus Suomessa oli 15 140 km. 

(Energiateollisuus ry, 2019) 

 

2.1.1 Energianlähteet 

Vuonna 2018 hankitusta 37,1 TWh:n kaukolämpömäärästä katettiin polttoaineisiin perustu-

valla lämmöntuotannolla 33,7 TWh (91 %). Kaukolämmön polttoainevalikoimassa on kulu-

neen kahden vuosikymmenen aikana tapahtunut merkittäviä muutoksia. Merkittävin muutos 

on fossiilisten polttoaineiden korvaaminen biomassalla, jota vuonna 2018 oli jo 37,2 % kau-

kolämmön polttoaineista. (Energiateollisuus ry, 2019) Kuvassa 6 on esitetty kaukolämmön 

polttoaineiden (ja hukkalämmön) käyttöosuuksien kehitys vuosien 1976 ja 2019 välisenä 

aikana. 

 

 
Kuva 6. Kaukolämmön polttoaineiden (ja hukkalämmön) käyttöosuuksien kehitys vuosien 1976 ja 2019 väli-

senä aikana. (Energiateollisuus ry, 2020a) 
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Yksi viime vuosien merkille pantava muutos kaukolämmön hankinnassa on hukkalämpöjen 

hyödyntämisen merkittävä kasvu. Hukkalämmöillä tarkoitetaan esimerkiksi jätevedestä, sa-

vukaasuista tai kaukojäähdytyksen paluuvedestä talteen otettua lämpöenergiaa, joka muuten 

jäisi hyödyntämättä. Vuonna 2019 hukkalämpöjä hyödynnettiin kaukolämpönä noin 3,6 

TWh, mikä lähestyy jo maakaasulla tuotetun kaukolämmön määrää. Erityistä huomiota kan-

nattaa kiinnittää muutoksen nopeuteen, sillä viimeisen 10 vuoden aikana hukkalämpöjen 

hyötykäyttö on yli kolminkertaistunut. (Energiateollisuus ry, 2020a) Kuvassa 7 on esitetty 

hukkalämpöjen hyödyntäminen kaukolämpönä vuosina 2006–2019. 

 

 
Kuva 7. Hukkalämpöjen hyödyntäminen kaukolämpönä vuosina 2006–2019. (Energiateollisuus ry, 2020a) 

 

2.2 Kaukolämpötuotannon kustannukset 

Valtaosa kaukolämpöyrityksen kustannuksista aiheutuu kaukolämpöverkoston ja tuotanto-

laitosten käyttöomaisuusinvestointien pääomakustannuksista. Tämän lisäksi kustannuksia 

syntyy kiinteistä käyttö- ja hoitokuluista sekä muuttuvista kustannuksista.  

 

Pääomakustannuksia aiheuttavat: 

 Aineettomat hyödykkeet (esim. ohjelmistot) 
 Maa-alueet 
 Rakennukset ja rakennelmat 
 Tuotannolliset koneet ja laitteet (suoraan lämmöntuotantoon liittyvät) 
 Kaukolämpöverkko 
 Koneet ja laitteet (muut kuin suoraan lämmöntuotantoon liittyvät) 
 Finanssisijoitukset 
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Kiinteitä käyttö- ja hoitokuluja ovat ulkopuolisista palveluista ja materiaaleista, henkilöstö-

kuluista, pysyvien vastaavien arvonalenemisista, vuokrista ja muista liiketoiminnan kustan-

nuksista aiheutuvat kiinteät kustannukset.  

 

Muuttuvia kustannuksia aiheuttavat: 

 Lämmön ostot 
 Polttoaineiden ostot 
 Polttoaine- ja tuotantoverot sekä päästöoikeudet 
 Varastojen muutokset 
 Pumppaus- ja omakäyttösähkö 
 Lisävesi 

 

Jotta kaukolämpöyhtiön liiketoiminta on kannattavaa, täytyy nämä kustannukset kattaa läm-

mönmyynnistä, liittymismaksuista ja mahdollisista päästöoikeuksien myynnistä saatavilla 

tuloilla. (Energiateollisuus ry, 2006) 

 

2.2.1 Polttoaineiden hinnat, valmisteverot ja päästöoikeuden hinta 

Käytettävien polttoaineiden hinnoilla on keskeinen vaikutus kaukolämpöyhtiölle lämmön-

tuotannosta syntyviin kustannuksiin. Polttoaineiden hinnat vaihtelevat riippuen monista te-

kijöistä. Käynnissä oleva koronapandemia ja siitä johtuva kysynnän lasku on viime aikoina 

laskenut erityisesti fossiilisten polttoaineiden hintoja. 

 

Kevyen polttoöljyn hinta laski vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä voimakkaasti. 

Maaliskuussa kevyen polttoöljyn kuluttajahinta oli 76,90 €/MWh (alv 24 %), eli oli 22 % 

matalampi kuin vuotta aikaisemmin. Öljyn hintaan on koronan ohella vaikuttanut myös öl-

jyntuottajamaiden erimielisyydet tuotantomääristä. (Tilastokeskus, 2020a) 

 

Kivihiilen verottoman hinnan lasku alkoi jo kesällä 2019, mutta koronakriisin myötä lasku 

jatkui myös vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä, jolloin kivihiilen hinta oli 36,16 

€/MWh (alv 0 %, sis. valmisteverot). Kivihiilen hinta oli tuolloin noin 30 % vuoden takaista 

alhaisempi. (Tilastokeskus, 2020a) 
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Maakaasun osalta hintakehitystä koskevat tiedot ovat vaihdelleet voimakkaasti paitsi ko-

ronapandemian, myös vuoden 2020 alussa tapahtuneiden Suomen kaasumarkkinan avautu-

misen sekä Balticconnector-kaasuputken käyttöönoton takia. (Tilastokeskus, 2020a) Esi-

merkiksi Gaspool-kaasumarkkinapaikan kuukauden keskimääräinen tukkuhinta (ei sis. ve-

roja tai siirtomaksuja) vajosi marraskuun 2019 lähes 15 €/MWh tasosta toukokuuhun 2020 

mennessä tasolle 5 €/MWh. (Gaspool Balancing Services, 2020) 

 

Kotimaisten polttoaineiden osalta hinnat ovat olleet hienoisessa nousussa. Maaliskuussa 

2020 metsähakkeen hinta oli 21,93 €/MWh (alv 0 %), eli oli noussut noin 6 % vuotta aiem-

masta. Jyrsinturpeen hinta oli 16,30 €/MWh (alv 0 %, sis. valmisteverot), mikä tarkoittaa 

noin prosentin nousua vuodentakaiseen. (Tilastokeskus, 2020a) Maakaasun, kivihiilen, jyr-

sinturpeen ja metsähakkeen osalta hintojen pitkäaikainen kehitys on esitetty kuvassa 8. Ke-

vyen polttoöljyn ja puupelletin pitkäaikainen hintakehitys on esitetty kuvassa 9. 

 

 
Kuva 8. Voimalaitospolttoaineiden hinnat (sis. valmisteverot, alv 0%) lämmöntuotannossa. (Tilastokeskus, 

2020c) 
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Kuva 9. Kevyen polttoöljyn ja puupelletin hinnat (sis. valmisteverot, alv 0 %) vuosina 2008–2020. 

(Tilastokeskus, 2020b) 

 

Polttoaineiden hintoihin vaikuttavat oleellisesti myös niistä maksettavat valmisteverot. 

Energiaverotus on kuitenkin viime aikoina pysynyt ennallaan, joten sen puolesta ei muutok-

sia kaukolämpöyhtiöiden kustannuksiin ole tullut. (Tilastokeskus, 2020a) Voimassa olevat 

kaukolämmöntuotannon kannalta keskeisten polttoaineiden valmisteverot on esitetty taulu-

kossa 1. 

 

Taulukko 1. Kivihiilen, maakaasun, kevyen polttoöljyn ja polttoturpeen voimassa olevat valmisteverot. Val-

mistevero sisältää energiasisältöveron, hiilidioksidiveron ja huoltovarmuusmaksun. Polttoturpeella on energia-

sisältöveron sijaan energiavero. (Verohallinto, 2019, 2020) 

Tuote Energia 
-sisältö 
vero 

Energia-
vero 

Hiili 
dioksidi 
vero 

Huolto 
varmuus 
maksu 

Yhteensä 

Kivihiili, €/t 52,77 - 147,81 1,180 201,760 
Maakaasu, euroa/MWh 7,63 - 12,94 0,084 20,654 
Kevyt polttoöljy, snt/l 10,28 - 16,90 0,350 27,530 
Kevyt polttoöljy rikitön, snt/l 7,63 - 16,90 0,350 24,880 
Polttoturve, euroa/MWh - 3,00 - - 3,000 

 

Fossiilisia polttoaineita käytettäessä energiayhtiöt tarvitsevat hiilipäästöänsä vastaavan mää-

rän päästöoikeuksia. Mikäli hiilipäästö on toimijan maksutta saamia päästöoikeuksia suu-

rempi, joutuu se hankkimaan lisää päästöoikeuksia markkinoilta. Hiilitonnin päästöoikeuden 

hinnan kehitys markkinoilla aikavälillä 2008–2020 on esitetty kuvassa 9. Päästöoikeuden 

hinta alkoi nousta vuoden 2008 alkaneesta taantumasta seuranneen pitkän halvan kauden 

jälkeen vuonna 2018. Vuoden 2019 kesällä päästöoikeuden hinta oli huipussaan lähes 30 €/t. 
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Hinta putosi koronakriisin alun aikaan hetkellisesti tasolle alle 20 €/t, mutta nousi kesän 

2020 aikana jälleen yli 25 €/t tasolle. (Ember, 2020) 

 

 
Kuva 10. Hiilidioksidipäästöoikeuden (€/t) hintakehitys vuosina 2008-2020. (Ember, 2020) 

 

2.2.2 Kilpailukyky 

Lämmitysratkaisun valinnassa hinta yksi tärkeimmistä tekijöistä. Kaukolämmön hinta on 

kilpailukykyinen silloin, kun siitä syntyvät kustannukset ovat korkeintaan vaihtoehtoisten 

menetelmien tasolla. Näin siis, jos tarkastellaan pelkkää hintaa ja jätetään lämmitysratkai-

suihin liittyvät maine-, ympäristöystävällisyys- ym. näkökulmat huomiotta.  

 

Kaukolämpölaitteiden hankinnassa tarkastellaan pääomakustannuksia sekä vuosittaisia 

käyttö- ja hoitokuluja, joita verrataan vaihtoehtoisen ratkaisun kustannuksiin (kuva 11). Uu-

disrakennusten kohdalla, eli tilanteessa, jossa mitään lämmityslaiteratkaisua ei vielä ole, tu-

lee kaukolämmön kokonaiskustannusten olla vaihtoehtoisia menetelmiä pienempiä. Kauko-

lämmön kohdalla huomioidaan siis teho- ja energiamaksut, lämmönjakokeskuksen käyttö- 

ja hoitokulut, liittymismaksu sekä lämmönjakokeskusten hankinta- ja tilakustannukset. Van-

hojen rakennusten kohdalla, harkittaessa kaukolämpöön siirtymistä, tarkastellaan usein vain 

olemassa olevan järjestelmän käyttökustannuksia, joita verrataan kaukolämmön kokonais-

kustannuksiin ilman tilakustannuksia. Yksi vaihtoehto kaukolämmön kilpailukyvyn paran-

tamiseen on ottaa käyttöön hinnoittelumalli, jossa liittymismaksu alenee kiinteistön iän mu-

kaan. (Energiateollisuus ry, 2006)  
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Kuva 11. Kaukolämmön kilpailukykyanalyysin perusteet uudisrakennuksessa sekä harkittaessa kaukolämpöön 

siirtymistä vanhassa rakennuksessa. (Energiateollisuus ry, 2006) 

 

Käytännössä kaukolämmön kilpailukykyä on viime vuosinatestannut erityisesti maalämpö, 

jolle kaukolämmön on viime aikoina uutisoitu menettäneen asiakkaitaan. (Laatikainen, 

2017) Kaukolämpöön toisesta lämmitysmuodosta siirtyneitä sekä kaukolämpöön liitettyjä 

uudisrakennuksia on kuitenkin nykytasolla selvästi kaukolämmöstä maalämpöön siirtyneitä 

enemmän. Vuonna 2017 kaukolämmöstä maalämpöön siirtyi 160 asiakasta samalla kun toi-

sesta lämmitysmuodosta kaukolämpöön siirtyneitä oli yhteensä 460 ja kaukolämpöön liitet-

tyjä uudisrakennuksia 1850. (Energiateollisuus ry, 2018) 

 

2.2.3 Markkina-asema 

Kaukolämpöyhtiöllä on toiminta-alueellaan erityinen markkina-asema, jota on mahdollista 

myös hyödyntää väärällä tavalla. Suomessa tervettä ja toimivaa taloudellista kilpailua va-

hingollisilta kilpailunrajoituksilta turvaa kilpailulainsäädäntö, jonka keskeinen säädös on 

kilpailulaki. Tällä hetkellä voimassa olevaa kilpailulakia (Kilpailulaki 948/2011, 2011) so-

velletaan lähes kaikkeen Suomessa tapahtuvaan liiketoimintaan, myös kaukolämpöliiketoi-

mintaan. 
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Keskeinen kilpailulaissa määritelty käsite on määräävä markkina-asema, jonka väärinkäytön 

laki kieltää. Lailla määräävällä markkina-asemalla tarkoitetaan: 

 
”yhdellä tai useammalla elinkeinonharjoittajalla taikka elinkeinonharjoitta-

jien yhteenliittymällä olevaa koko maan tai tietyn alueen kattavaa yksinoi-

keutta tai muuta sellaista määräävää asemaa tietyillä hyödykemarkkinoilla, 

joka merkittävästi ohjaa hyödykkeen hintatasoa tai toimitusehtoja taikka vas-

taavalla muulla tavalla vaikuttaa kilpailuolosuhteisiin tietyllä tuotanto- tai ja-

keluportaalla.” 

 

Kilpailulain mukaan määräävän markkina-aseman väärinkäyttö voi ilmentyä erityisesti seu-

raavilla tavoilla: 

 ”kohtuuttomien osto- tai myyntihintojen taikka muiden kohtuuttomien kauppaehto-
jen suora tai välillinen määrääminen; 

 tuotannon, markkinoiden tai teknisen kehityksen rajoittaminen kuluttajien vahin-
goksi; 

 erilaisten ehtojen soveltaminen eri kauppakumppanien samankaltaisiin suorituksiin 
kauppakumppaneita epäedulliseen kilpailuasetelmaan asettavalla tavalla; tai 

 sen asettaminen sopimuksen syntymisen edellytykseksi, että sopimuspuoli hyväksyy 
lisäsuoritukset, joilla niiden luonteen vuoksi tai kauppatavan mukaan ei ole yhteyttä 
sopimuksen kohteeseen.” 

 

Asianajotoimisto Krogerus (2013, 2018) on Energiateollisuus ry:n tilaamissa raporteissa tar-

kastellut määräävän markkina-aseman aiheuttamia väärinkäyttömahdollisuuksia erityisesti 

kaukolämpöyhtiöiden kohdalla. Raporttien mukaan asetelma kaukolämpöverkkojen alueella 

ei ole yksiselitteinen, mutta Kilpailuneuvosto on katsonut useassa päätöksessään kaukoläm-

pötoimijoiden olleen määräävässä markkina-asemassa jo olemassa olevien asiakkaidensa 

keskuudessa. Itse määräävässä markkina-asemassa olo ei ole kiellettyä, mutta aseman vää-

rinkäyttö on. Kaukolämpöyhtiöiden onkin otettava kilpailulainsäädäntö ja mahdollinen mää-

räävä markkina-asema huomioon paitsi kuluttaja- ja yritysasiakkaidensa, myös lämpöä myy-

vien asiakkaiden kohdalla (kaksisuuntaiset asiakkuudet). 
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Asianajotoimisto Krogeruksen mukaan tyypillisiä määräävän markkina-aseman väärinkäyt-

tömuotoja ovat: 

 Kohtuuttoman korkea hinnoittelu 

 Hintasyrjintä 

 Uskollisuus- ja tavoitealennukset 

 Sidonta ja niputtaminen 

 Saalistushinnoittelu ja sen osana ristiinsubventointi (liiketoiminnan kustannusten 
kattaminen eri markkinalla tapahtuvan liiketoiminnan avulla) 

 Liikesuhteesta pidättäytyminen ilman asiallista syytä  

 

2.3 Kaukolämmön perinteinen hinnoittelumalli 

Kaukolämmössä on nykyään yleisesti käytössä perinteinen hinnoittelumalli, jossa maksut 

koostuvat liittymismaksusta, tehomaksusta ja energiamaksusta. Seuraavassa on tarkasteltu 

tarkemmin maksuja ja niiden määräytymistä. 

 

2.3.1 Liittymismaksu 

Liittymismaksu on kaukolämpöliittymän avauksen yhteydessä perittävä, tarvittavaan läm-

pötehoon tai vesivirtaan (sopimusteho/-vesivirta) perustuva, kertaluonteinen maksu, jolla 

katetaan kaukolämmön tuotannon sekä verkoston pääomakustannuksia. (Energiateollisuus 

ry, 2006, 2014) 

 

Energiateollisuuden suosituksen T1/2010 mukaan asiakas ja kaukolämpöyhtiö sopivat kes-

kenään, palautetaanko liittymismaksu tai osa siitä sopimuksen päätyttyä. Sopimustehoa/-ve-

sivirtaa suurennettaessa peritään lisäliittymismaksu. Tehoa/vesivirtaa pienennettäessä liitty-

mismaksua ei kuitenkaan palauteta. Mikäli pienennettyä sopimustehoa/-vesivirtaa myöhem-

min suurennetaan, peritään lisäliittymismaksu vain alkuperäisen sopimustehon ylittävästä 

osasta. (Energiateollisuus ry, 2010) 
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2.3.2 Tehomaksu 

Kaukolämmöstä peritään yleensä niin ikään lämmitettävän kohteen tehontarpeeseen (tai ve-

sivirtaan) sidottu tehomaksu (aiemmin perusmaksu; tässä työssä käytetään yhdenmukaisuu-

den vuoksi termiä tehomaksu, vaikka osassa vanhemmista lähteistä käytössä on vielä perus-

maksu). Tehomaksulla katetaan pääosin lämmönhankinnan ja -siirron kiinteitä kustannuksia. 

Tehomaksun avulla voidaan myös säätää eri kokoluokan asiakkaille kohdistuvaa kaukoläm-

mön kokonaishintaa. (Energiateollisuus ry, 2006, 2014) Tyypillisesti tehomaksu onkin kau-

kolämpöyhtiöissä jaettu useampaan eri teholuokkaan (vesivirtaluokkaan). Vaikka tehomak-

sun määrittämiseen käytettävät kaavat ovat usein pääpiirteiltään samaa muotoa, on niissä 

silti selkeitä eroja eri kaukolämpöyhtiöiden välillä. (Sarvaranta et al., 2012) Kaukolämmön 

vuotuisesta laskusta keskimäärin 10-50 prosenttia muodostuu tehomaksuista. Tehomaksun 

osuus koko kaukolämpölaskusta on yleensä suurempi kohteissa, joissa kaukolämmön kulu-

tettu määrä on pieni. (Energiateollisuus ry, 2014) 

 

Tehomaksun määrittämiseen mittausdatasta on useita tapoja. Esimerkkejä yritysten käyttä-

mistä tehomaksun perusteista Suomessa ja Ruotsissa ovat:  

 Edellisen vuoden laskennallinen tehontarve määrittää tulevan vuoden tehomaksun. 

Pienin luokka on tehomaksultaan kiinteä, muissa tehomaksun suuruus riippuu kulu-

tuksesta. 

 Todellista kuukausittaista käyttöä peilaava malli, jossa kuukauden korkeimman te-

hon päiväkeskiarvo, veden lämpötilasta osin riippuva virtauskomponentti ja vuoden-

aikariippuvainen energiakomponentti vaikuttavat tehomaksuun.  

 Tehomaksun perusteena on suurin mitattu 3 tunnin tehojakso viimeisen kolmen vuo-

den ajalta. (Sarvaranta et al., 2012) 

 

Kuvassa 12 on havainnollistettu tehomaksun määräytymistä eri tavoilla. 
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Kuva 12. Tehomaksun määräytyminen sopimustehon, edellisen vuoden korkeimman tehoarvon ja edellisen 

kuukauden korkeimman tehoarvon mukaan. (Sarvaranta et al., 2012) 

 

Tarkasti sovituista menetelmistä huolimatta tehomaksun perusteen määrityksessä voi olla 

haasteita oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Esimerkkinä tästä kuluttajaviranomainen nä-

kee edellisessä listassa viimeisenä mainitun hinnoittelujärjestelmän kuluttajan kannalta 

aiempaa oikeudenmukaisempana, koska kuluttajilla on mahdollisuus omalla toiminnallaan 

vaikuttaa tehomaksuunsa. Sen sijaan kiinteistön energiatehokkuuden parannustöiden vaikut-

taminen tehomaksuun kolmen vuoden viiveellä tapahtuu kohtuuttoman myöhään ja on epä-

suhdassa kaukolämpöyhtiön välittömästi saamaan hyötyyn nähden. (Kuluttajavirasto, 2012)  

 

Kaukolämmön tehomaksun perusteista on julkaistu suosituksia jo usealla vuosikymmenellä. 

Tällä hetkellä voimassa oleva suositus on Energiateollisuus ry:n vuonna 2014 julkaisema 

K15/2014, Teho ja vesivirta kaukolämmön maksuperusteina. Suosituksen tavoitteena on 

varmistaa, että menettely kaukolämmön maksuperusteen määrittämisessä ja tarkistamisessa 

on kaukolämpöyritysten asiakkaille ymmärrettävää, selkeää ja läpinäkyvää.  

 

Nykyaikana käytössä oleva etäluentatekniikka sekä tuntisen tehon mittarit mahdollistavat 

asiakkaan maksuperusteen määrityksen mitattua arvoa tai mittausten perusteella mitoitusul-

kolämpötilaan redusoitua arvoa hyödyntäen. Suosituksen K15/2014 lähtökohtana onkin kau-

kolämmön liittymismaksun ja tehomaksun perustuminen rakennuksen tarvitsemaan todelli-

seen, mitattuun lämpötehoon. Maksu voi perustua myös vesivirtaan, joka on lämpötehon 
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johdannaissuure. Kaukolämpöyhtiöllä voi silti olla käytössään myös muita hinnoitteluperus-

teita. (Energiateollisuus ry, 2014) 

 

2.3.3 Energiamaksu 

Energiamaksu on kaukolämmön kulutettuun energiamäärään perustuva maksu. Kaukoläm-

mön yksikköhinta riippuu kaukolämpöyhtiölle koituneista lämmönhankinnan muuttuvista 

kustannuksista, joihin vaikuttavat erityisesti käytettävät polttoaineet. (Energiateollisuus ry, 

2014) Viime aikoina myös päästökauppa ja verot ovat kasvavassa määrin vaikuttaneet ener-

giamaksun suuruuteen. (Sarvaranta et al., 2012) 

 

Kukin kaukolämpöyhtiö määrittää energiamaksun oman lämmönhankintarakenteensa mu-

kaan. Perinteisesti käytössä on ollut tasahinnoittelumalli, jossa kaukolämmön energiamaksu 

on sama ympäri vuoden. Tällöin lämmön hinnanmuodostuksessa pyritään huomioimaan 

myös huippu- ja varalaitosten kalliimmat tuotantokustannukset. Näin toimittaessa asiak-

kaalle ei kuitenkaan välity tietoa kaukolämmön hankinnan kustannuseroista eri ajankohtina, 

eikä asiakas näin ollen pysty ohjaamaan kulutustaan energiamaksua alentavaan suuntaan. 

Lämpölaskun parempi ennakoitavuus voidaan kuitenkin nähdä asiakkaan kannalta tasahin-

noittelun hyvänä puolena. (Sarvaranta et al., 2012) 

 

Tasapainoisessa tilanteessa energiamaksu vastaa lämmönhankinnan kiinteän kustannusra-

kenteen sekä käytettyjen polttoaineiden lyhyen ajan rajaenergiakustannuksia, eli yhden liit-

tymistehoyksikön lisäyksen tai poiston aiheuttamia kustannuksia. Kustannusvastaavaa ener-

giamaksua ei voida perustaa lämmöntuotannon keskimääräisiin kustannuksiin, koska yhden 

asiakkaan lisääminen aiheuttaa keskimääräistä energiankulutusta suuremman huippuener-

gian lisätarpeen. Energiahinnoittelun tulee ottaa huomioon myös rajaenergiakustannusten 

vaihtelu eri kuukausien välillä. (Energiateollisuus ry, 2006) 

 

2.4 Kaukolämmön kehitystrendejä ja uusia hinnoittelumalleja 

Kaukolämmölle on viime vuosina ennustettu monia eri kehitystrendejä, joihin vaikuttavat 

mm. ilmastotavoitteet sekä kaukolämmön tuotanto- ja kulutuspään tekniikoiden kehitys. 
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Monet näistä trendeistä on jo nykyisin havaittavissa kaukolämpöliiketoiminnassa. Seuraa-

vassa tarkastellaan esille tulleita trendejä. 

 

Polttovapaan lämmöntuotannon lisääntyminen/kaukolämmön sähköistyminen 

Erityisesti lämpöpumppujen hyödyntäminen kaukolämpötuotannossa on li-

sääntymässä. Pumpuilla lämpöä otetaan talteen mm. jätevesistä. (Sallinen, 

2019) 

 

Hybridijärjestelmien yleistyminen 

Muiden useaa lämmönlähdettä hyödyntävien hybridijärjestelmien ohella myös 

kaukolämpöhybridijärjestelmät yleistyvät. Esimerkiksi maalämpökohteissa 

yksi vaihtoehto on ottaa huippu- ja varakuorma kaukolämmöstä. (Pöyry 

Management Consulting, 2011) 

 

Hukkalämpöjen hyödyntäminen 

Kiinnostus erityisesti teollisuuden ja konesalien hukkalämpöjen hyödyntämi-

seen on noussut viime vuosina. (Toivanen-Visti, 2019; Schönberg, 2020) Tä-

hän liittyen Euroopan unionin energiatehokkuusdirektiivi edellyttää jäsen-

mailta viiden vuoden välein selvitystä tehokkaan yhteistuotannon ja tehokkai-

den lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien hyödyntämismahdollisuuksista sekä 

siihen sisältyen hukkalämmön hyödyntämismahdollisuuksien selvitystä. 

(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/27/EU, 2012; AFRY 

Management Consulting, 2020) 

 

Kaksisuuntaisen kaukolämpökaupan lisääntyminen 

Kaksisuuntaisella kaukolämmöllä viitataan toimintamalliin, jossa kaukoläm-

pöyhtiön asiakas paitsi ostaa verkosta kaukolämpöä, myös myy itse tuotta-

maansa lämpöä tai ylijäämälämpöä verkkoon. Toimintamallia voidaan hyvin 

soveltaa myös ulkopuolisiin tahoihin, jotka toimivat pelkästään lämmöntuot-

tajina, ei käyttäjinä. (Pöyry Management Consulting, 2016) Kaksisuuntaisen 

kaukolämmön toimintaperiaate on esitetty kuvassa 13. 
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Kuva 13. Kaksisuuntaisen kaukolämmön toimintaperiaate. (Pöyry 
Management Consulting, 2016). 

 

Viime vuosina on uutisoitu esimerkiksi maalämmöllä lämpiävän kerrostalon 

ottamisesta kaksisuuntaisen kaukolämmön pilottikohteeksi Tampereella. 

(Tampereen Sähkölaitos pilotoi kaksisuuntaista kaukolämpöä, 2017) 

 

Lämpövarastojen lisääntyminen 

Tietoa uusista lämpövarastohankkeista on julkistettu viime aikoina monen toi-

mijan taholta. Muun muassa Vaasan Sähkö ja Vantaan Energia ovat ilmoitta-

neet lämpövarastoinvestoinneistaan. (Björklund, 2020; Marttinen, 2020) 

 

Mittauksen ja automaation kehitys 

Mittaus ja automaatio ovat kehittyneet viime vuosina voimakkaasti. Uusi tek-

niikka mahdollistaa mm. kaukolämmön etäluennan ja lämmönjakokeskusten 

etähallinnan. Mittaustekniikan kehitys mahdollistaa lämpökaupan seuraamisen 

ja kaukolämmön hinnoittelun jopa tuntitasolla. (Sarvaranta et al., 2012; 

Energiateollisuus ry, 2014; Pöyry Management Consulting, 2018) 

 

Osa esitellyistä trendeistä asettaa merkittäviä muutostarpeita myös kaukolämmön hinnoitte-

lulle. Seuraavassa on esitetty hinnoittelumalleja, joilla kaukolämpöyhtiöt pyrkivät mukautu-

maan käynnissä olevaan muutokseen. 
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Kausihinnoittelu (aikaperusteinen hinnoittelu) 

Viime vuosina useat kaukolämpöyhtiöt ovat poikenneet periteisestä toimintamal-

lista ja ottaneet käyttöönsä vuodenajan mukaan muuttuvia energiamaksun kausihin-

toja. Näin toimiminen mahdollistaa kaukolämpöyhtiön kannalta kustannusvastaa-

vamman hinnoittelun, joka huomioi myös huipputehon käytöstä syntyvät kustan-

nukset. 

 

Energiateollisuus ry:n ylläpitämän kaukolämmön hintatilaston mukaan kausihin-

noittelu oli vuoden 2020 alussa käytössä 43:ssa tilastoidusta 227 kaukolämpökoh-

teesta. Kuvassa 14 on esitetty tilastoitujen kohteiden energiamaksun keskiarvo 

vuonna 2019. Kuvassa on selvästi nähtävissä energiamaksun kevät-kesä-syysajan 

talvea alhaisempi taso. Vaikka muutos oli kaikissa tapauksissa saman suuntainen, 

olivat erot verkkojen välillä suuria. (Energiateollisuus ry, 2020b) 

 

 

 
Kuva 14. Kaukolämmön kuukausittaiset keskimääräiset energiamaksut (sis. kaikki kaukolämpömak-

suihin sisältyvät verot) kausihinnoittelua tarjoavissa kaukolämpökohteissa vuonna 2019. 

(Energiateollisuus ry, 2020b) 

 

Vaikka tilastotiedon mukaan energiamaksu oli kaikissa kohteissa kesällä talvikuu-

kausia halvempi, voivat kaukolämmön tuotantokustannukset olla kesällä jopa talven 

huippukulutusaikaa korkeampia. Asetelmaan voidaan päättyä esimerkiksi, mikäli 

perustuotantolaitoksen seisokin takia lämpö joudutaan tuottamaan öljyllä. 

(Sarvaranta et al., 2012) 
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Hybridihinnoittelu 

Viime aikoina ovat yleistyneet hybridiratkaisut, joissa kaukolämmön rinnalla läm-

pöä tuotetaan toisella menetelmällä, esimerkiksi maalämmöllä. Ratkaisussa asiak-

kaan uusi, vaihtoehtoinen lämmönlähde saattaa olla pääasiallinen lämmönlähde ja 

kaukolämpö täydentävänä lämmönlähteenä vain huippukulutusaikaan. (Sarvaranta 

et al., 2012) Toisaalta kaukolämpö voi rinnakkaisratkaisusta huolimatta olla myös 

pääasiallinen lämmönlähde, jota asiakas täydentää muilla lämmitysmuodoilla. Kau-

kolämpö voi myös toimia varaenergianlähteenä rinnakkaisjärjestelmän häiriön ai-

kana. (Asianajotoimisto Krogerus, 2013)  

 

Olosuhdepalvelut 

Nykyisin käytössä oleva mittaustekniikka ja etäluenta mahdollistavat kauko-

lämpöyhtiöille tai ulkopuolisille palveluntarjoajille erilaisten asiakkaiden läm-

mönkulutusta sekä lämmityslaitteiden kuntoa seuraavien palvelujen tarjoami-

sen. Esimerkiksi lämmönjakokeskusten lämmönvaihdinten huolto- ja säätötar-

peita on mahdollista analysoida nykyisin käytössä olevia etäluettavia tuntimit-

tauksia hyödyntäen. Myös asiakkaiden omien lämmityslaitteiden virhetoimin-

tojen analysointi on mahdollista toteuttaa palveluna. Automatisoidulla järjes-

telmällä tieto kunnossapitotarpeista ja niihin liittyvät toimintaohjeet on mah-

dollista ohjata asiakkaille oikea-aikaisesti  

 

Laitteiston ja kulutuksen seuraamisen lisäksi kaukolämpöyhtiöiden tarjoamilla 

palveluilla voidaan vaikuttaa myös asiakkaiden kulutukseen. Mikäli kauko-

lämpöyhtiö pystyy älyjärjestelmän kautta säätämään asiakkaan lämmön käyt-

töä, puhutaan suorasta ohjauksesta. Äärimmilleen vietynä älykäs kaukolämpö 

on kiinteähintainen kokonaispalvelu, jossa asiakkaalle voidaan tarjota paitsi 

lämmityksen, myös jäähdytyksen ja ilmankosteuden automatisoitu säätö. Tä-

män tyyppisiä palveluja kutsutaan olosuhdepalveluiksi.  

 

Olosuhdepalveluilla ohjataan yleensä vain huonetilojen lämmitystä, mutta 

myös käyttöveden lämmitystä on mahdollista ohjata, mikäli asiakkaalla on 

käytössään lämminvesivaraaja riittävillä mittausominaisuuksilla. 
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Järjestelmällä huoneiston lämmitystehoa voidaan pienentää käyttöveden kulu-

tuspiikkien aikaan. Lämmönmyyjät eivät kuitenkaan ole vielä toistaiseksi al-

kaneet suoraan säätää rakennusten lämpötiloja, vaikka kiinteistöjen ohjausjär-

jestelmät tämän mahdollistaisivatkin. (Pöyry Management Consulting, 2018) 

 

Kaksisuuntainen hinnoittelu 

Kaksisuuntaisen lämmöntuotannon on täytettävä kaukolämpöjärjestelmän sille 

asettamat tekniset ja taloudelliset vaatimukset. Taloudellisesta näkökulmasta 

verkkoon tarjottavan lämmön tulisi olla kaukolämpöyhtiön nykyistä hankintaa 

edullisempaa, jotta sen ostaminen verkkoon kannattaa. Pelkän yksikkökustan-

nuksen ohella ostohinnassa saatetaan huomioida myös lämmönsyöttöpaikan 

sijainti verkossa, päästöttömyys, saatavuus sekä tietyt laatutekijät, erityisesti 

tarjolla olevan lämpöenergian lämpötila. 

 

Teknisestä näkökulmasta tarkasteltuna verkkoon syötettävän lämmön on ol-

tava riittävän kuumaa, jotta vältetään kaukolämpöverkon energiatehokkuuden 

heikkeneminen ja polttoaineen käytön kasvu. Mitä matalampi on tarjolla ole-

van energian lämpötila, sitä heikommin se soveltuu syötettäväksi kaukoläm-

pöverkkoon ja sitä alhaisempi on sen arvo kaukolämpöyhtiölle. Arvoon vai-

kuttaa oleellisesti lämmönkysyntä. Verkkoon syötettävä lämpö voi olla arvol-

taan hyvin vähäinen, jos sille ei ole vastaavasti kysyntää.  

 

Verkkoon myytävän lämmön arvo riippuu ensisijaisesti sen vaihtoehtoiskus-

tannuksista kaukolämpöyhtiölle. Tarjolla olevan lämmön arvo on suurimmil-

laan, jos sen tarjonta kohdistuu kulutushuippujen kohdalla ja sillä voidaan kor-

vata esimerkiksi öljyllä tuotettavaa lämpöä. Kesäaikaan tuotetun lämmön arvo 

puolestaan voi olla hyvin alhainen. (Pöyry Management Consulting, 2016) 
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3 JOHDANTO CASE-TARKASTELUIHIN 

Tämän työn case-tarkastelut keskittyvät viiden eri uuden hinnoittelumallin tarkasteluun Hy-

vinkään Lämpövoiman Oy:n (HLV) mahdollisten tulevien hinnoittelumallien pohjaksi. Tar-

kasteltavat hinnoittelumallit on määritelty HLV:n toimesta.  

 

3.1 HLV 

HLV on Hyvinkäällä toimiva, vuonna 1974 perustettu kaukolämpöyhtiö, joka on kokonaan 

Hyvinkään kaupungin omistama. Yritys on tuottanut kaukolämpöä asiakkailleen vuodesta 

1975 lähtien. Kaukolämpöliittymiä HLV:lla on yli 1 900. Kaukolämmön lisäksi yhtiö toi-

mittaa bio- ja maakaasua Hyvinkään Sahanmäen alueelle. HLV:n liikevaihto oli vuonna 

2019 20,3 M€. (Hyvinkään Lämpövoima, 2019) 

 

3.2 Kaukolämmön nykyinen hinnoittelu Hyvinkäällä 

HLV:llä on nykyisin käytössään perinteinen kaukolämmön hinnoittelumalli, joka koostuu 

tarvittavaan lämpötehoon perustuvista liittymis- ja tehomaksusta sekä kulutettuun energia-

määrään perustuvasta energiamaksusta. Malli perustuu perinteiseen kaukolämpöasiakkuu-

teen, jossa kaukolämpö on asiakkaan ainoa lämmönlähde. (Hyvinkään Lämpövoima, 2018) 

 

Hyvinkäällä kaukolämmöntuotannon alkuvaiheessa tehomaksun perusteeksi otettiin tilaus-

vesivirta, joka 1980-luvun alkupuolella muutettiin perustumaan lämmitettävän kiinteistön 

tilavuuteen (vesivirta-m3/rakennus-m3). Nykyinen, tilaustehoon perustuva hinnoittelu otet-

tiin käyttöön vuonna 2007, jolloin rakennuskuutiometrit muutettiin suoraan tilaustehoksi 

kertoimella 25 W/m3. HLV:n nykyisen kaukolämmön tehomaksun muodostuminen on ku-

vattu taulukossa 2. (Hyvinkään Lämpövoima, 2020) 
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Taulukko 2. HLV:n nykyinen kaukolämmön tehomaksun muodostuminen. Voimassa oleva K-kerroin on 

1,163. P on tarvittava lämpöteho. (Hyvinkään Lämpövoima, 2018) 

Asiakasryhmä Tilausteho P, kW Tehomaksu, €/vuosi 
0 pientalot ≤ 20 K x 249 
1 >20 - 60 K x (249 + 20,58 x (P – 20 kW) 
2 >60 - 225 K x (1072 + 16,35 x (P – 60 kW) 
3 >225 - 450 K x (3770 + 13,6 x (P – 225 kW) 
4 >450 K x (6830 + 6,4 x (P – 450 kW) 

 

HLV:llä on kaukolämmön energiamaksun osalta käytössä perinteinen tasahintamalli, jossa 

maksu on sama ympäri vuoden. Kaupungin pääverkossa kaukolämmön energiamaksu on 

selvityksen tekohetkellä 49,73 €/MWh (alv 0 %). 

 

3.3 Tarkasteltavat caset 

Työssä tarkasteltavat caset ovat: 

 tehomaksu-uudistus 
 lämmönhankinnan kausikustannuksiin perustuva hinnoittelu 
 hybridihinnoittelu 
 kiinteä hinnoittelumalli 
 ostolämmön hinta pienkohteessa. 
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4 CASE Tehomaksu-uudistus 

HLV:ssa suunnitteilla on kaukolämmön tehomaksu-uudistus, jonka myötä kaukolämpöta-

riffi päivitetään vastaamaan Energiateollisuuden K15/2014 -suositusta. Keskeisin uudistuk-

sessa tehtävä muutos on tuntimittaukseen perustuvan, todellisen tehontarpeen hyödyntämi-

nen tehomaksun laskutusperusteena. Tuntisen mittausdatan hyödyntämisen mahdollistaa 

vuosina 2016 ja 2017 tehdyt kulutusmittarien uusiminen. 

 

Tässä työssä tarkasteltavassa asetelmassa asuinkiinteistöjen (pl. pientalot) on mahdollista 

valita tehomaksun laskutusperusteeksi valita kuukausi- tai tuntiteho, mutta muilla kiinteis-

töillä ainoa laskutusperuste on tuntiteho. Myös kohteissa, joissa kaukolämmön rinnalla on 

toinen lämmitysjärjestelmä, kuten poistoilmalämpöpumppu, ainoa vaihtoehto on tuntiteho. 

Tehontarve määritetään uudistusvaiheessa vuosina 2017-2020 kerätystä datasta, mutta jat-

kossa se päivitetään automaattisesti vuosittain.  

 

Tehomaksu-uudistus on tarkoitus suorittaa niin, että muutos on tehomaksujen kokonaisker-

tymän kannalta neutraali. Koska täysin neutraalia uudistusta on likimain mahdotonta toteut-

taa, on tämän työn tarkasteluissa tavoitteena uudistuksen myötä saavuttaa hieman aiempaa 

pienempi kokonaiskertymä. Tiedossa kuitenkin on, että jo pelkkä kuukausi- ja/tai tuntitehon 

käyttöönotto laskutusperusteeksi tulee alentamaan laskutuksen perusteena olevaa kokonais-

tehoa merkittävästi. Samalla alenee myös tehomaksujen kokonaiskertymä, joka nostetaan 

takaisin halutulle tasolle K-kerrointa korottamalla. Uudistuksessa tariffin muut tekijät säily-

tetään ennallaan. 

 

Haasteena tariffiuudistuksessa on huipputehon vuosittainen vaihtelu. Tuntipohjaisen teho-

maksun perusteena on useimmista lämmitettävistä kohteista dataa aika väliltä 1.4.2017—

1.4.2020, jolloin talvet olivat varsin leutoja. Kylmä talvi lähitulevaisuudessa voi siis aiheut-

taa merkittävänkin nousun tuntitehoperusteiselle tehomaksulle. Tämä seikka tulee ottaa huo-

mioon jo tariffiuudistuksen valmistelussa.  

 

Tämän case-tarkastelun tavoitteena on tuottaa HLV:lle tietoa toteutettavan tehomaksu-uu-

distuksen vaikutuksista asiakasryhmien tehomaksuihin sekä yhtiön tehomaksukertymään. 
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Tehomaksu-uudistus -selvitys muodostuu kolmesta toimenpiteestä: 

1. Selvitetään kaukolämmön tehomaksun maksuperusteen muuttamisen (kuukausi- 

ja/tai tuntiteho) vaikutukset tehomaksun kokonaiskertymään sekä asiakasryhmäkoh-

taisiin kertymiin. 

2. Selvitetään asiakasryhmittäin tuntitehon ja siihen perustuvan tehomaksun muutokset 

leutojen ja kylmien talvien välillä (mittausdatojen vertailu 1.4.2017-13.1.2020 ja 

tammikuu 2016). 

3. Selvitetään sopivan/riittävän tehomaksujen kokonaiskertymän tarjoavat K-kertoi-

met, kun otetaan huomioon laskutusperusteen muutos (toimenpide 1) sekä sääkorjaus 

(toimenpide 2). 

 

4.1 Aineisto ja menetelmät 

HLV luovutti selvitystä varten käyttöön aineiston uudistuksen kohteena olevista lämpö-

asiakkaistaan. Aineisto sisälsi kohteiden keskeiset tiedot, kuten vanha ja uusi tehomaksun 

perusteena oleva lämpöteho. Asuinrakennusten osalta käytössä oli sekä kuukausi- että tunti-

tehoaineisto. Muista kohteista käytössä oli vain tuntitehoaineisto. Koko aineisto koostui yh-

teensä 955 lämmityskohteesta. Kohteet jakautuivat eri asiakasryhmiin taulukossa 3 esitetyllä 

tavalla. 

 

Taulukko 3. Tarkastelussa käytössä ollut aineisto asiakasryhmittäin. 

Asiakasryhmä Lukumäärä 
20 Rivitalot 160 
30 Kerrostalot ennen 1960 52 
31 Kerrostalot 1960-1972 108 
32 Kerrostalot 1973-1984 107 
33 Kerrostalot 1985-2002 111 
34 Kerrostalot 2003 eteenpäin 63 
Kerrostalot PILP 7 
40 Teollisuusrakennukset 138 
50 Liiketalot 93 
60 Huoltamot 7 
70 Julkiset rakennukset 109 
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Virheellisten arvojen sekä osassa kohteista olleiden liian lyhyiden mittausjaksojen takia koh-

teita jouduttiin sulkemaan jonkin verran tarkastelun ulkopuolelle. Taulukossa 4 on esitetty 

tarkastelussa mukana olleiden kohteiden lukumäärä asiakasryhmän ja tehomaksun perusteen 

mukaan jaoteltuna. 

 

Taulukko 4. Tarkastelussa mukana olleiden kohteiden lukumäärä asiakasryhmän ja tehomaksun perusteen 

mukaan jaoteltuna. 

Asiakasryhmä Tehomaksun peruste Kohteet, kpl 
20 Rivitalot kuukausiteho 154  

tuntiteho 148 
30 Kerrostalot ennen 1960 kuukausiteho 52  

tuntiteho 49 
31 Kerrostalot 1960-1972 kuukausiteho 107  

tuntiteho 107 
32 Kerrostalot 1973-1984 kuukausiteho 105  

tuntiteho 106 
33 Kerrostalot 1985-2002 kuukausiteho 107  

tuntiteho 110 
34 Kerrostalot 2003 eteenpäin kuukausiteho 51  

tuntiteho 46 
PILP KERROSTALOT tuntiteho 7 
40 Teollisuusrakennukset tuntiteho 116 
50 Liiketalot tuntiteho 80 
60 Huoltamot tuntiteho 6 
70 Julkiset rakennukset tuntiteho 101 

 

Tarkastelu suoritettiin HLV:n alustavan suunnitelman mukaisesti niin, että asuinkiinteis-

töille (pl. pientalot) vaihtoehtoina oli käyttää tehomaksun perusteena kuukausi- tai tuntite-

hoa. Muilla kiinteistöillä (sis. myös poistoilmalämpöpumpuilla (PILP) varustetut asuinkiin-

teistöt) ainoa vaihtoehto on tuntitehoon perustuva tehomaksu.  

 

Aineistossa kuukausiteho oli määritetty muodostamalla tarkasteltavan kuukauden tuntiteho-

havainnoista regressiosuora, josta teho oli määritetty redusoimalla suora mitoitusulkoläm-

pötilaan. Tuntitehovaihtoehdossa laskutusperusteena käytettiin tarkasteltavan ajanjakson 

suurinta kolmen peräkkäisen tunnin lämpötehon keskiarvoa.  
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Toteutettu tarkastelu on jaettu kolmeen eri skenaarioon: perusskenaarioon, sääkorjatun ku-

lutuksen skenaarioon sekä K-kerrointa (määrittely luvussa 3.2) varioivaan skenaarioon. Kai-

kissa tarkasteltavissa skenaarioissa käydään läpi seuraavat vaihtoehdot: 

 

Nykytila Tehomaksun perusteena on nykyinen, rakennuskuutioihin 
pohjautuva lämpöteho.  

Vaihtoehto 1 Kaikkien asuintalojen tehomaksu määritetään kuukausitehon 
perusteella ja muiden kohteiden tehomaksu tuntitehon perus-
teella. 

Vaihtoehto 2 Kaikkien kohteiden tehomaksu määritetään tuntitehon perus-
teella. 

Vaihtoehto 3 Jokainen asuinrakennus valitsee itselleen edullisemman teho-
maksun perusteen. Muiden kohteiden tehomaksu määrittyy 
tuntitehon perusteella. 

 

Yhteensä kohteita tarkasteltiin seuraavasti: 

 

Nykytila  886 kpl 

Vaihtoehto 1  886 kpl 

Vaihtoehto 2  876 kpl 

Vaihtoehto 3  872 kpl. 

 

Nykytilan tehomaksukertymä tarkasteltiin vaihtoehdon 1 kohteilla. Vaihtoehtojen 1 ja 2 koh-

teiden määrä eroaa toisistaan, koska asuinrakennusten osalta kelvollista tuntitehodataa ei ol-

lut käytettävissä yhtä monesta kohteesta kuin kuukausitehodataa. Vaihtoehdon 3 kohteiden 

määrä on pienin, koska siinä tarkasteltiin ainoastaan kohteita, joiden osalta käytettävissä oli 

sekä kelvollinen kuukausitehodata että kelvollinen tuntitehodata. Tarkastelun ulkopuolelle 

jäi myös uusia kohteita, joista saatu tehodatan määrä ei täyttänyt tuntidatalle asetettua kol-

men vuoden tai kuukausidatalle asetettua kahden vuoden minimivaatimusta. Näistä kohteista 

suuri osa saattaa uudistuksen toteutusajankohtana olla jo sen piirissä, mikä kasvattaa koko-

naiskertymän muutosta. 
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4.2 Perusskenaario 

Perusskenaariossa ainoastaan tehomaksun peruste muuttuu mitatun kulutusdatan mukaiseksi 

(kuukausiteho tai tuntiteho). Kaukolämpötariffi pysyy entisellään, K-kerroin on 1,163. 

 

Maksuperusteen muutoksella on merkittävä vaikutus HLV:n tehomaksukertymään. Teho-

maksut alenevat asiakasryhmissä 26,1–47,3 %. Suurin tehomaksun alenema on vuonna 2003 

ja sen jälkeen rakennettujen kerrostalojen luokassa, kun maksuperusteena on kuukausiteho. 

Vähiten hyötyvät julkiset rakennukset. Asiakasryhmäkohtaiset muutokset on esitetty taulu-

kossa 5. 

 

Taulukko 5. Perusteen vaihdoksen aiheuttamat muutokset asiakasryhmäkohtaisiin tehomaksuihin. 

Asiakasryhmä Tehomaksun peruste Tehomaksun muutos-% 

20 Rivitalot kuukausiteho -33,4  
tuntiteho -38,0 

30 Kerrostalot ennen 1960 kuukausiteho -27,4  
tuntiteho -33,4 

31 Kerrostalot 1960-1972 kuukausiteho -37,7  
tuntiteho -42,3 

32 Kerrostalot 1973-1984 kuukausiteho -37,2  
tuntiteho -43,0 

33 Kerrostalot 1985-2002 kuukausiteho -37,6  
tuntiteho -41,4 

34 Kerrostalot 2003 eteenpäin kuukausiteho -47,3  
tuntiteho -44,4 

PILP KERROSTALOT tuntiteho -38,8 
40 Teollisuusrakennukset tuntiteho -39,7 
50 Liiketalot tuntiteho -37,6 
60 Huoltamot tuntiteho -28,5 
70 Julkiset rakennukset tuntiteho -26,1 

 

Maksuperusteen muutoksen vaikutukset asiakasryhmäkohtaisiin tehomaksukertymiin uudis-

tuksen toteutusvaihtoehdoissa 1–3 on esitetty taulukossa 6.  
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Taulukko 6. Maksuperusteen muutoksen vaikutukset asiakasryhmäkohtaisiin tehomaksukertymiin uudistuk-

sen toteutusvaihtoehdoissa 1–3 

Asiakasryhmä Tehomaksun muutos-%  
VE1 VE2 VE3 

20 Rivitalot -33,4 -38,0 -41,5 
30 Kerrostalot ennen 1960 -27,4 -33,4 -35,9 
31 Kerrostalot 1960-1972 -37,7 -42,3 -43,5 
32 Kerrostalot 1973-1984 -37,2 -43,0 -43,7 
33 Kerrostalot 1985-2002 -37,6 -41,4 -53,2 
34 Kerrostalot 2003 eteenpäin -47,3 -44,4 -65,6 
PILP KERROSTALOT -38,8 -38,8 -38,8 
40 Teollisuusrakennukset -39,7 -39,7 -39,7 
50 Liiketalot -37,6 -37,6 -37,6 
60 Huoltamot -28,5 -28,5 -28,5 
70 Julkiset rakennukset -26,1 -26,1 -26,1 

 

Kaikki kolme vaihtoehtoa alentavat kaukolämpöyhtiön saamaa tehomaksujen kokonaisker-

tymää. Vähiten kokonaiskertymä pienenee vaihtoehdossa 1, jossa kaikilla asuinrakennuk-

silla tehomaksun perusteena on kuukausiteho. Pienin kertymä syntyy odotetusti vaihtoeh-

dossa 3, jossa kaikki asuinrakennukset valitsevat itselleen halvemman vaihtoehdon. Nykyti-

lan ja eri vaihtoehtojen aiheuttamat prosentuaaliset muutokset nykytilaan verrattuna on esi-

tetty taulukossa 7. 

 

Taulukko 7.  Vaihtoehtojen 1-3 aiheuttamat tehomaksukertymän muutokset nykytilaan verrattuna. 

Skenaario Muutos, % 
Vaihtoehto 1 -35,6 
Vaihtoehto 2 -38,0 
Vaihtoehto 3 -40,5 

 

4.3 Sääkorjattu tehontarve 

Kuukausitehomenetelmässä lämpöteho redusoidaan tarkastellun ajanjakson tuntisesta kulu-

tusdatasta mitoitusulkolämpötilaan. Menetelmä siis mitoittaa tehontarpeen vastaamaan -

26 °C:n lämpötilaa, vaikka niin kylmää ei tarkasteluajanjaksolla olisi ollutkaan. Tuntiteho-

menetelmä (kolmen tunnin keskiarvoteho) sen sijaan määrittää tilaustehon suoraan tuntisesta 

kulutusdatasta. Menetelmä on näin ollen sääriippuvainen.  
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HLV:n suunnitelman mukaisesti tuntiteho on tarkoitus määrittää menneen kolmen vuoden 

ajalta. Tiedossa kuitenkin on, että kolme edellistä talvea (2017-2019) ovat olleet melko leu-

toja. Tästä syystä nähtiin aiheelliseksi tehdä tuntitehoihin sääkorjaus, jotta tarkastelu vastaisi 

enemmän ”normaalitilannetta”. Vertailu suoritettiin erittäin kylmän, vuoden 2016 tammi-

kuun tilaustehojen ja nyt kerätyn tuntidatan (1.4.2017-31.3.2020) välillä. Tarkastelu suori-

tettiin lämmityskohdekohtaisesti niin, että jokaisesta asiakasryhmästä valittiin mahdollisim-

man edustava 10 %:n otos. Yksittäisten asiakkaiden tuntitehon prosentuaalisista muutoksista 

laskettiin keskiarvo, joka yleistettiin koskemaan koko asiakasryhmää. Menetelmää käytet-

tiin, koska vain harvalla asiakkaalla tuntitason tehonmittaus on ollut käytössä vuoden 2016 

tammikuusta asti. 

 

Tuntiteho nousi kaikissa asiakasryhmissä 5,7-23,5 %. Vähäisintä sääkorjauksen vaikutus 

tuntitehoon oli julkisissa kohteissa ja suurinta poistoilmalämpöpumpulla (PILP) varuste-

tuissa kerrostaloissa. Poistoilmalämpöpumppukohteiden pienen otoksen (2 kappaletta) ja ha-

vaintojen suuren vaihteluvälin (2,6 % ja 44,3 %) vuoksi tulosta ei voida pitää kovin luotet-

tavana. Havaintomäärän lisääminen ei ollut mahdollista, koska suurin osa poistoilmalämpö-

pumpuista oli asennettu vasta vuoden 2016 jälkeen. Toisaalta, PILP-kohteiden vähäisen ko-

konaismäärän (7) takia asialla ei ole kokonaistarkastelun kannalta suurta merkitystä. Las-

kettu huippupakkasten tuntitehoa korottava vaikutus on esitetty taulukossa 8. 

 

Taulukko 8. Laskettu huippupakkasten tuntitehoa korottava vaikutus (tammikuu 2016 vs. 1.4.2017-

31.3.2020). 

Asiakasryhmä Havainnot, kpl Muutoksen keskiarvo, % 
Rivitalot 15 +15,3 
Kerrostalot <-1960 10 +14,9 
Kerrostalot 1960-1972 11 +10,3 
Kerrostalot 1973-1984 11 +15,1 
Kerrostalot 1985-2002 11 +9,4 
Kerrostalot 2003-> 8 +10,7 
Kerrostalot PILP 2 +23,5 
Teollisuusrakennukset 12 +7,2 
Liiketalot 8 +12,6 
Huoltamot 3 +19,2 
Julkiset 11 +5,7 
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Sääkorjaus lisäsi selvästi tuntitehoa maksuperusteena käyttävien asiakkaiden ryhmäkohtai-

sia tehomaksukertymiä perusskenaarioon nähden. Vaikutus korostui erityisesti vaihtoeh-

dossa 2 sekä ei-asuinrakennuksissa, joissa molemmissa tuntiteho on ainoa vaihtoehto. Kuu-

kausitehoperusteisten asiakasryhmien tehomaksukertymiin sääkorjauksella ei ollut vaiku-

tusta. Nykytilaan verrattuna asiakasryhmäkohtaiset tehomaksukertymät olivat kuitenkin 

edelleen selvästi alempia (16,2-47,3 %). Sääkorjauksen (ja maksuperusteen muutoksen) 

huomioon ottavat asiakasryhmäkohtaiset tehomaksun muutokset nykytilaan verrattuna on 

esitetty taulukossa 9. Vaihtoehtojen 1–3 aiheuttamat prosentuaaliset muutokset nykytilaan 

verrattuna on esitetty taulukossa 10 ja kokonaiskertymän muutokset taulukossa 11. 

 

Taulukko 9. Sääkorjauksen (ja maksuperusteen muutoksen) huomioon ottavat asiakasryhmäkohtaiset teho-

maksun muutokset nykytilaan verrattuna. 

Asiakasryhmä Tehomaksun 
peruste 

Tehomaksun 
muutos-% 

20 Rivitalot kuukausiteho -33,4  
tuntiteho -28,6 

30 Kerrostalot ennen 1960 kuukausiteho -27,4  
tuntiteho -23,7 

31 Kerrostalot 1960-1972 kuukausiteho -37,7  
tuntiteho -36,8 

32 Kerrostalot 1973-1984 kuukausiteho -37,2  
tuntiteho -35,0 

33 Kerrostalot 1985-2002 kuukausiteho -37,6  
tuntiteho -36,0 

34 Kerrostalot 2003 eteen-
päin 

kuukausiteho -47,3 

 
tuntiteho -38,8 

PILP KERROSTALOT tuntiteho -25,8 
40 Teollisuusrakennukset tuntiteho -36,2 
50 Liiketalot tuntiteho -31,0 
60 Huoltamot tuntiteho -16,2 
70 Julkiset rakennukset tuntiteho -22,7 
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Taulukko 10. Sääkorjauksen (ja maksuperusteen muutoksen) huomioon ottavat prosentuaaliset muutokset 

asiakasryhmäkohtaisiin tehomaksukertymiin vaihtoehdoissa 1–3. 

Asiakasryhmä Tehomaksun muutos-%  
VE1 VE2 VE3 

20 Rivitalot -33,4 -28,6 -36,7 
30 Kerrostalot ennen 1960 -27,4 -23,7 -30,2 
31 Kerrostalot 1960-1972 -37,7 -36,8 -39,6 
32 Kerrostalot 1973-1984 -37,2 -35,0 -38,2 
33 Kerrostalot 1985-2002 -37,6 -36,0 -50,8 
34 Kerrostalot 2003 eteenpäin -47,3 -38,8 -64,1 
PILP KERROSTALOT -25,8 -25,8 -25,8 
40 Teollisuusrakennukset -36,2 -36,2 -36,2 
50 Liiketalot -31,0 -31,0 -31,0 
60 Huoltamot -16,2 -16,2 -16,2 
70 Julkiset rakennukset -22,7 -22,7 -22,7 

 

Taulukko 11. Vaihtoehtojen 1-3 aiheuttamat tehomaksun kokonaiskertymän muutokset nykytilaan verrattuna, 

kun sääkorjaus on huomioitu. 

Skenaario Muutos, % 
Vaihtoehto 1 -33,3 
Vaihtoehto 2 -32,0 
Vaihtoehto 3 -36,2 

 

4.4 K-kertoimen määritys 

Sääkorjauksesta huolimatta tehomaksun muuttaminen mitattuun tehontarpeeseen perustu-

vaksi alentaa kaikilla vaihtoehdoilla tehomaksukertymää yli 30 % nykytilaan verrattuna. 

Kertymän säilyttämiseksi nykyisellä tasolla on itse kaukolämpötariffia muutettava. Tässä 

tapauksessa muutos toteutetaan pelkkää K-kerrointa korottamalla. Toteutetussa tarkastelussa 

K-kertoimet on määritetty erikseen kuukausiteholla (K(kk)-kerroin) ja tuntiteholle (K(h)-

kerroin). HLV on asettanut tehomaksu-uudistukselle tavoitteeksi, että sen ei tulisi nostaa 

tehomaksukertymää. Pieni lasku kertymässä sen sijaan sallitaan. 

 

Taulukoiden 12, 14 ja 16 matriisit esittävät tehomaksukertymän prosentuaaliset muutokset 

eri vaihtoehdoissa ja eri K-kertoimilla. Vihreällä maalatut solut mahtuvat uudistuksen ai-

heuttaman tehomaksukertymän tavoitetasolle. Tavoiteltu kertymä voidaan saavuttaa mo-

nella kerroinyhdistelmällä, mutta asiakkaiden tasapuolisen kohtelun takaamiseksi on syytä 

tarkastella myös asiakasryhmäkohtaisia muutoksia. Ne on esitetty taulukoissa 13, 15 ja 17. 
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Taulukoissa solun vihreä väri tarkoittaa tehomaksun laskua ja punainen nousua kyseisellä 

asiakasryhmällä ja K-kerroinyhdistelmällä. 

 

Uudet rakennukset hyötyvät tehomaksu-uudistuksesta suhteessa vanhoihin, koska uusien ra-

kennusten lämmitystehontarve on pienempi. Tämä on havaittavissa erityisesti iän perusteella 

luokitelluissa asuinrakennuksissa. K-kerrointen tasot määrittävät kuitenkin kunkin ryhmän 

todellisen muutoksen. Vaihtoehdoissa 1 ja 3 voidaan K-kerrointen suhteella säätää suhteel-

lista hyötyä asuinrakennusten ja muiden asiakasryhmien välillä. Toisin sanoen suhdetta sää-

tämällä voidaan valita, kumman suhteellinen hyöty uudistuksesta on suurempi. Asiakastyy-

tyväisyyden kannalta on edullista, mitä pienemmällä osalla asiakkaista tehomaksu nousee ja 

mitä vähäisempää nousu on.  

 

Seuraavassa esitetty asiakasryhmäkohtainen tarkastelu on tehty K-kerrointen yhden desi-

maalin tarkkuudella. Tarkastelu määrittää suuntaviivat ja rajat HLV:n tekemälle lopulliselle 

ja tarkemmalle määritykselle.  

 

Vaihtoehdossa 1 parhaalta vaikuttaa yhdistelmä, jossa k(kk)=1,8 ja k(h)=1,5. Tällöin vain 

kolmen asiakasryhmän tehomaksu nousee. Tämän lisäksi minkään asiakasryhmän teho-

maksu ei laske yli 20 %:ia. 

 

Taulukko 12. Vaihtoehdon 1 aiheuttama tehomaksun kokonaiskertymän prosentuaalinen muutos nykytilan-

teeseen verrattuna eri K(kk)- ja K(h) -kertoimien yhdistelmillä. 

      

 

     h
kk

1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

1,4 -19,7 -16,8 -13,9 -11,0 -8,1 -5,1 -2,2

1,5 -16,9 -14,0 -11,1 -8,2 -5,2 -2,3 0,6

1,6 -14,1 -11,2 -8,3 -5,4 -2,4 0,5 3,4

1,7 -11,3 -8,4 -5,5 -2,5 0,4 3,3 6,2

1,8 -8,5 -5,6 -2,7 0,3 3,2 6,1 9,0

1,9 -5,7 -2,8 0,2 3,1 6,0 8,9 11,8

2,0 -2,9 0,0 3,0 5,9 8,8 11,7 14,7

Vaihtoehto 1
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Taulukko 13. Vaihtoehdon 1 aiheuttamat tehomaksun asiakasryhmäkohtaiset prosentuaaliset muutokset ny-

kytilanteeseen verrattuna eri K(kk)- ja K(h) -kertoimien yhdistelmillä. 

      

 

Vaihtoehdossa 2 ainoastaan K(h)-kerroin vaikuttaa tehomaksuihin, koska kaikkien asiakas-

ryhmien tehomaksu määrittyy ainoastaan tuntitehon perusteella. Optimaalinen k(h)-kerroin 

sopivan tehomaksukertymän saavuttamiseksi on hieman yli 1,6. 

 

Taulukko 14. Vaihtoehdon 2 aiheuttama tehomaksun kokonaiskertymän prosentuaalinen muutos nykytilan-

teeseen verrattuna eri K(h) -kertoimien yhdistelmillä. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

kk/h kk/h kk/h kk/h kk/h

Asiakasryhmä 1,9/1,4 1,8/1,5 1,7/1,6 1,6/1,7 1,5/1,8

20 Rivitalot 8,8 3,0 -2,7 -8,4 -14,1

30 Kerrostalot ennen 1960 18,6 12,4 6,1 -0,1 -6,4

31 Kerrostalot 1960-1972 1,8 -3,6 -9,0 -14,3 -19,7

32 Kerrostalot 1973-1984 2,5 -2,9 -8,3 -13,7 -19,1

33 Kerrostalot 1985-2002 1,9 -3,5 -8,8 -14,2 -19,5

34 Kerrostalot 2003 eteenpäin -13,9 -18,4 -22,9 -27,5 -32,0

PILP KERROSTALOT -10,7 -4,3 2,1 8,4 14,8

40 Teollisuusrakenn. -23,2 -17,7 -12,2 -6,7 -1,2

50 Liiketalot -17,0 -11,1 -5,1 0,8 6,7

60 Huoltamot 0,8 8,0 15,2 22,4 29,6

70 Julkiset rakenn. -6,9 -0,3 6,4 13,0 19,7

Vaihtoehto 1

     h
kk

1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

1,4 -18,2 -12,3 -6,5 -0,6 5,2 11,1 16,9

1,5 -18,2 -12,3 -6,5 -0,6 5,2 11,1 16,9

1,6 -18,2 -12,3 -6,5 -0,6 5,2 11,1 16,9

1,7 -18,2 -12,3 -6,5 -0,6 5,2 11,1 16,9

1,8 -18,2 -12,3 -6,5 -0,6 5,2 11,1 16,9

1,9 -18,2 -12,3 -6,5 -0,6 5,2 11,1 16,9

2,0 -18,2 -12,3 -6,5 -0,6 5,2 11,1 16,9

Vaihtoehto 2
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Taulukko 15. Vaihtoehdon 2 aiheuttamat tehomaksun asiakasryhmäkohtaiset prosentuaaliset muutokset ny-

kytilanteeseen verrattuna eri K(kk)- ja K(h) -kertoimien yhdistelmillä. 

     

 

Vaihtoehdossa 3 asuinrakennukset hyötyvät uudistuksesta selvästi muita asiakastyyppejä 

enemmän. K(kk)-kertoimen kasvattaminen ja K(h)-kertoimen laskeminen tasoittavat tilan-

netta, mutta vain lievästi. Tehomaksukertymä rajoittaa K(h)-kertoimen vähintään tasolle 1,7. 

K(h)-kertoimen voimakas korottaminen ei vaihtoehdossa 3 ole muutenkaan mielekästä, 

koska noston myötä yhä suurempi osa asiakkaista valitsee tuntiperusteisen tilaustehon, jol-

loin lähestytään vaihtoehtoa 2.  

 

Taulukko 16. Vaihtoehdon 3 aiheuttama tehomaksun kokonaiskertymän prosentuaalinen muutos nykytilan-

teeseen verrattuna eri K(kk)- ja K(h) -kertoimien yhdistelmillä. 

      

 

h h

Asiakasryhmä 1,6 1,7

20 Rivitalot -1,7 4,4

30 Kerrostalot ennen 1960 5,0 11,5

31 Kerrostalot 1960-1972 -13,0 -7,6

32 Kerrostalot 1973-1984 -10,6 -5,0

33 Kerrostalot 1985-2002 -11,9 -6,4

34 Kerrostalot 2003 eteenpäin -15,8 -10,5

PILP KERROSTALOT 2,1 8,4

40 Teollisuusrakenn. -12,2 -6,7

50 Liiketalot -5,1 0,8

60 Huoltamot 15,2 22,4

70 Julkiset rakenn. 6,4 13,0

Vaihtoehto 2

     h
kk

1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

1,4 -23,2 -19,5 -16,2 -13,1 -10,0 -6,9 -3,8

1,5 -22,0 -17,7 -14,0 -10,7 -7,5 -4,4 -1,3

1,6 -21,4 -16,5 -12,2 -8,5 -5,2 -2,0 1,1

1,7 -21,0 -15,9 -11,0 -6,7 -2,9 0,4 3,5

1,8 -20,7 -15,4 -10,3 -5,5 -1,2 2,6 5,9

1,9 -20,5 -15,1 -9,9 -4,8 0,0 4,3 8,1

2,0 -20,3 -14,9 -9,5 -4,3 0,7 5,5 9,8

Vaihtoehto 3
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Taulukko 17. Vaihtoehdon 3 aiheuttamat tehomaksun asiakasryhmäkohtaiset prosentuaaliset muutokset ny-

kytilanteeseen verrattuna eri K(kk)- ja K(h) -kertoimien yhdistelmillä. 

 

 

4.5 Johtopäätökset 

Siirtyminen käyttämään mitattua kuukausi- tai tuntitehoa muuttaa tehomaksun perustetta 

merkittävästi lähes kaikilla HLV:n asiakkailla. Samalla laskee tehomaksujen kokonaisker-

tymä, ellei kaukolämpötariffia muokata.  

 

Tehty tarkastelu osoitti aiheelliseksi ottaa huomioon myös jonkinlainen sääkorjaus käytettä-

essä tuntitehoa tehomaksun perusteena. Vuosien 2016 ja 2017-2019 tehontarpeiden vertailu 

osoitti, että tuntiteho oli ollut kylmänä talvena useassa asiakasryhmässä 10-15 %:ia mittaus-

jakson talvia korkeampi. Sääkorjatun tarkastelun tilaustehot ja tehomaksut vastaavat siis ole-

tettua tulevaisuuden ”normaalitilannetta”, jossa tuntitehon kolmen vuoden mittausjakson ai-

kana on esiintynyt myös huippupakkasia. Takeita kovien pakkasten esiintymisestä lähivuo-

sina ei kuitenkaan ole.  

 

Luvussa 4.4 tehty tarkastelu osoittaa, että asuinrakennuksille annettu valinnanvapaus vaih-

toehdossa 3 lisää merkittävästi tehomaksu-uudistuksen aiheuttamia suhteellisia eroja asiak-

kaiden välillä, kun oletetaan, että jokainen asuinrakennus valitsee itselleen halvemman vaih-

toehdon. Riittävän tehomaksukertymän kartuttamiseksi tuntitehon K-kerroin joudutaan nos-

tamaan tasolle, joka aiheuttaa tehomaksun nousua erityisesti huoltamoilla ja julkisissa ra-

kennuksissa. Vaikka valinnanvapaus oletettavasti lisää asuinrakennusasiakkaiden tyytyväi-

syyttä uudistukseen, saattaa vaihtoehdon 3 kokonaisvaikutus kääntyä asiakastyytyväisyyden 

kannalta kokonaisuutena negatiiviseksi. 

kk/h kk/h kk/h kk/h kk/h kk/h

Asiakasryhmä 2,0/1,7 1,9/1,7 1,8/1,7 1,7/1,8 1,6/1,8 1,5/1,9

20 Rivitalot -1,2 -2,4 -4,3 -6,3 -11,4 -16,7

30 Kerrostalot ennen 1960 7,6 6,6 4,9 3,9 -1,6 -7,7

31 Kerrostalot 1960-1972 -8,9 -9,4 -10,2 -9,7 -14,4 -19,7

32 Kerrostalot 1973-1984 -5,9 -6,4 -7,4 -8,5 -13,7 -19,1

33 Kerrostalot 1985-2002 -22,9 -24,4 -26,1 -26,0 -28,5 -29,6

34 Kerrostalot 2003 eteenpäin -42,4 -44,1 -45,8 -46,2 -48,1 -49,0

PILP KERROSTALOT 8,4 8,4 8,4 14,8 14,8 21,2

40 Teollisuusrakenn. -6,7 -6,7 -6,7 -1,2 -1,2 4,3

50 Liiketalot 0,8 0,8 0,8 6,7 6,7 12,7

60 Huoltamot 22,4 22,4 22,4 29,6 29,6 36,8

70 Julkiset rakenn. 13,0 13,0 13,0 19,7 19,7 26,3

Vaihtoehto 3
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Tarkastelussa houkuttelevimmiksi vaihtoehdoiksi nousivat 1 ja 2. Erot vaihtoehtojen välillä 

eivät ole suuret, kun K-kertoimet optimoidaan asiakasryhmien välisten erojen minimoi-

miseksi. Käytännössä valitaan saako suuremman suhteellisen hyödyn asuinrakennukset 

(vaihtoehto 2) vai ei-asuinrakennukset (vaihtoehto 1). Edellä mainittujen seikkojen lisäksi 

taulukossa 18 on esitetty vaihtoehtojen 1–3 keskinäinen vertailu eri kriteerien näkökulmasta. 

Taulukossa plus tarkoittaa, että vaihtoehto vastaa kriteeriä ja miinus, että vaihtoehto ei vastaa 

kriteeriä. Useampi merkki tarkoittaa voimakkaampaa vastaavuutta tai vastaamattomuutta. 

 

Taulukko 18. Vaihtoehtojen 1–3 vahvuudet ja heikkoudet. 

Kriteeri Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3 
Järjestelmä oikeudenmukainen asiak-
kaan kannalta 

+ ++ (huomioi sää-
vaihtelut) 

+ (huomioi tuntiteholla 
säävaihtelut) 

Tehomaksukertymä tasainen + - - 
Mahdollistaa tasapuolisen muutoksen + + + - - 
Ei herkkä kulutusdatan virheille - (ei-asuinrak.) - - - 
Mahdollistaa valinnan vapauden - - + 
Järjestelmä yksinkertainen + + + - 
Kannustaa huipputehojen alentamiseen + + + + 

 

Muutos siirtyä käyttämään mitattua tuntidataa tehomaksun perusteena muuttaa kaukoläm-

pöjärjestelmää oikeudenmukaisempaan suuntaan, kun kulut jakaantuvat asiakkaille todelli-

sen tehontarpeen mukaan. Samalla myös energiatehokkuus parantuu, kun asiakkaat alkavat 

kiinnittää enemmän huomiota lämpötehontarpeeseensa ja erityisesti tehopiikkeihin. Toi-

saalta uudistus saattaa aiheuttaa myös ikäviä yllätyksiä asiakkaille, joiden tehomaksut nou-

sevat. Turhien ikävien yllätysten välttämiseksi ja oikeudenmukaisuuden edistämiseksi työn 

kirjoittaja suosittelee tarkastamaan kaikkien kohteiden kulutusdatan virheiden varalta. 
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5 CASE KAUSIKUSTANNUKSIIN PERUSTUVA HINNOITTELU 

Toinen työssä tarkasteltava case on kausikustannuksiin perustuva hinnoittelu. Tarkastelun 

tavoitteena on tarkastella HLV:n lämmönhankinnan kustannuksia huomioiden kaukolämpö-

verkoston hyötysuhteen. Työssä tarkastellaan lämmönhankinnan kustannusten muutoksia eri 

vuodenaikojen sekä vuosien välillä. Selvityksen tuloksena määritetään HLV:lle lämmönhan-

kinnan keskimääräiset kausikustannukset mahdollisesti tulevaisuudessa käyttöönotettavan 

kausihinnoittelun pohjaksi. Tämän lisäksi tarkastellaan eri kausihinnoittelumallien vaiku-

tusta kaukolämpöyhtiön nettokassavirtaan. 

 

5.1 Aineisto ja menetelmät 

Tarkastelua varten HLV on luovuttanut selvityksen tekijän käyttöön datan vuosien 2016–

2019 lämmönhankinnan ja -myynnin määristä. Lämmönhankinnan kustannukset perustuvat 

HLV:ltä saatuihin tietoihin ostolämmön hinnoista sekä yleisesti saatavilla oleviin hintatie-

toihin HLV:n omassa lämmöntuotannossaan käyttämistä polttoaineista. 

 

Lämmönhankinnan kustannusten määritys perustuu HLV:n vuosien 2016-2019 dataan. Ai-

neisto sisältää myös erityisesti huomioon otettavat, ”normaalista” poikkeavat tilanteet: 

1. poikkeuksellisen pitkä ja kylmä pakkasjakso vuoden 2016 tammikuussa 

2. raskaan polttoöljyn varaston tyhjentäminen ja kaasun korvaaminen polttoöljyllä tam-
mikuussa 2016 

3. Fortumin jätteenpolttolaitoksen tuotantokatkos tammikuussa 2019 

4. maakaasun hinnan voimakkaat muutokset tarkastelujaksolla ja erityisesti keväällä 
2020. 
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Tässä selvityksessä HLV:n lämmönhankinnan kustannuksia tarkastellaan kirjallisuudessa 

esitettyjen, kaukolämpöyhtiöillä käytössä olevien sekä HLV:n aineiston perusteella räätälöi-

tyjen mallien avulla. Käytetyt mallit koostuvat 1-4 kaudesta. Mallit ovat: 

 
Nykymalli (1 kausi) 
tammikuu-joulukuu 
 
Malli 1 (2 kautta) 
marraskuu-maaliskuu 
huhtikuu-lokakuu 
 
Malli 2 (2 kautta) 
tammikuu-helmikuu, joulukuu 
maaliskuu-marraskuu 
 
Malli 3 (2 kautta) 
tammikuu-helmikuu 
maaliskuu-joulukuu 
 
Malli 4 (3 kautta) 
joulukuu-helmikuu 
maaliskuu-toukokuu, syyskuu-marraskuu 
kesäkuu-elokuu 
 
Malli 5 (3 kautta) 
tammikuu-helmikuu 
maaliskuu, joulukuu 
huhtikuu-marraskuu 
 
Malli 6 (4 kautta) 
tammikuu-helmikuu 
maaliskuu, marraskuu-joulukuu 
huhtikuu-toukokuu, syyskuu-lokakuu 
kesäkuu-elokuu 

 

5.2 Lämmönhankinta 

Hyvinkäällä kaukolämmön kysyntä katetaan valtaosin ostolämmöllä, jota hankitaan Fortu-

min jätteenpolttolaitokselta Riihimäeltä sekä Myllyn Parhaan myllyltä Hyvinkäältä. Näistä 

Fortumilta hankittavan lämmön määrä on huomattavasti suurempi, vuodesta riippuen, jopa 

yli 80 % HLV:n lämmönhankinnasta. 
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Näiden lisäksi HLV tuottaa omissa laitoksissaan lämpöä maakaasulla, kaatopaikkakaasulla, 

polttoöljyllä sekä puupelleteillä. 

 

Tarkastellussa vuosien 2016–2019 aineistossa eri lämmönlähteiden osuudet vuotuisesta läm-

mönhankinnasta vaihtelivat seuraavasti (todelliset luvut ennen laskelmaa varten tehtyjä kor-

jauksia): 

ekolämpö, Fortumin jätteenpolttolaitos 79,2–87,9 % 

maakaasu     4,3–12,0 % 

polttoöljy     0,5–7,5 % 

pelletti      0–5,6 % 

kaatopaikkakaasu    1,6–2,0 % 

biolämpö, Myllyn Paras   0,7–1,2 % 

 

Kokonaisuudessaan tarkastelujakson lämmönhankinta oli 358–363 GWh/v ja myynti 314-

320 GWh/v. Hankinta- ja myyntimäärien vaihtelu vuosien välillä on siis ollut melko vä-

häistä. 

 

5.2.1 Eri lämmönlähteiden ja polttoaineiden yksikkökustannukset 

Eri lämmönlähteille laskennassa käytetyt hinnat on arvioitu hintatilastojen sekä HLV:n il-

moittamien arvojen perusteella. Ostolämmön, Fortumin ekolämmön ja Myllyn Parhaan bio-

lämmön, hinnat ovat luottamuksellisia, eikä niitä eritellä tarkemmin tässä raportissa. Osto-

polttoaineiden, maakaasun, pelletin ja kevyen polttoöljyn, hinnat vastaavat nykyisiä mark-

kinahintoja. Polttoaineiden hinnat sisältävät mahdolliset valmisteverot, mutta eivät arvonli-

säveroa. Ostolämmölle hyötysuhteena on käytetty arvoa 1 ja omassa lämmöntuotannossa 

käytetyille polttoaineille HLV:n ilmoittamia arvoja (taulukko 19). Laskelmissa ei myöskään 

ole huomioitu päästöoikeuksien hankinnasta syntyviä kustannuksia (tai mahdollisia käyttä-

mättä jääneiden oikeuksien myyntituloja) kaukolämpöyhtiölle. 

 

HLV:n käyttämistä polttoaineista selvästi kallein on huippu- ja varapolttoaineen käytettävä 

kevyt polttoöljy. Maakaasulla tuotetun lämmön muuttuvat kustannukset ovat tyypillisesti 

olleet lämmönlähteistä toiseksi korkeimmat, mutta koronakriisin aikana maakaasun markki-

nahinta on laskenut merkittävästi. Huomattavista hintavaihteluista ja maakaasun 
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merkittävästä asemasta HLV:n omassa lämmöntuotannosta johtuen tarkastellaan lämmön-

hankinnan kustannuksia kolmella eri tasolla (30, 40, 50 €/MWh). Näistä 30 €/MWh vastaa 

selvityshetkellä vallitsevaa, koronakriisin mukanaan tuomaa hintatasoa, joka kuitenkin on 

selvästi viimevuosien keskitasoa alempana. Toinen ääripää, 50 €/MWh taas on lähellä viime 

vuosien huipputasoa. (Gaspool Balancing Services, 2020) Hinnat sisältävät maakaasun ener-

giamaksun, valmisteveron 20,654 €/MWh (Verohallinto, 2019) sekä kaasun siirtomaksun, 

noin 5 €/MWh.  

 

Pelletin hinta sijoittuu jonkin verran maakaasun viimevuosien normaalitason alapuolelle, 

mutta on kuitenkin hieman korkeampi kuin maakaasun koronakriisin aikainen hinta. Selvästi 

edullisin polttoaine on kaatopaikkakaasu, jota on tarjolla käytännössä pumppauskustannuk-

silla. 

 

Taulukko 19. Laskennassa käytetyt hyötysuhteet HLV:n käyttämille lämmönlähteille. 

Lämmönlähde/ 
polttoaine 

Eko-
lämpö, 
Fortum 

Bio-
lämpö, 
Myllyn 
Paras 

Maa-
kaasu 

Poltto-
öljy 

Pelletti Kaato-
paikka-
kaasu 

Hyötysuhde 1 1 0,94 0,91 0,9 0,9 
 

Laskennassa on maakaasua lukuun ottamatta käytetty lämmölle ja eri polttoaineille yhtä ar-

viota hinnasta, koska tavoitteena ei ole määrittää menneiden vuosien tarkkoja hankintakus-

tannuksia, vaan nykyhintojen avulla arvioida, miten vuosia 2016-2019 vastaavat lämmön 

kysyntä-tarjontatilanteet vaikuttavat lämmönhankinnan kustannuksiin. 

 

5.2.2 Fortumin ekolämpö 

Hyvinkään kaukolämpöjärjestelmän ominaispiirre ja kokoluokkansa takia merkittävin 

yksittäinen tekijä on Fortumin jätteenpolttolaitokselta hankittava ekolämpö. Riihimäen 

jätevoimalan lämmöllä lämmitetään merkittävä osuus sekä Riihimäen että Hyvinkään 

kaupungeista. Kesäkuukausina ekolämmön osuus Hyvinkään kaukolämmöstä on korkea, 

jopa yli 95 %. Tarkastelujaksolla ekolämmön osuus vaihteli talvikuukausina hieman alle 60 

%:n ja hieman yli 80 %:n välillä. 
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Talvella Hyvinkäälle tulevan lämmön määrään vaikuttaa oman kysynnän lisäksi myös 

Hyvinkään ja Riihimäen välille määritetty jakosuhde, joka korkean lämmönkulutuksen 

aikaan rajoittaa Hyvinkäälle siirrettävää lämpöä. Kovalla pakkasella tapahtuva Riihimäen 

lämmöntarpeen kasvu voi siis vähentää Hyvinkäälle siirrettävän lämmön määrää. Ilmiö on 

selvästi havaittavissa kuvassa 15, jonka mukaan Hyvinkäälle kuukausittain siirretty 

lämpömäärä kääntyy loivaan laskuun kuukauden keskilämpötilan alittaessa 0 °C.  

 

 
Kuva 15. Fortumin Hyvinkäälle kuukausittain toimittaman ekolämmön määrä kuukauden keskilämpötilan 

funktiona.  

 

Tarkastelujaksolla Fortumin ekolämmön osuus Hyvinkään kaupungin käyttämästä 

kaukolämmöstä oli pienimmillään kovan pakkasjakson aikana tammikuussa 2016, jolloin 

vain runsaat 50 % Hyvinkään kaukolämmöstä tuli Fortumilta. Ekölämmön kuukausittaiset 

hankintamäärät ja osuudet tarkastelujaksolla on esitetty kuvissa 16 ja 17. 
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Kuva 16. Fortumin Ekolämmön kuukausittainen kaukolämmön hankintamäärä (GWh) tarkasteluajanjaksolla. 

 

 
Kuva 17. Fortumin Ekolämmön osuus kuukausittaisesta kaukolämmön kokonaishankintamäärästä (%) tarkas-

teluajanjaksolla. 

 

Ekolämmön osuuden muutokset vaikuttavat lämmönhankinnan kustannuksiin merkittävästi, 

sillä huippukuorma tuotetaan Hyvinkäällä esisijaisesti maakaasulla, jonka 

yksikkökustannukset ovat tyypillisesti olleet selvästi ekolämpöä suuremmat.  

 

5.2.3 Hankinnan kokonaismäärät 

HLV:n toimittamissa hankintaluvuissa oli mukana koko yrityksen lämmönhankinta, 

sisältäen myös Kallionopon erillisverkon. Siellä pääasiallisena lämmönlähteenä on 

puupelletti ja varalämmönlähteenä kevyt polttoöljy. Koska selvitys koskee vain HLV:n 
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pääverkkoa poistettiin Kallionopon hankinta kokonaishankintamäärästä laskennallisesti. 

Laskennassa Kallionopon verkon lämmöntuotanto vähennettiin koko HLV:n pelletillä 

tuotetusta lämpömäärästä. Niiltä osin kun Kallionopon hankintamäärä ylitti HLV:n pelletillä 

tuotetun lämpömäärän, vähennettiin se öljyllä tuotetusta lämpömäärästä. Kallionopon 

verkon lämmönhankinta oli tarkastelujaksolla 3-3,5 GWh/v, mikä vastaa noin 1 %:a HLV:n 

kokonaishankinnasta. Laskennan oletuksista aiheutuva virhe pääverkon 

hankintakustannuksiin on hyvin pieni. 

 

Vuoden 2016 hankintaan tehtiin myös korjauksia polttoöljyn lukuihin, jotka poikkesivat 

selvästi tarkastelujakson muiden vuosien luvuista. HLV:n ilmoituksen mukaan vuoden 2016 

aikana hankkiuduttiin eroon varastossa olleesta raskaasta polttoöljystä tulevan käyttökiellon 

takia. Raskaalla polttoöljyllä korvaattiin siis käytännössä maakaasun kulutusta, mikä aiheutti 

selvityksessä käytetyillä hinnoilla merkittävää nousua lämmönhankinnan kustannuksiin. 

Tilanteen keinotekoisuudesta johtuen siirrettiin öljyn kulutusta maakaasun kulutukseen, 

jotta asetelma vastaisi paremmin normaalitilannetta. Siirretty määrä oli yhteensä 22 GWh 

(tammi 12, helmi 2, maalis 2, marras 3 ja joulu 3 GWh).  

 

Vuoden 2016 hankintamäärissä (taulukko 20) näkyy selvästi tammikuun pitkä ja kylmä 

pakkasjakso, joka korjatussa aineistossa nosti maakaasun kulutusta merkittävästi.  

 

Taulukko 20. HLV:n pääverkon lämmönhankinta vuonna 2016. 

 

 

Kuu-
kausi

Eko-
lämpö, 
Fortum

Maa-
kaasu

Kaato-
paikka-
kaasu

Pelletti Poltto-
öljy

Biolämpö, 
Myllyn 
Paras

Yhteensä

GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh

Tammi 33,8 26,6 0,6 0,0 1,7 0,2 63,0

Helmi 34,5 4,8 0,6 0,0 1,3 0,4 41,7

Maalis 36,8 2,7 0,6 0,0 0,5 0,4 41,0

Huhti 28,2 0,0 0,6 0,0 0,0 0,3 29,1

Touko 13,1 0,0 0,6 0,0 0,0 0,3 14,0

Kesä 10,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,3 11,1

Heinä 8,8 0,0 0,8 0,0 0,0 0,4 10,0

Elo 10,0 0,1 0,6 0,0 0,0 0,4 11,1

Syys 15,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,3 16,0

Loka 31,1 0,7 0,6 0,0 0,4 0,3 33,0

Marras 34,1 7,5 0,6 0,0 0,7 0,3 43,2

Joulu 37,3 6,8 0,6 0,0 0,4 0,3 45,5

293,0 49,4 7,4 0,0 5,1 4,0 358,8
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Vuonna 2017 ei lämmönkysynnässä tai tarjonnassa (taulukko 3) esiintynyt mitään poikkeuk-

sellisia tapahtumia. Lämmityskauden osalta vuosi oli kuitenkin melko lauha. Tammi-maa-

liskuu ja joulukuu olivat kaikki kuukauden keskilämpötilaltaan 20 vuoden keskiarvon ylä-

puolella (taulukko 21). 

 

Taulukko 21. HLV:n pääverkon lämmönhankinta vuonna 2017. 

 

 

Vuonna 2018 helmikuu ja maaliskuu olivat selvästi kuiden pitkäaikaisia keskiarvoja kyl-

mempiä (taulukko 24), mikä näkyi myös korkeana lämmön kokonaiskulutuksena sekä suu-

rena maakaasun ja pelletin kulutuksena (taulukko 22). Fortumin ekolämmön osuus Hyvin-

kään kaukolämmöstä oli helmi-maaliskuussa poikkeuksellisen pieni (kuva 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuu-
kausi

Eko-
lämpö, 
Fortum

Maa-
kaasu

Kaato-
paikka-
kaasu

Pelletti Poltto-
öljy

Biolämpö, 
Myllyn 
Paras

Yhteensä

GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh

Tammi 38,1 5,2 0,6 3,6 1,0 0,3 48,9

Helmi 33,3 5,2 0,4 3,4 1,8 0,3 44,5

Maalis 37,7 1,1 0,6 0,7 0,0 0,3 40,5

Huhti 32,9 0,1 0,5 0,2 0,0 0,4 34,1

Touko 18,0 0,7 0,6 0,8 0,0 0,3 20,5

Kesä 12,8 0,2 0,6 0,3 0,0 0,4 14,3

Heinä 10,1 0,0 0,6 0,0 0,0 0,4 11,1

Elo 11,1 0,1 0,6 0,0 0,0 0,3 12,1

Syys 17,0 0,2 0,5 0,0 0,1 0,4 18,2

Loka 29,1 1,1 0,5 1,5 0,0 0,3 32,6

Marras 35,3 0,6 0,6 0,9 0,0 0,4 37,8

Joulu 38,9 0,8 0,6 2,6 0,1 0,4 43,3

314,3 15,3 6,7 14,0 3,2 4,2 357,8
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Taulukko 22. HLV:n pääverkon lämmönhankinta vuonna 2018. 

 

 

Vuonna 2019 tammikuu oli hieman pitkän aikavälin keskiarvoa kylmempi (taulukko 24), 

mikä oli selvästi havaittavissa kuun kaukolämmön kokonaishankinnan määrässä (kuva 17). 

Merkille pantavaa on myös tammikuun korkea maakaasun kulutus sekä kokonaiskulutuk-

seen nähden alhainen ekolämmön hankintamäärä ja -osuus (taulukko 22). Syy näihin on For-

tumin jätteenpolttolaitoksen ajankohtaan osunut laajahko toimintahäiriö. 

 

Taulukko 23. HLV:n pääverkon lämmönhankinta vuonna 2019. 

 

 

Kuu-
kausi

Eko-
lämpö, 
Fortum

Maa-
kaasu

Kaato-
paikka-
kaasu

Pelletti Poltto-
öljy

Biolämpö, 
Myllyn 
Paras

Yhteensä

GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh

Tammi 37,7 7,2 0,5 3,4 0,4 0,3 49,4

Helmi 31,9 14,9 0,5 5,5 1,3 0,3 54,3

Maalis 34,4 12,2 0,6 3,9 0,3 0,4 51,7

Huhti 28,7 0,2 0,5 0,3 0,0 0,3 29,9

Touko 13,3 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 14,2

Kesä 11,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,2 11,7

Heinä 8,3 0,0 0,5 0,0 0,0 0,4 9,2

Elo 9,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 9,9

Syys 15,0 0,1 0,5 0,0 0,0 0,3 15,8

Loka 28,7 0,4 0,5 0,6 0,0 0,2 30,2

Marras 32,8 2,1 0,5 2,1 0,0 0,2 37,7

Joulu 37,1 6,5 0,5 4,7 0,2 0,3 49,3

287,9 43,6 6,0 20,4 1,9 3,7 363,4

Kuu-
kausi

Eko-
lämpö, 
Fortum

Maa-
kaasu

Kaato-
paikka-
kaasu

Pelletti Poltto-
öljy

Biolämpö, 
Myllyn 
Paras

Yhteensä

GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh

Tammi 33,6 15,9 0,5 6,0 1,3 0,2 57,6

Helmi 33,4 5,2 0,5 2,5 0,2 0,2 41,9

Maalis 38,2 3,4 0,5 2,6 0,1 0,0 44,9

Huhti 26,6 0,1 0,5 0,3 0,0 0,1 27,6

Touko 16,5 1,7 0,5 0,7 0,0 0,0 19,3

Kesä 9,8 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 10,3

Heinä 9,9 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 10,7

Elo 10,1 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 10,9

Syys 17,8 0,6 0,2 0,4 0,1 0,3 19,4

Loka 27,2 3,1 0,4 2,1 0,0 0,4 33,3

Marras 35,3 3,6 0,5 0,8 0,1 0,3 40,6

Joulu 37,3 2,7 0,6 1,7 0,1 0,3 42,6

295,6 36,3 5,8 17,0 2,0 2,5 359,2
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Taulukko 24. Kuukauden keskilämpötilan erotus 20 vuoden keskiarvosta vuosina 2016-2019 Hyvinkäänkylän 

mittausasemalla. Negatiiviset arvot ovat keskiarvoa kylmempiä ja positiiviset keskiarvoa lämpimämpiä kuu-

kausia. 

 

 

5.2.4 Lämmönhankinnan keskikustannukset 

Tarkastelujaksolla HLV:n ostolämmöstä ja polttoaineista syntyneet kustannukset (verkosto-

häviöt ei huomioitu) erosivat selvästi vuodenaikojen välillä. Kesän lämpimimpänä aikana 

kustannukset olivat alhaisimmillaan 15 % vuoden keskikustannuksia pienemmät ja talven 

kylmimpään aikaan jopa 20 % vuoden keskikustannuksia suuremmat. Kylmien kuukausien 

keskikustannusten erot vuotuisiin keskikustannuksiin olivat sitä suuremmat, mitä kalliimpi 

oli maakaasun hinta. Ostolämmöstä ja polttoaineista syntyneiden kustannusten vaihtelua on 

esitetty taulukossa 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019
Kuukausi °C °C °C °C
tammi -5,3 2,2 2,9 -1,7
helmi 4,4 1,4 -3,9 4,6
maalis 1,7 2,4 -3,6 1,1
huhti -0,1 -2,5 0,1 1,3
touko 2,2 -1,8 3,3 -0,9
kesä 0,5 -1,5 0,3 2,5
heinä -1,0 -2,7 2,1 -1,4
elo -0,8 -0,9 1,1 -0,2
syys 0,5 -0,4 1,2 -1,0
loka -1,2 -0,6 0,7 -0,6
marras -2,8 0,7 1,1 -0,2
joulu 0,9 2,3 -0,2 3,1
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Taulukko 25. HLV:n kaukolämmön hankintakustannusten prosentuaalinen vaihtelu eri maakaasun hinnoilla 

(30, 40, 50 €/MWh) vuosina 2016–2019. Kuukausittaisia kustannuksia (verkostohäviöt ei huomioitu) on ver-

rattu kunkin vuoden lämmönhankinnan keskikustannukseen. Taulukossa punaisten solujen hankintakustannuk-

set (ilman etumerkkiä) ovat keskimääräistä korkeammat ja vihreiden solujen hankintakustannukset (miinus-

merkkiset) keskimääräistä alhaisemmat.  

 

 

Selvitettäessä lämmönhankinnan kustannuksia, keskeinen huomioon otettava tekijä on ver-

kostohyötysuhde. Sen voi laskea verkkoon syötetyn ja sieltä myydyn energian suhteena. 

HLV:n pääverkon vuosihyötysuhde oli tarkastelujaksona 88-89 %. Vaihtelu vuodenaikojen 

välillä oli kuitenkin suurta. Hyötysuhde oli korkeimmillaan talvella, suuren kulutuksen ai-

kaan. Kesällä, alhaisen kulutuksen aikaan hyötysuhde puolestaan oli alhaisimmillaan. Kuu-

kausikohtaisen hyötysuhteen vaihteluväli tarkastelujaksolla oli 67-93 %. 

 

Verkostohyötysuhteen huomioiminen lisäsi tarkastelujaksolla vuotuisia hankintakustannuk-

sia energiayksikköä kohti 13-14 %. Verkostohäviöiden huomioiminen käänsikin tilanteen 

kuukausikohtaisten lämmönhankintakustannusten osalta lähes päinvastaiseksi taulukkoon 

25 nähden. Korkealla kaasun hinnalla kylmimpien talvikuukausien hankintakustannukset 

pysyivät kaukolämpöyhtiölle kalliina, mutta monin paikoin niiden ohi kalleudessa kiilasivat 

Vuosi
Kaasun hinta 50 40 30 50 40 30 50 40 30 50 40 30

Tammi 19,7 % 11,5 % 2,6 % 6,9 % 4,9 % 2,8 % 2,5 % 1,8 % 1,0 % 14,6 % 9,5 % 4,0 %

Helmi 1,4 % 2,2 % 3,0 % 10,6 % 8,3 % 6,0 % 13,1 % 8,7 % 3,9 % 2,0 % 1,3 % 0,6 %

Maalis -4,1 % -2,1 % 0,2 % -2,1 % -1,6 % -1,1 % 8,0 % 4,6 % 1,0 % -1,4 % -0,7 % 0,1 %

Huhti -10,0 % -6,1 % -1,9 % -4,2 % -3,0 % -1,6 % -8,9 % -5,7 % -2,2 % -7,4 % -4,5 % -1,4 %

Touko -11,7 % -8,0 % -3,9 % -2,4 % -2,1 % -1,8 % -10,4 % -7,0 % -3,3 % -2,7 % -2,3 % -1,8 %

Kesä -11,6 % -7,8 % -3,6 % -5,1 % -4,2 % -3,2 % -10,7 % -7,3 % -3,7 % -10,1 % -7,2 % -4,1 %

Heinä -14,8 % -11,1 % -7,0 % -7,5 % -6,2 % -4,9 % -12,0 % -8,7 % -5,1 % -10,2 % -7,4 % -4,3 %

Elo -12,0 % -8,6 % -4,9 % -6,6 % -5,5 % -4,4 % -11,0 % -7,7 % -4,2 % -9,9 % -7,1 % -4,0 %

Syys -11,6 % -7,7 % -3,6 % -4,0 % -2,9 % -1,8 % -9,8 % -6,5 % -2,9 % -4,7 % -2,6 % -0,3 %

Loka -7,4 % -4,0 % -0,3 % -1,5 % -1,2 % -1,0 % -8,4 % -5,2 % -1,9 % -0,5 % -0,3 % 0,0 %

Marras 3,1 % 2,1 % 1,0 % -2,8 % -1,9 % -1,1 % -4,4 % -2,5 % -0,4 % -1,5 % -1,1 % -0,7 %

Joulu 0,7 % 0,3 % 0,0 % -1,7 % -0,9 % -0,1 % 1,7 % 1,3 % 1,0 % -2,7 % -1,6 % -0,4 %

2016 2017 2018 2019
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kesän alhaisen kulutuksen kuukaudet. Tämä näkyy taulukossa selkeästi kesäajan punerta-

vana alueena. Kesäaikana hankintakustannukset pysyivät korkeina maakaasun hinnasta riip-

pumatta, koska tarkastelujaksolla kesien kaasunkulutus oli ollut olematonta. Talvella maa-

kaasun hinnalla oli kuitenkin merkittävä vaikutus hankintakustannuksiin. Alhaisimmat han-

kintakustannukset sijoittuivat huhtikuulle. Hieman vuodesta riippuen, myös maalis- ja tou-

kokuu sekä loka-marraskuu ja jopa joulukuu korostuivat taulukossa edullisina. Verkostohä-

viöt hankintakustannuksissa huomioon ottava laskelma on esitetty taulukossa 26. 

 

Taulukko 26. HLV:n kaukolämmön verkostohäviöt huomioivien hankintakustannusten prosentuaalinen vaih-

telu eri maakaasun hinnoilla (30, 40, 50 €/MWh) vuosina 2016–2019. Kuukausittaisia kustannuksia on verrattu 

kunkin vuoden lämmönhankinnan keskikustannukseen. Taulukossa punaisten solujen hankintakustannukset 

(ilman etumerkkiä) ovat keskimääräistä korkeammat ja vihreiden solujen hankintakustannukset (miinusmerk-

kiset) keskimääräistä alhaisemmat. 

  

 

5.2.5 Kausikustannukset 

Taulukossa 27 lämmönhankinnan kustannusten vaihtelua on tarkasteltu luvussa 2.2 esitelty-

jen kausien avulla. Taulukon arvot kuvaavat tarkasteltavan kauden lämmönhankinnan kes-

kikustannusten prosentuaalista poikkeamaa koko vuoden keskikustannuksista. Taulukosta 

Vuosi
Kaasun hinta 50 40 30 50 40 30 50 40 30 50 40 30

Tammi 13,6 % 5,8 % -2,7 % 2,5 % 0,6 % -1,4 % -1,1 % -1,8 % -2,5 % 10,3 % 5,4 % 0,1 %

Helmi -0,2 % 0,5 % 1,3 % 7,1 % 4,9 % 2,7 % 8,9 % 4,7 % 0,1 % -1,0 % -1,7 % -2,4 %

Maalis -2,9 % -0,8 % 1,5 % -3,4 % -2,9 % -2,5 % 4,0 % 0,7 % -2,8 % -3,2 % -2,5 % -1,7 %

Huhti -9,9 % -6,0 % -1,7 % -5,0 % -3,7 % -2,4 % -7,6 % -4,3 % -0,7 % -6,0 % -3,0 % 0,1 %

Touko -9,8 % -6,0 % -1,8 % 3,3 % 3,6 % 3,8 % 1,3 % 5,1 % 9,3 % -3,4 % -3,0 % -2,5 %

Kesä 0,8 % 5,2 % 10,0 % 4,5 % 5,5 % 6,6 % 3,9 % 7,7 % 11,9 % 7,8 % 11,3 % 15,1 %

Heinä 4,3 % 8,9 % 13,8 % 7,2 % 8,7 % 10,2 % 14,9 % 19,3 % 24,0 % 9,1 % 12,6 % 16,3 %

Elo 5,7 % 9,8 % 14,3 % 7,8 % 9,0 % 10,2 % 3,8 % 7,6 % 11,6 % 4,8 % 8,1 % 11,7 %

Syys -4,1 % 0,1 % 4,6 % 4,0 % 5,2 % 6,4 % -5,6 % -2,1 % 1,6 % 0,7 % 2,9 % 5,3 %

Loka -8,8 % -5,5 % -1,8 % -4,0 % -3,7 % -3,5 % -7,2 % -4,1 % -0,6 % 2,7 % 3,0 % 3,2 %

Marras 0,3 % -0,7 % -1,8 % -4,6 % -3,8 % -3,0 % -6,8 % -4,9 % -2,9 % -5,9 % -5,6 % -5,2 %

Joulu -2,2 % -2,5 % -2,8 % -4,0 % -3,2 % -2,4 % -1,3 % -1,6 % -2,0 % -5,5 % -4,4 % -3,2 %

2016 2017 2018 2019
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on nähtävissä heikosta verkostohyötysuhteesta johtuvat lämmönhankinnan korkeat kesäkus-

tannukset sekä korkeasta maakaasun hinnasta johtuvat korkeat hankintakustannukset tal-

vella. Erot kausikustannusten välillä korostuvat enemmän, mitä tarkemmin vuosi on jaettu 

kustannuksiltaan yhdenmukaisiin kausiin. Silmiinpistävää taulukossa on voimakkaimmin 

vuoden keskitasosta poikkeavien hankintakustannusten sijoittuminen kesäaikaan 30 ja 40 

€/MWh kaasun hinnalla. Tulos saattaa yllättää, mutta tarkempi tarkastelu osoittaa sen loo-

giseksi. Alhaisesta verkostohyötysuhteesta johtuen kesäajan hankintakustannukset ovat vuo-

den keskimääräisiä hankintakustannuksia korkeammat. Maakaasun hinnan lasku alentaa sel-

västi vuoden keskimääräisiä hankintakustannuksia, mutta ei juurikaan vaikuta kesäajan kus-

tannuksiin. Tästä syystä suurin ero vuoden keskimääräisiin hankintakustannuksiin osuu ke-

säkuukausille maakaasun ollessa edullisimmillaan. 
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Taulukko 27. HLV:n lämmönhankinnan kausikustannusten (verkostohäviöt huomioitu) prosentuaalinen vaih-

telu eri maakaasun hinnoilla (30, 40, 50 €/MWh) vuosina 2016–2019. Kausikustannuksia on verrattu kunkin 

vuoden lämmönhankinnan keskikustannukseen. Taulukossa punaisten solujen hankintakustannukset (ilman 

etumerkkiä) ovat keskimääräistä korkeammat ja vihreiden solujen hankintakustannukset (miinusmerkkiset) 

keskimääräistä alhaisemmat. 

 

 

5.2.6 Kausimallien vertailu 

Lämmönhankinnan kustannuserot eri kuukausien välillä olivat tarkastellussa aineistossa sel-

vät. Maakaasun ja polttoöljyn käytöstä johtuen talvikuukausien hankintakustannukset olivat 

vuoden keskimääräisiin kustannuksiin nähden korkeat. Mainittujen polttoaineiden vähäisen 

käytön ansiosta kevät- ja syyskuukausien kustannukset olivat puolestaan selvästi keskimää-

räistä matalammat.  

 

Vuosi
Kaasun hinta 50 40 30 50 40 30 50 40 30 50 40 30

Malli 1
marras-
maalis 2,8 % 0,9 % -1,1 % -0,2 % -0,7 % -1,2 % 1,3 % -0,2 % -1,9 % -0,3 % -1,3 % -2,3 %

huhti-loka -5,8 % -1,9 % 2,3 % 0,3 % 1,1 % 2,0 % -2,9 % 0,6 % 4,3 % 0,5 % 2,4 % 4,3 %

Malli 2
tammi-helmi, 
joulu 5,1 % 1,9 % -1,6 % 2,0 % 0,8 % -0,4 % 2,4 % 0,6 % -1,4 % 2,3 % 0,4 % -1,6 %

maalis-
marras -3,9 % -1,4 % 1,3 % -1,3 % -0,5 % 0,3 % -1,9 % -0,4 % 1,1 % -1,6 % -0,3 % 1,1 %

Malli 3 tammi-helmi 8,2 % 3,7 % -1,1 % 4,7 % 2,7 % 0,5 % 4,2 % 1,6 % -1,2 % 5,6 % 2,4 % -0,9 %

maalis-joulu -3,6 % -1,6 % 0,5 % -1,8 % -1,0 % -0,2 % -1,7 % -0,7 % 0,5 % -2,2 % -1,0 % 0,4 %

Malli 4 joulu-helmi 5,1 % 1,9 % -1,6 % 2,0 % 0,8 % -0,4 % 2,4 % 0,6 % -1,4 % 2,3 % 0,4 % -1,6 %

maalis-touko, 
syys-marras -5,0 % -2,9 % -0,5 % -2,7 % -2,0 % -1,3 % -3,1 % -2,0 % -0,9 % -2,8 % -1,8 % -0,8 %

kesä-elo 3,6 % 7,9 % 12,6 % 6,3 % 7,5 % 8,8 % 6,9 % 10,8 % 15,1 % 7,2 % 10,6 % 14,3 %

Malli 5 tammi-helmi 8,2 % 3,7 % -1,1 % 4,7 % 2,7 % 0,5 % 4,2 % 1,6 % -1,2 % 5,6 % 2,4 % -0,9 %

maalis, joulu -2,5 % -1,7 % -0,8 % -3,7 % -3,1 % -2,4 % 1,4 % -0,4 % -2,4 % -4,3 % -3,4 % -2,4 %

huhti-marras -4,1 % -1,6 % 1,2 % -0,8 % 0,0 % 0,9 % -3,9 % -0,8 % 2,5 % -1,1 % 0,3 % 1,9 %

Malli 6 tammi-helmi 8,2 % 3,7 % -1,1 % 4,7 % 2,7 % 0,5 % 4,2 % 1,6 % -1,2 % 5,6 % 2,4 % -0,9 %

maalis, 
marras-joulu -1,6 % -1,4 % -1,2 % -4,0 % -3,3 % -2,6 % -0,8 % -1,6 % -2,5 % -4,8 % -4,1 % -3,3 %

huhti-touko, 
syys-loka -8,6 % -4,8 % -0,8 % -1,7 % -0,9 % -0,2 % -5,8 % -2,5 % 1,2 % -1,3 % 0,1 % 1,6 %

kesä-elo 3,6 % 7,9 % 12,6 % 6,3 % 7,5 % 8,8 % 6,9 % 10,8 % 15,1 % 7,2 % 10,6 % 14,3 %

2016 2017 2018 2019
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Käytettävien polttoaineiden ja ostolämmön hinnan lisäksi kaukolämmön myyntihintaan vai-

kuttaa kuitenkin myös verkostohyötysuhde, joka tarkastelussa kohotti kesäkuukausien han-

kintakustannuksia selvästi. HLV:n tapauksessa suoraan kustannusperusteisesti sovellettuna 

kesäkuukaudet erotteleva malli toisi siis kaukolämmön energiamaksuun kesälle ”ylimääräi-

sen” nousun, mikä eroaa selvästi kaukolämpöyhtiöiden yleisestä linjasta kausihinnoittelussa. 

Kaukolämmön hintatilaston mukaan kaikissa kaukolämpöyhtiöiden kausihintajärjestelmissä 

alhaisin hinta osuu enemmän tai vähemmän terävästi kesäkuukausille. (Energiateollisuus ry, 

2020b)  

 

Poukkoileva hinta voidaan puolestaan nähdä riskinä asiakastyytyväisyyden kannalta. Vaikka 

kausihinnoittelun periaate yleisesti ymmärretään, tulevat säännöllisetkin hinnan kausimuu-

tokset osalle asiakaskunnasta yllätyksenä. (WSP Finland Oy, 2014) Asiakastyytyväisyyden 

kannalta kannattaa siis kaikki ”ylimääräiset” hinnanmuutokset jättää tekemättä. Kausimallin 

soveltuvuuden arvioinnissa kannattaakin ottaa huomioon myös lämmön myyntimäärät ja tar-

kastella mallin vaikutusta myyntitulojen kertymään. Kesäkuukausien kohdalla korkeiden 

hankintakustannusten vaikutusta myyntituloihin laskevat alhaiset hankinta- ja myyntimää-

rät. 

 

Tarkastellussa aineistossa kesäajan hankintakustannusten nousu johtuu lähes pelkästään vä-

häisen kulutuksen aiheuttamasta verkostohyötysuhteen laskusta, ei kalliiden fossiilipolttoai-

neiden käytöstä. Tästä syystä päästöjen kannalta ei ole suurta merkitystä, vaikka kesäaikana 

hinnoittelulla ei niin voimakkaasti ohjattaisikaan energiakulutuksen vähentämiseen, kasva-

neista kustannuksista huolimatta. 

 

Kaukolämpöyhtiön kannalta kausihinnoittelulla saavutetun kustannusvastaavuuden paran-

nuksen vaikutukset tulevat esille erityisesti tarkasteltaessa kaukolämmön energiamaksuker-

tymän ja lämmönhankinnan kokonaiskustannusten erotusta vuoden eri vaiheissa. Erotuksen 

ollessa negatiivinen asiakkaille tarjotaan käytännössä pitkää, jopa kuukausien maksuaikaa 

kuluttamalleen lämmölle. Tämä erilaisiin käytännön ”myyntisaataviin” sitoutunut pääoma 

vaatii kaukolämpöyhtiöltä taloudellista varautumista, mikäli lämmönhankinnan kustannuk-

set joudutaan maksamaan ennen asiakkailta laskutettavaa/saatavaa maksua. ”Maksuajan 
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pituutta” voidaan tarkastella laskemalla energiamaksukertymän ja kokonaiskustannusten 

erotuksen kumulatiivinen arvo joka kuukaudelle. 

 

Toteutetussa tarkastelussa on huomioitu ainoastaan lämmönhankinnan keskeiset muuttuvat 

kustannukset, ei lainkaan esimerkiksi lämmöntuotannon kiinteitä kustannuksia tai kauko-

lämpöyhtiön hallinnon kustannuksia. Koska kokonaiskustannusten määrä ei ole tiedossa, ei 

ole mielekästä määrittää kaukolämmölle tiettyä hintaa ja verrata saatuja myyntituloja läm-

mönhankinnan kustannuksiin. Käytettyjä kausimalleja voidaan kuitenkin arvioida vertaa-

malla lämmönhankinnasta aiheutuneiden todellisten kustannusten ja kausimallin perusteella 

syntyneiden kustannusten (MWh/kk * kauden keskihinta €/MWh) erotusta. Erotuksesta käy-

tetään jatkossa termiä kustannusero. Vertailu kuvastaa näin tilannetta, jossa lämpö myydään 

asiakkaille hinnalla, joka vastaa kunkin kauden keskimääräisiä lämmönhankinnan (osto-

lämpö, polttoaineet ja verkostohäviöt) kustannuksia. Tarkastelu ei siis vastaa täysin todelli-

suutta, sillä kaukolämpöyhtiö ei voi määrittä joka kuukauden lopuksi lämmönhankinnan to-

teutuneita kustannuksia ja laskuttaa asiakkaita niiden mukaan. Tarkastelu antaa kuitenkin 

tietoa kausimallin soveltuvuudesta ja vaikutuksista kaukolämpöyhtiön nettokassavirtaan. 

Taulukoissa 28 ja 29. on esitetty edellä kuvatulla menetelmällä lasketut kustannuseron ku-

mulatiiviset arvot tarkastelujaksolle, luvussa 2.2 esiteltyjä kausimalleja käyttäen. Kustan-

nusten luottamuksellisuuden takia numeroarvot on korvattu värikoodeilla. Punaiset solut 

viittaavat negatiiviseen ja vihreät solut positiiviseen kumulatiivisen kustannuseron arvoon. 

Arvo on sitä suurempi, mitä tummempi värin sävy on. 
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Taulukko 28. Lämmönhankinnan todellisten kustannusten ja kausimallin perusteella syntyneiden kustannus-

ten (GWh/kk * kauden keskihinta €/MWh) erotus, kustannusero, vuosina 2016–2019. Nykytila sekä mallit 1-

3. Taulukon punaisissa soluissa energiamaksujen kumulatiivinen kertymä on negatiivinen ja vihreissä soluissa 

positiivinen. Arvo on sitä suurempi, mitä tummempi värin sävy on. 
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Taulukko 29. Lämmönhankinnan todellisten kustannusten ja kausimallin perusteella syntyneiden kustannus-

ten (GWh/kk * kauden keskihinta €/MWh) erotus, kustannusero, vuosina 2016–2019. Mallit 4-6. Taulukon 

punaisissa soluissa energiamaksujen kumulatiivinen kertymä on negatiivinen ja vihreissä soluissa positiivinen. 

Arvo on sitä suurempi, mitä tummempi värin sävy on. 

 

 

Nykymallissa 40 ja 50 €/MWh maakaasun hinnoilla on nähtävissä negatiivinen kustannusero 

alkuvuonna, positiivinen keväällä ja negatiivinen jälkeen kesällä. Malleissa, joissa kustan-

nuksiltaan toisistaan poikkeavat jaksot on tarkemmin eroteltu, ei vastaavia kustannuseroja 

ole niin selvästi havaittavissa. 30 €/MWh maakaasun hinnalla kumulatiivisen kustannuseron 

nousua ei alkuvuonna juurikaan tapahdu, koska lämpöhankinnan kustannukset 



66 

 

energiayksikköä kohti ovat hyvin tasaiset ympäri vuoden, eikä kausihinta eroa paljoa todel-

lisista kustannuksista.  

 

Tarkastelluista kausimalleista kumulatiivisen kustannuseron kannalta edukseen erottuvat 

mallit 3, 5 ja 6. Näistä malli 6 on monimutkaisin neljällä eri kaudellaan. Mallin kumulatiivi-

nen kustannusero pysyy pienenä, pääosin kaukolämpöyhtiölle positiivisena, mutta sen heik-

koutena on ”kesämöykky”, joka näkyisi asiakkaille kesäaikana kalliimpana kaukolämpönä. 

Tästä riisutumpi versio on malli 5, jossa huhti-marraskuu on valittu yhtenäiseksi kaudeksi. 

”Kesämöykkyä” ei mallissa näin ollen ole. Heikkoutena tässä mallissa on kuitenkin vuoden 

kahden viimeisen kauden (maaliskuu, joulukuu vs. huhti-marraskuu) hyvin samantasoiset 

kustannukset. Se kumpi kausi on kulloinkin suurempi, vaihtelee vuosittain. Myös vain kah-

desta kaudesta muodostuva malli 3 pitää kustannuseron pienenä lähes kaikissa tarkastel-

luissa tilanteissa. Mallin hyvä puolia ovat yksinkertaisuus sekä selkeästi toisistaan erottuvat 

kausikustannukset. Mallin ainoa tarkastellulla aineistolla esiin tullut heikkous on se, että 

poikkeuksellisella 30 €/MWh kaasun hinnalla maalis-joulukuun kustannukset kääntyvät 

pääosin tammi-helmikuuta korkeammiksi. 

 

Käytössä olleessa aineistossa malli 3 nousee parhaana kompromissina kustannusvastaavuu-

den, mallin selkeyden ja asiakasystävällisyyden osalta. 

 

5.3 Johtopäätökset 

HLV:n lämmönhankinnan ominaispiirre on sen usea edullinen peruskuormaratkaisu, joilla 

pystytään tuottamaan vuodesta riippuen jopa 95 % kaupungin kaukolämmöstä. Ostoläm-

möstä ja polttoaineista syntyvät hankintakustannukset ovat tästä syystä hyvin tasaiset, kir-

joitushetkellä vallitsevalla maakaasun hinnalla jopa alkuvuoden kylmimpinä kuukausina. 

Huomioitaessa mukaan myös verkostohyötysuhde, kallistuvat kesäajan hankintakustannuk-

set selvästi, monin paikoin jopa talviaikaa korkeammiksi.  

 

Valinta käyttöönotettavasta kaukolämmön kausihinnoittelumallista on kompromissi selkey-

den ja kustannusvastaavuuden välillä. Hinnat saadaan sitä kustannusvastaavammiksi, mitä 

tarkemmin kausimalli noudattelee hankintakustannuksia. Toisaalta monivaiheisempi malli 



67 

 

vaikeuttaa sen ymmärtämistä asiakkaiden keskuudessa. Vaikeasti ymmärrettävä hinnoittelu 

puolestaan on omiaan heikentämään asiakastyytyväisyyttä. 

 

Uhka asiakastyytyväisyyden heikkenemisestä ei kannusta kesäaikaan hankintakustannuksia 

kovin tarkasti seuraavan kausihinnoittelujärjestelmän käyttöönottoon. Todellisten hankinta-

kustannusten tarkka huomioiminen myös kesällä johtaisi kesäajan korkeaan kaukolämmön 

hintaan, mikä todennäköisesti olisi isolle osalle asiakkaista vaikeasti ymmärrettävä asia. Tal-

vella kausihinnoittelulla voidaan puolestaan saavuttaa selviä etuja kustannusvastaavuudessa. 

Suoritetun vertailun perusteella HLV:n kausihinnoittelumalliksi voisikin hyvin sopia kahden 

tai kolmen kauden malli, jossa kesäkuukausia ei erotella omana kautenaan. Yksinkertaisena 

ja tarkasteluaineistossa toimivana vaihtoehtona erottui malli 2, jossa ainoastaan tammi-hel-

mikuu erotettiin omana kautenaan muusta vuodesta. 
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6 CASE HYBRIDIHINNASTO 

Työn kolmannessa casessa tarkastellaan kaukolämmön hybridihinnastoa eli kaukolämmön 

hinnoittelua asiakkaille, joilla kaukolämmön rinnalla on yksi tai useampi lämmitysratkaisu. 

Tarkastelun tavoitteena on tarkastella kaukolämmön hybridihinnoittelun suuntaviivoja jo 

käytössä olevien hinnoittelumallien sekä hinnoittelua velvoittavien periaatteiden näkökul-

masta. Selvityksessä ei määritetä tarkkoja hintoja, vaan tarkastellaan periaatteellisella tasolla 

eri tekijöiden vaikutusta HLV:n mahdollisen tulevan hybridihinnaston pohjaksi. 

 

6.1 Aineisto ja menetelmät 

Case hybridihinnastossa ei ole varsinaista laskenta-aineistoa, vaan sen toteutus koostuu ai-

heeseen liittyvien ohjeistusten tarkastelusta ja tulkinnasta sekä hybridihinnastojen markki-

nakatsauksesta. Lopuksi esitetään edellä olevaan perustuen pohdintaa siitä, millainen hybri-

dihinnasto olisi sopiva HLV:n tapauksessa. 

 

6.2 Näkökulmia hybridihinnoitteluun 

Sarvaranta et al. (2012) ovat selvityksessään tarkastelleet kaukolämpöyhtiön näkökulmasta 

asiakkaan siirtymistä pelkästä kaukolämmöstä käyttämään kaukolämpöhybridiä. Heidän 

mukaansa kaukolämpöyhtiölle tämä tarkoittaa kapasiteetin säilyttämistä korkeita kulutus-

huippuja varten lämmön kokonaiskysynnän laskiessa. Käytännössä kaukolämpöyhtiön kulut 

siis kasvavat tuloja enemmän. Asiakkaan kannalta toimintamallin mieluisia puolia ovat mah-

dollisesti alentuneiden kustannusten lisäksi lämmitysjärjestelmän kasvanut käyttövarmuus. 

Hybridiratkaisu mahdollistaa myös päälämmönlähteen, esimerkiksi lämpöpumpun, mitoit-

tamisen noin 20 % maksimikuormaa pienemmäksi. Tämän ansiosta pumpun investointikus-

tannukset pienenevät. 

 

Nuorkivi ja Kalkum (2009) ehdottavat tilanteeseen ratkaisuksi mallia, jossa hybridiasiak-

kaan olisi maksettava liittymis- ja tehomaksu normaalisti tarvitsemansa lämpötehon mukai-

sesti.  
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Hybridiasiakkaan huippu -ja varaenergian hinnoittelu puolestaan olisi kaukolämpöyhtiön 

huippu- ja varaenergian tuotantokustannusten mukainen. Lisäksi kaukolämpöyhtiöllä tulisi 

olla oikeus kieltäytyä kaukolämmön toimituksesta merkittävän määrän lämpöä itselleen 

tuottavalle asiakkaalle vedoten kokonaisedullisuuteen tai tarkoituksenmukaisuuteen. 

 

Pesola et al. (2011) tarkastelevat hybridijärjestelmää myös kaukolämmön kysyntäjouston 

kannalta. Heidän mukaansa kaukolämmön hinnan tulisi olla asiakkaan rinnakkaiskapasitee-

tin marginaalikustannusta korkeampi. Tällöin asiakkaalla olisi kannustin käyttää kaukoläm-

mön sijaan omaa kapasiteettiaan myös huipputehoaikana. Tämä toimintamalli on kuitenkin 

toimiva ainoastaan tilanteissa, joissa asiakkaalla on myös omaa lämmöntuotantokapasiteet-

tia jäljellä/käytettävissä. 

 

Asianajotoimisto Krogerus on raportissaan (2013) tarkastellut tilannetta, jossa asiakas käyt-

tää kaukolämpöä vain huippukulutuksen aikana. Tilanteella viitataan esimerkiksi hybridi-

lämmitykseen. Kuten muunkin kaukolämmön hinnoittelun, tulee myös hybridiasiakkaiden 

hinnoittelun perustua lämmöntuotannosta ja -siirrosta aiheutuviin kustannuksiin. Tämä tar-

koittaa esimerkiksi, että huippukulutuksen aikaan kohdistuvan lämmönkulutuksen keski-

määräistä korkeammat tuotantokustannukset voidaan huomioida eriyttämällä hybridiasiak-

kaiden hinnoittelu muista asiakkaista. Näkökulmana voidaan pitää myös sitä, että muut asi-

akkaat eivät saa joutua maksamaan hybridiasiakkaista koituvia lisäkustannuksia. Mikäli taas 

eroja hybridiasiakkaiden ja muiden asiakkaiden aiheuttamissa kustannuksissa ei ole havait-

tavissa, tulee asiakkailta perittävien maksujen (myös liittymis- ja tehomaksujen) olla samat.  

 

Raportissa muistutetaan myös, että asiakkaille on tärkeä tuoda esille perusteet erillisen hin-

naston käytölle. Hybridiasiakkaiden hintojen eriyttämisen syynä ei saa olla tarkoitus estää 

kilpailevien lämmitysmuotojen toiminnan vaikeuttaminen tekemällä hybridivaihtoehto asi-

akkaalle taloudellisesti kannattamattomaksi. 

 

6.3 Pohdintaa teho- ja energiamaksusta 

Seuraavassa on esitetty periaatteellista, kaukolämmöntuotannon yleisiin lainalaisuuksiin ja 

olettamuksiin perustuvaa pohdintaa hybridilämmittämisestä kaukolämpöyhtiölle 
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aiheutuvista kustannuksista. Tarkastelussa hybridiliittymien kustannuksia on verrattu taval-

lisiin kaukolämpöliittymiin ja arvioitu kustannuserojen aiheuttamia muutostarpeita/-perus-

teita kaukolämmön maksuihin. Asiakkuustyypit on eritelty (esim. huippu- ja varalämpö-

asiakkuudet) tehomaksuun vaikuttavien yksittäisten tekijöiden hahmottamiseksi. Todelli-

suudessa asiakkuustyypit ja eri tilanteissa vaikuttavat tekijät ovat kuitenkin usein yhtäaikai-

sia. 

 

Esitettävässä pohdinnassa liittymismaksun oletetaan vastaavan liittymiskustannuksia, teho-

maksun kaukolämmön kiinteitä kustannuksia ja energiamaksun kaukolämmön muuttuvia 

kustannuksia. Kunkin kustannustyypin muutoksen oletetaan siis vaikuttavan vain sen katta-

miseksi kerättävään maksuun. Tarkastelussa on keskitytty arvioimaan muutosten suuntia, ei 

suuruutta. Myöskään riittävää kustannusperusteisuustasoa ja sen vaatimia muutoksia hybri-

dihinnoitteluun ei tarkastelussa arvioida. 

 

6.3.1 Huippulämmityksen tehomaksu 

Uusi, ainoastaan huippulämmitykseen käytettävä hybridiliittymä lisää kaukolämpöverkon 

lämmönkysyntää piikkimäisesti kovien pakkasten aikana. Tämä puolestaan lisää kaukoläm-

pöyhtiön tarvetta huippukuormakapasiteetille. Koska huippukuormalaitokset ovat tyypilli-

sesti pääomakustannuksiltaan (€/MW) peruskuormalaitoksia edullisempia, muodostuu hyb-

ridiasiakkaalle varatusta tehokapasiteetista aiheutuva kustannus pelkästään kaukolämmöllä 

lämmittävää asiakasta alhaisemmaksi. Tästä näkökulmasta hybridiasiakkaan normaaliliitty-

mää alhaisempi tehomaksu voidaan pitää perusteltuna ratkaisuna. 

 

6.3.2 Varalämmityksen tehomaksu 

Yksi tarjolla oleva hybridiliittymämalli on kaukolämmön käyttö varajärjestelmänä asiak-

kaan oman lämmöntuotannon häiriöiden varalle. Tällöin kaukolämpöyhtiö joutuu varaa-

maan liittymälle kapasiteettia koko sen maksimissaan tarvitseman lämpötehon verran. Va-

ralämmöntarve saattaa kohdistua ajankohtaan, jolloin peruskuormakapasiteetti ei vielä ole 

täydessä käytössä, mutta kaukolämpöyhtiön on varauduttava myös kiinteistökohtaisen läm-

mitysratkaisun häiriöön pahimman pakkasjakson aikaan. Varalämmityskapasiteetti kannat-

taa varata ainoastaan pääomakustannuksiltaan alhaisista huippukuormalaitoksista, koska 
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varalämmön käyttötarve on oletettavasti huippulämmitystäkin satunnaisempaa ja käytettävät 

lämpömäärät hyvin vähäisiä. Myös tällöin lämmöntuotannon kiinteät kustannukset muodos-

tuvat normaaliliittymää alhaisemmiksi ja varaliittymän alhaisempi tehomaksu voidaan 

nähdä perusteltuna. 

 

6.3.3 Jatkuvan hybridikäytön tehomaksu 

Mikäli hybridiliittymän kaukolämmön käyttö on jatkuvaa (ei pelkästään huippu- tai vara-

käyttöä), on liittymän kilpailukyvyn näkökulmasta järkevää, että kaukolämmön energia-

maksu ei nouse huippukapasiteetin kustannusten tasolle. Jotta kustannukset pysyvät riittävän 

alhaisina, tulee hybridiasiakkaalle varata myös peruskuormakapasiteettia. Tässä tapauksessa 

hybridiliittymästä aiheutuvat lämmöntuotannon kiinteät kustannukset voidaan ajatella ole-

van (hieman toteutuksesta riippuen) normaaliliittymän tasolla, eikä alhaisemmalle tehomak-

sulle välttämättä ole perusteita.  

 

6.3.4 Hybridiliittymät verkoston ja liittymäputkien näkökulmasta 

Verkoston ja kiinteistön liittymäputkien osalta hybridiliittymien kapasiteetin tarve ei eroa 

normaaleista kaukolämpöliittymistä, koska kaikkien kaukolämpöliittymien kiinteät kustan-

nukset määrää ainoastaan korkein tarvittava lämmitysteho. Liittymismaksun alentaminen tai 

verkostosta aiheutuvien kiinteiden kustannusten osalta tehomaksun alentaminen ei hybridi-

liittymien kohdalla ole siis perusteltua. 

  

6.3.5 Vanhan liittymän muutos vs. uuden liittymä avaus 

Kaukolämpöyhtiön näkökulmasta on jonkin verran eroa, onko kyseessä kokonaan uusi hyb-

ridiliittymä vai vanhan kaukolämpöliittymän muutos hybridiliittymäksi. Asiakkaan siirtymi-

nen tavallisesta kaukolämpöliittymästä käyttämään kaukolämpöä vain huippukulutuksensa 

kattamiseksi, poistaa kaukolämpöyhtiön tarpeen varata asiakkaalle peruskuormakapasiteet-

tia. Samalla voi vähentyä tarve huippukuormakapasiteetille, mikäli asiakkaan tarvitsema 

huippulämmöntarve alkaa kylmemmästä ulkolämpötilasta kuin kaukolämpöverkossa keski-

määrin. Varahybridiliittymissä peruskuormatarve siirtyy satunnaisesta käytöstä johtuen 

huippukuormatarpeeksi.  
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Olemassa olevien lämpölaitosten ja verkoston sekä niistä aiheutuvien pääomakustannusten 

osalta tilanne ei kuitenkaan muutu, vaan ne jäävät edelleen kaukolämpöyhtiön vastuulle. 

Taantuvissa tai ei enää kasvavissa verkoissa tämä aiheuttaa kaukolämpöyhtiölle tilanteen, 

jossa kustannukset säilyvät ja myyntitulot vähenevät. Asiakkaan näkökulmasta tästä aiheu-

tuvat lämmöntuotantokapasiteetin kiinteät kustannukset laskevat uuden hybridiliittymän ta-

solle. Kaukolämpöyhtiön näkökulmasta kiinteät kustannukset taas pysyvät ennallaan. Se, 

tulkitaanko hybridiliittymäksi muutetun tavallisen kaukolämpöliittymän tehomaksun alen-

taminen ja siirtäminen muiden asiakkaiden tehomaksuihin ristiinsubventioksi, on tulkinnan-

varaista. Yksittäisen hybridiliittymän kohdalla asialla ei toki ole käytännön merkitystä, 

mutta suuremman liittymäjoukon muutoksella ja tehomaksun alentamisella saattaa olla jo 

havaittava vaikutus muiden liittymien tehomaksuihin. 

 

Kasvavissa verkoissa asiakkaan siirtyessä vain huippu- tai varalämpöasiakkaaksi voidaan 

vapautuva peruskuormakapasiteetti ”siirtää” uudelle asiakkaalle. Tämä puolestaan saattaa 

vähentää tarvetta peruskuormalaitosten lisäinvestointeihin tai alentaa huippu- tai varakuor-

malaitoksilla tuotetun lämmön osuutta. Tällöin hybridiliittymän alempi tehomaksu voidaan 

nähdä perusteltuna ratkaisuna. 

 

Vaikka uudesta hybridiasiakkaasta ja hybridilämmitykseen vaihtavasta asiakkaasta aiheutu-

vat kustannukset eroavaisivatkin toisistaan, on asiakastyytyväisyyden kannalta järkevää ja 

asiakkaiden yhdenvertaisuuden näkökulmasta oikea ratkaisu hinnoitella liittymät yhte-

nevästi taustasta riippumatta. 

 

6.3.6 Energiamaksu 

Edellä esitetyissä pohdinnoissa useimmissa tapauksissa hybridiliittymille on varattu vain 

kaukolämmön huippukuormakapasiteettia (alempi tehomaksu). Tällöin looginen johtopää-

tös on, että hybridiliittymän energiamaksu perustuu ainoastaan huippukuorman (poltto-

aine)kustannuksiin ja muodostuu näin ollen tavallista liittymää korkeammaksi.  

 

Kääntäen voidaan ajatella, että mikäli hybridiasiakkaalta peritään normaalia tehomaksua, 

tulee hänen voida ostaa kaukolämpöä kulutushetken keskimääräisiin kustannuksiin 
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perustuvalla energiamaksulla (alempi kuin pelkkiin huippukuorman kustannuksiin perus-

tuva energiamaksu). Tällöin kausihinnoittelu ainakin hybridiliittymille on edellytys selke-

älle, toimivalle ja oikeudenmukaiselle järjestelmälle. 

 

6.4 Käytössä olevat hybridihinnoittelumallit 

Kaukolämpöyhtiöiden hybridiliittymien tarkastelu toteutettiin vuoden 2020 lokakuun alussa. 

Tällöin hybridiliittymiä oli käytössä jo useassa kaukolämpöyhtiössä. Yhtään keskenään 

identtistä toteutusta ei löytynyt, vaan kaikkien yhtiöiden toteutukset poikkesivat jollain lailla 

toisistaan. Useimmiten usean lämmitysjärjestelmän yhdistävään kokonaisuuteen ja siihen 

liittyvään hinnoitteluun viitattiin nimenomaan hybridietuliitteellä. Käytössä oli kuitenkin 

myös käyttötarkoitusta hyvin kuvaavat termit lisä-, priimaus-, vara- ja huippulämpö/-läm-

mitys. Tarkasteltujen yhtiöiden hybridimallit on esitetty taulukossa 30. 

 

Taulukko 30. Tarkasteltujen yhtiöiden hybridimallit. (Fortum, 2020c; Lappeenrannan Energia, 2020; Nevel, 

2020; Pori Energia Oy, 2020; Turku Energia, 2020a, 2020b) 

 

 

Kuten liittymien nimistä voi päätellä, Lappeenrannan Energia ja Turku Energia tarjosivat 

tarkasteluhetkellä erikseen jatkuvaan hybridikäyttöön tarkoitettuja liittymiä sekä vain vara- 

ja/tai huippukäyttöön tarkoitettuja liittymiä. Muiden lämpöyhtiöiden liittymät olivat ”yleis-

hybridiliittymiä”.  

Fortum Nevel Pori Energia

Tuote Lisälämpö Priimaus-
lämmitys

Varalämmitys Hybridi-
kaukolämpö

Hybridilämpö Hybridilämpö Huippu- ja 
varalämpö

Mihin 
käyttöön?

Jos kaukolämmön 
käyttö  vähäistä 
(huipunkäyttö-
aika on alle 1000 
h/v).

Jatkuvaan 
käyttöön, toisen 
lämmitys-
muodon rinnalle.

Varakäyttöön. 
Otettavissa 
käyttöön 3 h 
vasteajalla.

Jos pääasiallinen 
lämmitysmuoto 
muu kuin 
kaukolämpö.

Hybridi-
lämmitykseen

Jos päälämmön-
lähde voi olla muu 
kuin kaukolämpö.

Jos päälämmön-
lähde on muu 
kuin kaukolämpö.

Liittymis-
maksu

Normaali-
hinnaston 
mukaan

Laskutetaan 
toteutuneet 
kustannukset

Laskutetaan 
toteutuneet 
kustannukset

Normaali-
hinnaston 
mukaan

Normaali-
hinnaston 
mukaan

Normaali-
hinnaston mukaan

Normaali-
hinnaston 
mukaan

Teho-maksu Pienillä tehoilla 
normaalia 
kalliimpi.

Edullisempi Edullisempi Normaali-
hinnaston 
mukaan.

Edullisempi, 
kiinteä €/kW-
maksu.

Normaali-
hinnaston mukaan.

Normaali-
hinnaston 
mukaan.

Energia-
maksu

Normaalia 
korkeampi 
kausihinnoittelu.

Maksu normaalia 
korkeampi.

Maksu normaalia 
korkeampi.

Maksu normaalia 
korkeampi. Sama 
maksu ympäri 
vuoden kaikissa 
Suomen 
verkoissa.

Maksu normaalia 
korkeampi. Sama 
maksu ympäri 
vuoden 
(molemmissa 
verkoissa).

Normaalimaksu, 
jos kaukolämpö-
teho omakäyttö-
tehoa suurempi. 
Hintakerroin max 
1,2.

Kausihinnaston 
talvimaksu aina 
käytössä.

Lappeenrannan Energia Turku Energia
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6.4.1 Liittymismaksu 

Käytännöt hybridiliittymien liittymismaksujen erittelystä vaihtelivat kaukolämpöyhtiöiden 

välillä. Osassa hinnastoissa mainittiin maksun olevan normaalihinnaston mukainen, mutta 

kaikki yhtiöt eivät erikseen maininneet liittymismaksuista hybridiliittymien kohdalla. Täl-

löinkin liittymismaksun tulkittiin (taulukossa) olevan normaaliliittymän mukainen. Poik-

keuksena oli Lappeenrannan Energia, joka ilmoitti hybridi- ja varaliittymiensä kohdalla liit-

tymiskustannuksien laskutuksen tapahtuvan toteutuneiden kustannusten mukaan. 

 

Liittymismaksujen periminen normaalihinnaston tai toteutuneiden kustannusten mukaan on 

loogista, koska liittymismaksulla on tarkoitus kattaa liittymän perustamisesta syntyvät kus-

tannukset. Ne taas riippuvat tarvittavasta lämpötehosta, eikä kulutetulla energiamäärällä tai 

kulutuksen ajankohdalla ole niihin suoraa yhteyttä. 

 

6.4.2 Tehomaksu 

Tehomaksun hinnoittelu oli toteutettu kaukolämpöyhtiöissä monin eri tavoin. Kahdessa yri-

tyksessä viidestä tehomaksu on kaukolämmön normaalihinnaston mukainen, kahdessa nor-

maalia edullisempi ja yhdessä hieman normaalia korkeampi pienillä tehoilla (alle 160 kW). 

Halvemmat tehomaksut olivat tyypillisesti toteutettu käyttämällä normaaliliittymiä vastaa-

via laskukaavoja pienemmillä kertoimilla. Pori Energia oli poikkeuksellisesti hinnoitellut 

hybridilämmön tehomaksun selvästi normaaliliittymää edullisemmalla, kiinteällä €/kW-hin-

nalla.  

 

”Yleishybridien” kohdalla tehomaksun peruste vaihteli yhtiöittäin. Perusteeksi oli määritelty 

mitattu tehontarve, LVI-suunnitelmiin perustuva tilausteho tai tilavuusvesivirta, jota ”mää-

rittäessä huomioidaan se, että asiakkaalle turvataan riittävä energian saanti vuoden kylmim-

pänä aikana ottaen huomioon asiakkaan omien tuotantolaitteiden tehot”. Varaliittymien koh-

dalla kuitenkin tuotiin tarkemmin esille, että tehomaksun perusteena käytettävä teho kattaa 

kiinteistön koko lämmöntarpeen myös oman kapasiteetin ollessa pois käytöstä.  
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6.4.3 Energiamaksu 

Hybridilämmön energiamaksu oli kaikilla tarkastelluilla kaukolämpöyhtiöillä normaali-

kaukolämpöä kalliimpi. Energiamaksujen vaihteluväli talviaikaan oli 65,89–85,00 €/MWh 

(alv 0%). Yleisimmin käytössä oli ympäri vuoden kiinteä energiamaksu. Tästä käytännöstä 

poikkesivat Fortum ja Turku Energia. Fortumilla hybridilämmölle oli käytössä kolmiportai-

nen kausihinnoittelu normaaliliittymien tapaan. Turku Energian hinnoittelussa puolestaan 

”jatkuvan” hybridilämmön energiamaksun hintakertoimen määritti kaukolämpötehon ja 

omakäyttötehon suhde. Hybridilämmön hinta pysyi normaalitasolla, mikäli oman lämmön-

lähteen teho oli kaukolämpötehoa pienempi. Korkeimmillaan hintakerroin kuitenkin nousi 

1,2:een. Turku Energialla huippu- ja varalämmön hinta oli aina sama kuin kaukolämmön 

talvihinta. 

  

Tarkasteltujen hybridiliittymien energiamaksun normaaliliittymiä korkeampi taso viittaa 

vahvasti hybridilämmityksen energiamaksun perustumisen kaukolämmön huippukuorman 

tuotantokustannuksiin. Kaukolämpöyhtiöissä, joiden hybridilämpö on hinnoiteltu tasolle 80 

€/MWh, on hybridilämpö oletettavasti varauduttu tuottamaan öljyllä. Noin 60 €/MWh ta-

solla olevan kaukolämmön hybridihinta viitannee kaasun käyttöön huippukuorman tuotan-

nossa.  

 

6.4.4 Muita näkökulmia 

Kaukolämpöhybridien hinnoittelussa tulee huomioida myös liittymien teknisen toteutuksen 

yksityiskohdat ja niistä syntyvät kustannukset. Yksi tällainen yksityiskohta on putkien su-

lana pitäminen aikoina, jolloin liittymästä ei oteta lämpöä. Esimerkiksi Lappeenrannan Ener-

gia ilmoittaa hybridihinnastossaan (2020) vara- tai priimauslämmityksessä olevaan kiinteis-

töön rakennettavan aina kiertojohto putkistovaurioiden estämiseksi. Lappeenrannan Ener-

gian toimintamallissa kiertojohdon tärkeys korostuu erityisesti, sillä yhtiö ilmoittaa pitä-

vänsä varalämmitysliittymiensä venttiilit normaalitilassa suljettuina. Venttiilit käydään 

avaamassa erillistä avausmaksua vastaan kolmen tunnin vasteajalla. Myös venttiilien sulke-

misesta normaalitilaan palattaessa peritään maksu. 
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6.5 Johtopäätökset hybridiliittymien hinnoittelusta 

Kaukolämpöyhtiöiden hybridihinnoittelu on toteutettava kustannusperusteisesti, jotta välty-

tään ristiinsubventoinnilta ja muilta määräävän markkina-aseman väärinkäytön muodoilta, 

sekä katetaan hybridilämmön tuotannosta syntyvät kustannukset. Huomiota on syytä kiin-

nittää erityisesti teho- ja energiamaksuihin sekä niiden välisiin vaikutussuhteisiin. Hybridi-

liittymien kustannusrakenteen perusteella on monin paikoin perusteita alentaa tehomaksuja 

ja korottaa energiamaksuja normaaleihin kaukolämpöliittymiin verrattuna. 

 

Hinnoittelussa on myös keskeistä ottaa huomioon, minkä tyyppiseen käyttöön tarkoitettua 

liittymää tai liittymiä suunnitellaan. Satunnaisesti käytettävissä huippu- ja varaliittymissä 

lämmöntuotanto ja -hinnoittelu kannattaa perustua huippukapasiteettiin, mutta jatkuvam-

massa hybridikäytössä mukaan kannattaa energiamaksun alentamiseksi ottaa myös perus-

tuotantokapasiteettia. Käytettävä kapasiteetti taas vaikuttaa aiheuttamiensa pääomakustan-

nusten kautta tehomaksun suuruuteen.  

 

Nyt tehty työ keskittyy tarkastelemaan kustannusvastaavuutta, joka on kaukolämmön hin-

noittelussa velvoittava periaate. Työssä oletetaan kaukolämmön kiinteiden kustannusten täy-

dellinen kattaminen tehomaksuilla ja muuttuvien kustannusten kattaminen energiamaksuilla. 

Käytännössä kaukolämmön hinnoitteluun, vara- ja huippuhybridiliittymien kohdalla erityi-

sesti tehomaksun hinnoitteluun vaikuttaa kuitenkin myös kilpailuasetelma. Tässä työssä ei 

ole selvitetty, onko hybridiliittymien maksut mahdollista kustannusperusteisuusperiaatetta 

noudattaen asettaa tasoille, joilla ne ovat asiakkaalle taloudellisesti järkevällä tasolla.  

 

Toteutettu markkinoilla olevien hybridiliittymien tarkastelu osoittaa, että hybridihinnoittelu 

on toteutettu kaukolämpöyhtiöissä monella eri tavalla. Tämä, energiamaksujen vastaavuus 

huippukuorman hankintakustannusten kanssa sekä osin alennetut tehomaksut viittaavat sii-

hen, että hybridilämmön hinnoittelun eriyttäminen on useassa tapauksessa tehty todelliseen 

tapauskohtaiseen tarkasteluun perustuen. 

 

Kaukolämpöyhtiöiden on myös hyvä tarkastella kaukolämmön kesäajan tuotantokustannuk-

sia verrattuna vaihtoehtoisten menetelmien kustannuksiin. Etenkin CHP-tuotannossa lämpöä 

saatetaan kesällä joutua lauhduttamaan ilmaan tai vesistöön sähkön hinnan ollessa korkea. 
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Tällöin hybridiliittymien kaukolämmön energiamaksun asettaminen alle vaihtoehtoisen 

lämmönlähteen marginaalikustannusten (kausihinnoittelu) ohjaa asiakkaita kaukolämmön 

käyttöön. Näin voidaan saavuttaa hyötyjä laitos- ja verkostohyötysuhteessa sekä sähköntuo-

tannon rakennusasteessa. Kaukolämpöjärjestelmäkokonaisuuden kannalta on siis kannatta-

vaa pyrkiä myymään kaukolämpöä hybridilämpöasiakkaille myös kylmimmän talviajan ul-

kopuolella. 

 

6.6 Hybridihinnoittelu Hyvinkäällä 

Hyvinkäällä kaukolämpöjärjestelmän lämmönhankinta koostuu jätteiden, kaatopaikkakaa-

sun sekä biopolttoaineiden polttoon perustuvasta peruskuormatuotannosta sekä maakaasun 

ja kevyen polttoöljyn polttamiseen perustuvasta huippukuormatuotannosta. Peruskuormaka-

pasiteetti on täydessä käytössä noin -5 °C:n lämpötilassa. Tätä kylmemmissä lämpötiloissa 

tarvittava lisälämpö tuotetaan ensisijaisesti maakaasulla ja toissijaisesti kevyellä polttoöl-

jyllä. (Hyvinkään Lämpövoima, 2020) 

 

Asiakkaiden yhteydenottojen perusteella on oletettavaa, että Hyvinkäällä suurin osa poten-

tiaalisista hybridiasiakkaista on kiinnostunut käyttämään kaukolämpöä ainoastaan huippu- 

ja varalämmönlähteenä. Hyvin epäsäännöllisesti kaukolämpöä kuluttavien liittymien koh-

dalla lienee sekä kaukolämpöyhtiön että asiakkaan kannalta yksinkertaisin ratkaisu pitää te-

homaksut mahdollisimman alhaisina ja perustaa energiamaksu huippukuormatuotannon 

kustannuksiin. Hyvinkäällä tämä tarkoittaisi siis hybridilämmön hinnan perustumista maa-

kaasun (ja kevyen polttoöljyn) kustannuksiin. 

 

Toisaalta, yksi Hyvinkään kaukolämpöjärjestelmän ominaispiirre on se, että lähes kaikki 

kaukolämpöverkkoon syötettävä peruskuormalämpö ostetaan ulkopuolisilta toimijoilta 

(€/MWh-hintaan). HLV:lle peruskuormatuotannosta aiheutuvat kiinteät kustannukset ovat 

oletettavasti vähäiset. Ollaan siis lähellä tilannetta, jossa lämmöntuotannon kiinteät kustan-

nukset aiheutuvat pelkästään verkostosta ja huippukuormakapasiteetista. Mikäli peruskuor-

makapasiteetista ei koituisi lainkaan kiinteitä kustannuksia, tulisi käytettävä tehomaksuta-

riffi olla tavallisilla kaukolämpöliittymillä ja hybridiliittymillä sama. Tällöin myös oikeus 

hyödyntää peruskuormalämpöä olisi luvussa 6.3.6 esitetyn periaatteen mukaan yhtäläinen. 
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Toisin sanoen kaikilla asiakkailla olisi oikeus ostaa lämpöä aina tuotantohetken keskimää-

räisillä kustannuksilla. 

 

Vaikka tilanne Hyvinkäällä ei olekaan täysin tämän kaltainen, on joka tapauksessa syytä 

tarkastella paljonko peruskuorman kiinteiden kustannusten huomioiminen tai huomiotta jät-

täminen aiheuttaisi eroa hybridilämmittäjien tehomaksuun. Mikäli ero on pieni, voi olla yk-

sinkertaisempaa käyttää kaikilla liittymillä samaa, keskimääräiseen energiamaksuun oikeut-

tavaa tehomaksutariffia. 

 

Läpinäkyvin ja oikeudenmukaisin ratkaisu olisi järjestelmä, jossa lämmön hinta perustuu 

kunkin hetken tuotantokustannuksiin ja olisin jokaiselle asiakkaalle sama. Satunnaisesti käy-

tettävän hybridilämmön kohdalla Case 2:ssa hahmoteltu kausihinnoittelumalli on kuitenkin 

varsin karkea. Käytännössä tuotettu lämpö pitäisi hinnoitella tuntiperusteisesti, jotta hinta-

malli olisi riittävän tarkka nopeistakin lämpötilanvaihtelusta aiheutuville kysynnän muutok-

sille. Tuntihinnoittelu olisi mahdollista toteuttaa jo nykytekniikallakin, mutta asiakastyyty-

väisyyden kannalta monimutkaisessa järjestelmässä olisi kuitenkin monia haasteita. Yksi 

vaihtoehto hinnoittelulle voisi olla sitoa lämmön hinta vallitsevaan ulkolämpötilaan. Asia-

kastyytyväisyyden kannalta hinnoittelumallilla on kuitenkin samankaltaiset haasteet tunti-

hinnoittelun kanssa. 
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7 CASE KIINTEÄ HINNOITTELUMALLI 

Työn kolmannessa casessa tarkastellaan kaukolämmön kiinteää hinnoittelumallia. Työn ta-

voitteena on markkinoilla olevia älykkäitä kaukolämpöpalveluja ja HLV:n tarjoamaa aineis-

toa hyödyntäen tarkastella kaukolämmön kiinteähintaisen palvelumallin toteutustapoja ja ta-

loudellista kannattavuutta HLV:n esimerkkiasiakkailla. Luvun alkupuoli koostuu markkina-

katsauksesta ja loppupuoli varsinaisesta case-tarkastelusta. 

 

7.1 Markkinoilla olevat palvelut 

Kaukolämpöyhtiöt tarjoavat jo nyt useita erityyppisiä älykkäitä kaukolämpöpalveluita. Ke-

vyimmät näistä ovat kaukolämmön perinteisen toimintamallin rinnalle valittavia lisäpalve-

luita, joihin sisältyy erilaisia seuranta- ja hallintapalveluita valitusta tasosta riippuen. Tämän 

tyyppisten palveluiden veloitus tapahtuu tyypillisesti kuukausimaksulla (sis. älylaitteiston) 

eikä niistä aiheudu muita maksuja. Tarjolla on myös älykkään kaukolämpöjärjestelmän lait-

teineen (sis. asiakkaan kaukolämpökeskuksen) ja järjestelmän ylläpidon tarjoavia palveluita. 

 

Laajimmillaan tarjolla olevat älykkäät kaukolämpöpalvelut ovat todellisia olosuhdepalve-

luita, joissa kiinteään kuukausimaksuun sisältyy edellä mainittujen lisäksi myös kulutettu 

energia. Tällöin erillisiä teho- tai energiamaksuja ei ole, vaan ainoa kaukolämmöstä aiheu-

tuva maksu on palvelun kuukausimaksu. Kaukolämpöyhtiö saattaa tässä tapauksessa toteut-

taa kiinteistöihin myös aiheellisiksi katsomiaan energiatehokkuusinvestointeja ilman eril-

listä korvausta. 

 

Palveluntarjoajat markkinoivat älykkäitä kaukolämpöjärjestelmiä argumentteinaan mm. 

käytön helppous ja vaivattomuus asiakkaalle, energiatehokkuuden parantuminen ja lämmi-

tyskustannusten pieneneminen. (Helen, 2020; Lahti Energia, 2020; Tampereen sähkölaitos, 

2020) 

 

Taulukossa 31 on vertailtu tarkastelussa esiin tulleita älykkään kaukolämmön palveluita. 
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Taulukko 31. Älykkäitä kaukolämpöpalveluita. (Fortum, 2020b; Helen, 2020; Lahti Energia, 2020; Pori 

Energia, 2020; Savon Voima, 2020; Tampereen sähkölaitos, 2020; Vantaan Energia, 2020) 

 

 

Seuraavassa on kuvattu case-esimerkit älykkään kaukolämpöä tarjoavasta lisäpalvelusta 

sekä ”todellisesta” kaukolämmön olosuhdepalvelusta. 

 

7.1.1 Case Lahti Energia – Kaukolämpö 2.0 

Lahti Energian Kaukolämpö 2.0 on olosuhdepalvelu, joka tarjoaa asiakkaalle kiinteään kuu-

kausihintaan lämmitysenergian, laitteiden säädön, valvonnan, huollot, korjaukset, suunnit-

telun, investoinnit ja rahoituksen. Näin asiakkaiden kaukolämpökeskukset pysyvät hyvässä 

kunnossa ja lämmönsiirto vaihtimissa on tehokasta. Tästä on yhtiölle suoraa hyötyä pump-

pauskustannusten alenemisen ja voimalaitospäässä savukaasupesurin hyötysuhteen nousun 

muodossa. Palvelun älykäs lämmönsäätö tasaa kaukolämpöenergian kysyntää ja mm. huo-

mioi huoneistojen todelliset sisälämpötilat, sääennusteen sekä kiinteistön kyvyn varata ja 

luovuttaa lämpöä sisäilmaan.  

 

Olennainen osa Kaukolämpö 2.0 -konseptia on lämmöntalteenottoratkaisuinvestoinnit pal-

velusopimuksen tekeville asiakkaille. Talteenottoratkaisuja investoidaan kohteisiin, joissa 

niiden toteuttaminen on kannattavaa. Lahti Energia rahoittaa investoinnit, eikä niistä peritä 

asiakkaalta maksua. Keskeisessä roolissa energiatehokkuusinvestointien osalta on poistoil-

malämpöpumpun (PILP) investointi 1900-luvun puolella rakennettuihin kiinteistöihin, 

joissa ilmanvaihto tapahtuu koneellisesti, 

 

Fortum, 
Smart 
Living

Helen, 
Älykäs 
lämmönjako-
keskus

Lahti 
Energia, 
Kaukolämpö 
2.0

Pori 
Energia, 
Olo

Savon 
Voima, 
Kauko 
Talkkari

Tampereen 
sähkölaitos, 
Älykäs 
kaukolämpö

Vantaan 
energia, Älykäs 
lämmönjako-
keskus

Palvelutyyppi
Lisä-
palvelu Lisäpalvelu

Kokonais-
palvelu

Kokonais-
palvelu

Lisä-
palvelu Lisäpalvelu Lisäpalvelu

Älylaitteisto X X X X X X X

Lämmönjakokeskus X X X X

Lämpöenergia X X

Seuranta X X X X X X

Ylläpito X X X X X X X
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Kaukolämpö 2.0 -palvelussa asiakas vastaa sopimuksen mukaisista maksuista ja kiinteistön 

sisäpuolisesta lämmönjakojärjestelmästä. Lahti Energia puolestaan vastaa lämmöntuotan-

nosta ja siihen liittyvistä laitteista (asiakkaan kiinteistön lämmönjakokeskus ja mahdollinen 

lämpöpumppuratkaisu). (Lahti Energia, 2020)  

 

Lahti Energian Kaukolämpö 2.0:aa on käsitelty myös pari vuotta sitten valmistuneessa 

Mikko Väisäsen diplomityössä. (Väisänen, 2018) Itse työ keskittyy tarkastelemaan hajaute-

tun tuotannon tehojouston potentiaalia Lahden kaukolämpöverkossa, pääpainopisteenään 

kaukolämpöön liitettyjen kiinteistöjen poistoilmalämpöpumput (PILP). PILP:ien tuomia 

säästöjä koko kaukolämpöjärjestelmälle tarkastellaan 20 case-kohteen avulla. 

 

Opinnäytetyön mukaan Kaukolämpö 2.0 -konseptin pitkän aikavälin tavoitteena on saattaa 

pienet, hajautetut energiantuotantolaitokset Lahti Energian ohjauksen piiriin. Näin saavutet-

taisiin säästöjä, kun lämpöä voitaisiin tuottaa kaukolämpöjärjestelmässä aina tuotantokus-

tannuksiltaan edullisimmalla ja ympäristöystävällisimmällä vaihtoehdolla. Toisaalta suun-

nitelmana on myös poistoilmalämpöpumppujen ja mahdollisten muiden lämpöpumppujen 

kokoaminen säädettäväksi kuormaksi, jonka kulutusta voidaan tarvittaessa joustaa. Tällä ko-

konaisuudella olisi mahdollista saavuttaa lisätuloja osallistumalla taajuusohjattuun käyttö- 

ja häiriöreserviin tai säätösähkömarkkinoille. 

 

Tarkastelussa PILP-ratkaisulla todettiin seuraavia vaikutuksia Lahti Energian kaukoläm-

pöjärjestelmään: 

 parannus energiatehokkuudessa ja kulutushuippujen leikkaus  erityisesti maakaa-
sun käytön väheneminen 

 säästöt polttoainekuluissa 

 säästöt verkon pumppauskustannuksissa 

 PILP:ien käytön aiheuttama sähkönkulutuksen lisäys 

 CO2-päästöjen väheneminen 
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Mm. seuraavia johtopäätöksiä esitettiin tarkastelun pohjalta: 

 Korkean investointikustannuksen takia vanhojenkin kiinteistöjen PILP-investointi 
pitää tarkastella tapauskohtaisesti.  

 Tehojoustopotentiaalin kasvattamiseksi Lahti Energian kannattaa tehdä Kaukolämpö 
2.0 -sopimuksia myös PILP-investoinnin itsenäisesti tehneiden asiakkaiden kanssa. 

 Tulevaisuudessa uusien asuinalueiden kohdalla olisi hyvä pohtia kaukolämpöverkon 
paluulinjasta lämmön ottavien kaukolämpö-lämpöpumppuhybridijärjestelmien kan-
nattavuutta. 

 

7.2 Kaukolämmön kiinteä hinta esimerkkikohteissa 

Seuraavassa osiossa tarkastellaan kaukolämmön kiinteää hintaa HLV:n määrittelemässä ri-

vitalo-, kerrostalo- sekä liikekiinteistössä. 

 

7.2.1 Aineisto ja menetelmät 

Aineistona kaukolämmön kiinteän hinnoittelumallin tarkasteluissa käytettiin HLV:n seuraa-

via asiakaskohteita: 

Rivitalokiinteistö: 2 rakennusta, 9 asuntoa, rakennustilavuus 3 724 m3; 

Kerrostalokiinteistö: 2 rakennusta, 28 asuntoa, rakennustilavuus 5 760 m3; 

Liikekiinteistö: 1 rakennus, 1 liikehuoneisto, rakennustilavuus 2 000 m3. 

 

Kohteet valikoituivat tarkasteluun ensisijaisesti sillä perusteella, että niistä löytyi HLV:n hil-

jattain tekemä tarjous lämmönjakokeskuksen uusimisesta. Tarjousten hintatietoa hyödynnet-

tiin kaukolämmön kiinteähintaisen palvelun määrityksessä.  

 

Tämän lisäksi etähallittavan kaukolämpöjärjestelmän toteutukseen ja ylläpitoon käytettiin 

laskennassa seuraavia kustannuksia: 

 

Kertaluonteiset kustannukset 

 Langaton huoneanturi asennettuna 70 €/kpl 

Langattoman verkon asennus  1 200 € 

Modeemi    175 € 
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Jatkuvat kustannukset 

Valvomokustannus   300 €/v 

Valvomolisenssi   85 €/v 

4G-liittymä    100 €/v 

Automatiikan huoltokustannukset 200 €/v 

 

Automatiikan huoltokustannusten oletetaan kattavan kaikki automatiikkaan liittyvät huolto- 

ja päivityskustannukset, myös modeemin vaihdon. 

 

Kohteista oli käytettävissä myös käyttöpaikan tekniset tiedot, vuositasolla kulutetun kauko-

lämmön määrä (2011–2019) sekä laskutustiedot. Kohteiden vuosikulutukset on esitetty tau-

lukossa 32. 

 

Taulukko 32. Laskelmassa käytetyt kaukolämmön kulutustiedot (MWh) vuosilta 2011–2019. 
 

Kaukolämmön kulutus, MWh 
Kohde 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Rivitalokiin-
teistö 

280,7 290,8 273,6 274,1 270,2 290,7 272,3 267,7 264,9 

Kerrostalokiin-
teistö 

204,7 222 207,4 214 200,2 203,5 195,7 190,5 184,6 

Liikekiinteistö 56,7 55,2 56,5 51,6 41,2 47,3 43,3 55,5 61,9 
 

Energian hintana laskelmissa käytettiin syksyn 2020 energiamaksua 49,73 €/MWh (alv 0 

%). Kaukolämmön tehomaksuna laskennassa käytettiin kunkin kohteen vuoden 2019 mak-

sua (taulukko 33). 

 

Taulukko 33. Tarkasteltujen kohteiden laskelmassa käytetyt tehomaksut. 

Kohde Tehomaksu, € 
Rivitalokiinteistö 2 324,16 
Kerrostalokiinteistö 2 844 
Liikekiinteistö 1 249,44 

 

Selvityksessä asiakkaalle tarjottavaa kaukolämmön kiinteän hinnoittelumallin kustannukset 

tarkastellaan erikseen lämmönjakokeskusinvestoinnin (laitteiston leasing-palvelu) sekä (var-

sinaisen) olosuhdepalvelun osalta. Tämä mahdollistaa leasing-palvelun tarkastelun myös 

niin, että lämpökeskusinvestoinnin toteuttaa kolmas osapuoli.  
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Leasing-palvelun tarjoaja investoi asiakkaan kiinteistöön lämmönjakokeskuksen, etähallin-

nan edellyttämän automaatiojärjestelmän, huoneanturit ja modeemin, sekä vastaa laitteiden 

asennuksesta. Näistä tekijöistä muodostuvat investointikustannukset, joille on laskettu an-

nuiteetti eli tasaeräinen vuosikustannus 5 %:n vuosikorolla 12 vuoden ajalle. Korkotaso pe-

rustuu liiketoiminnan arvioituun riskiin ja heijastaa myös inflaation vaikutusta rahan arvoon, 

mikä vaikutus näyttäytyy raportin kirjoitushetkellä hyvin vähäisenä. Leasing-palvelusta asi-

akkaalle muodostuva kuukausimaksu lasketaan jakamalla investoinnin annuiteetti tasaisesti 

12 kuukaudelle. Tarkastelussa leasing-palvelun tarjoajan oletetaan siis kattavan (”kuoletta-

van”) investoinnin saamillaan maksuilla 12 vuoden aikana. Lämmönjakokeskuksen käyttö-

aika ja palvelun sopimuskausi on kuitenkin 20 vuotta.  

 

Kaukolämmön kiinteään kuukausihintaan sisältyy edellä mainitun leasing-palvelun kuukau-

simaksun lisäksi palvelun jatkuvat kustannukset sekä energiakustannukset. Jatkuvat kustan-

nukset ovat kaikille kohteille samat ja ne on esitetty kohdassa 7.2.1.  

 

Energiakustannukset 20-vuotisen sopimuksen ajalle on simuloitu käyttäen kunkin kohteen 

aikavälillä 2011–2019 toteutuneen vuotuisen kulutuksen (mukaan lukien 5%:n säästö palve-

lun ansiosta, oletus) keskiarvoa, joka on kerrottu nykyisellä energiamaksulla. Energiakus-

tannuksiin sisältyy myös kohdekohtainen, vuoden 2019 tasoa vastaava tehomaksu. Kauko-

lämpöyhtiölle aiheutuvien kustannusten määrittämiseksi on yleisestä energiamaksusta ja 

kiinteistökohtaisesta tehomaksusta vähennetty 7,5 %:n kate, joka perustuu HLV:n vuosiker-

tomuksista saatuun tietoon yhtiön toiminnan taloudellisesta tuloksesta, ja jonka yhtiö on hy-

väksynyt laskentaoletukseksi. 

 

Olosuhdepalvelun asiakashinta (€/v) on laskettu lisäämällä jatkuvien kustannusten ja ener-

giakustannusten päälle 10 %:n katetavoite. Kuukausimaksu on vuosihinta jaettuna kahdella-

toista. 

 

Tarkastelussa oletetaan kaukolämmön kiinteän hinnoittelumallin sopimuksen sitovan asiak-

kaan palvelun käyttäjäksi neljäksi vuodeksi, jonka jälkeen palvelu jatkuu toistaiseksi ja sii-

hen sovelletaan yhden vuoden irtisanomisaikaa. Palvelun irtisanoessaan asiakas on 
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velvoitettu lunastamaan lämmönjakokeskuksen ja siihen liittyvät lisälaitteet hinnalla, joka 

vastaa jäljellä olevaa lämmönjakokeskukseen sitoutunutta pääomaa. Jäljellä olevan sitoutu-

neen pääoman määrä lasketaan vähentämällä alkuperäisestä investoinnista vuosittain lyhen-

nys eli annuiteetin ja korkokulujen erotus. 

 

7.3 Rivitalokiinteistö 

Asuinkiinteistöistä ensimmäisenä tarkastelussa on kaukolämmön kiinteä hinta rivitalokiin-

teistölle. 

 

7.3.1 Lämmönjakokeskuksen leasing-palvelu 

Rivitalokohteeseen on tarjottu lämmönjakokeskusta hintaan 10 900 € (sis. alv 24 %). Kun 

tästä vähennetään alv-osuus ja HLV:n tämäntyyppisissä tapauksissa käyttämä 10 %:n myyn-

tikate, itse keskuksen kustannukseksi jää 7 911 € (taulukko 34). Etähallittavan lämmönjako-

keskuksen kokonaisinvestointi kohteeseen on siis 9 916 €, kun mukaan lasketaan myös muut 

taulukossa 1 esitetyt kustannukset. 12 vuoden kuoletusajalla investoinnin annuiteetti (inves-

tointikustannuksen ja koron kattava tasaerä) on 1 119 €, josta kuukausimaksuksi saadaan 

93 €. 

 

Taulukko 34. Rivitalokiinteistön lämmönjakokeskuksen investointikustannukset, annuiteetti ja kuukausi-

maksu. 

Investointi kustannukset, € (alv 0 %) 
 

Lämmönjakokeskus (sis. automatiikka) 7 911 
Langaton huoneanturi asennettuna (9 kpl) 630 
Langattoman verkon asennus 1 200 
Modeemi 175 
Yhteensä 9 916 
Annuiteetti (tasaerä 12 v jaksolle 5 % lasken-
takorolla) 

1 119 

Kk-maksu 93 
 

Mikäli sopimus jatkuu koko 20 vuoden ajan, kertyvä kumulatiivinen nettokassavirta (tulo – 

investointi) on nykyarvoltaan (diskonttaus 5 %) 4 027 € (kuva 18). Tällöin investoinnille 

saadaan 9,4 %:n sisäinen korkokanta. 
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Kuva 18. Rivitalokiinteistön lämmönjakokeskuksen leasing-palvelun nettokassavirran vuotuiset ja kumulatii-

viset nykyarvot. 

 

Lämmönjakokeskukseen sitoutuneen pääoman määrä on esitetty kuvassa 19. Kahdennen-

toista vuoden annuiteetin lyhennysosuus on yhtä suuri kuin jäljellä oleva sitoutunut pääoma. 

Vuoden lopussa koko investointi on siis kuoletettu. 

 

 
Kuva 19. Rivitalokiinteistön lämmönjakokeskukseen sitoutunut pääoma. Alkuinvestoinnista vähennetään vuo-

sittainen 5 % laskentakoron huomioiva annuiteetti. 

 

7.3.2 Olosuhdepalvelu 

Olosuhdepalvelusta kaukolämpöyhtiölle vuosittain aiheutuvat jatkuvat kustannukset ovat 

yhteensä 685 €/v, minkä lisäksi energiakustannukset olivat tarkastelujaksolla keskimäärin 

14 216 €/v. Energiakustannukset kuitenkin vaihtelevat vuosittain. Tarkasteluajanjaksolla 
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niiden vaihteluväli oli 13 726 – 14 858 €/v. Jatkuvat kustannukset, energiakustannukset sekä 

näiden päälle laskettava kate (10 %) ovat yhteensä 16 391 €, mistä kuukausimaksuksi saa-

daan 1 366 € (taulukko 35). 

 

Taulukko 35. Rivitalokiinteistön olosuhdepalvelun muut kustannukset ja kuukausimaksu. 

Muut kustannukset 
 

Jatkuvat kustannukset, €/v 685 
Energia, €/v 14 216 
Kate (10 %), €/v (jatkuvat + energia) 1 490 
Yhteensä, €/v 16 391 
Kuukausimaksu, € (alv. 0%) 1 366 

 

Edellisen taulukon lukuihin perustuva kumulatiivinen tuotto on 20 vuoden sopimuskauden 

lopussa on nykyarvoltaan 18 570 € (kuva 20). 

 

 
Kuva 20. Rivitalokiinteistön olosuhdepalvelun nettokassavirran vuotuiset nykyarvot ja niiden kumulatiivinen 

arvo. 

 

Säästä johtuva lämmitystarpeen vaihtelu aiheutti vuosien 2011–2019 tarkasteluaineistolla 

vaihtelua myös kiinteähintaisen olosuhdepalvelun tuotossa. Keskimääräisenä vuonna palve-

lusta saatiin 1 490 €:n tuotto (taulukko 36). Matalimman lämmitystarpeen vuonna tuotto oli 

1 980 €, eli 490 € (32,9 %) keskimääräistä korkeampi. Vastaavasti korkeimman lämmitys-

tarpeen vuonna tuotto oli 848 €, eli 642 € (43,1 %) keskimääräistä pienempi. 
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Taulukko 36. Vuosituoton herkkyysanalyysi: vuotuisen lämmitystarpeen vaikutus kiinteähintaisen olosuhde-

palvelun tuottoon rivitalokiinteistössä tarkasteluaineistolla. 
 

Lämmitystarve  
Keskimääräinen  Alhaisin Korkein 

Tulot, € 16 391 16 391 16 391 
Kustannukset, € 14 901 14 411 15 543 
Tuotto, € 1 490 1 980 848 
Tuoton muutos keskimääräisestä, € 0 490 -642 
Tuoton muutos keskimääräisestä, % 0,0 32,9 -43,1 

 

Tarkastelujaksolla kaukolämmön kokonaishinta (energiamaksu + tehomaksu) kulutettua 

energiayksikköä kohti oli nykyisellä hinnoittelumallilla keskimäärin 58,15 €/MWh (alv 

0%). Olosuhdepalvelun (ei sisällä lämmönjakokeskuksen leasing-palvelua) vastaava hinta 

oli 59,36 €/MWh (alv 0%). Uudistuksen myötä hinta nousisi siis keskimäärin 1,22 €/MWh. 

Laskennassa sovelletuilla katteilla (nykymalli 7,5 %, olosuhdepalvelu 10 %) tuotto oli olo-

suhdepalvelulla 337 €/v korkeampi (taulukko 37). 

 

Taulukko 37. Kaukolämmön kokonaishinta ja palvelun tuotto nykymallilla sekä olosuhdepalvelulla rivitalo-

kiinteistössä. 
 

Nykymalli Olosuhdepalvelu 
Kaukolämmön kokonaishinta, €/MWh 58,15 59,36 
Tuotto, €/v 1 153 1 490 

 

7.3.3 Kaukolämmön kiinteä hinta 

Kaukolämmön kiinteä hinta, sisältäen sekä lämmönjakokeskuksen leasing-palvelun että 

muut kustannukset, olisi tämän tarkastelun pohjalta rivitalokiinteistössä 1 459 €/kk (alv 0 

%) (taulukko 38). 

 

Taulukko 38. Kaukolämmön kiinteä hinta rivitalokiinteistössä. 

Kaukolämmön kiinteä hinnoittelu 
 

Lämmönjakokeskus-leasing, €/kk (alv 0%) 93 
Muut kustannukset, €/kk (alv 0%) 1 366 
Yhteensä, €/kk (alv 0%) 1 459 
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7.4 Kerrostalokiinteistö 

Toisena esimerkkikohteena asuinrakennuksista kaukolämmön kiinteä hinta määritettiin ker-

rostalokiinteistölle. Kerrostalojen osuus HLV:n asiakaskunnasta on merkittävä. 

 

7.4.1 Lämmönjakokeskuksen leasing-palvelu 

Kerrostalokohteeseen on tarjottu lämmönjakokeskusta hintaan 10 990 € (sis. alv 24 %). Kun 

tästä vähennetään alv-osuus ja HLV:n tämäntyyppisissä tapauksissa käyttämä 10 %:n myyn-

tikate, itse keskuksen kustannukseksi jää 7 977 € (taulukko 39). Etähallittavan lämmönjako-

keskuksen kokonaisinvestointi kohteeseen on siis 10 612 €, kun mukaan lasketaan myös 

muut taulukossa 5 esitetyt kustannukset. 12 vuoden kuoletusajalla investoinnin annuiteetti 

(investointikustannuksen ja koron kattava tasaerä) on 1 197 €, josta kuukausimaksuksi saa-

daan tasan 100 €. 

 

Taulukko 39. Kerrostalokiinteistön lämmönjakokeskuksen investointikustannukset, annuiteetti ja kuukausi-

maksu. 

Investointi kustannukset, € (alv 0 %) 
 

Lämmönjakokeskus (sis. automatiikka) 7 977 
Langaton huoneanturi asennettuna (9 kpl) 1 260 
Langattoman verkon asennus 1 200 
Modeemi 175 
Yhteensä 10 612 
Annuiteetti 1 197 
Kk-maksu 100 

 

Sopimuksen jatkuessa täydet 20 vuotta, kertyvä kumulatiivinen nettokassavirta (tulo – in-

vestointi) on nykyarvoltaan (diskonttaus 5 %) 4 309 € (kuva 21). Tällöin investoinnille saa-

daan 9,4 %:n sisäinen korkokanta. 
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Kuva 21. Kerrostalokiinteistön lämmönjakokeskuksen leasing-palvelun nettokassavirran vuotuiset ja kumula-

tiiviset nykyarvot. 

 

Lämmönjakokeskukseen sitoutuneen pääoman määrä on esitetty kuvassa 22. Kahdennen-

toista vuoden annuiteetin lyhennysosuus on yhtä suuri kuin jäljellä oleva sitoutunut pääoma. 

Vuoden lopussa koko investointi on siis kuoletettu. 

 

 
Kuva 22. Kerrostalokiinteistön lämmönjakokeskukseen sitoutunut pääoma. Alkuinvestoinnista vähennetään 

vuosittainen 5 % laskentakoron huomioiva annuiteetti. 

 

7.4.2 Olosuhdepalvelu 

Olosuhdepalvelusta kaukolämpöyhtiölle vuosittain aiheutuvat jatkuvat kustannukset ovat 

yhteensä 685 €/v, minkä lisäksi energiakustannukset olivat tarkastelujaksolla keskimäärin 

11 480 €/v (vaihteluväli 10 698 – 12 332 €/v). Jatkuvat kustannukset, energiakustannukset 



91 

 

(tarkastelujaksolla keskimäärin) sekä näiden päälle laskettava kate (10 %) ovat yhteensä 

13 382 €, mistä kuukausimaksuksi saadaan 1 115 € (taulukko 40). 

 

Taulukko 40. Kerrostalokiinteistön olosuhdepalvelun muut kustannukset ja kuukausimaksu. 

Muut kustannukset 
 

Jatkuvat kustannukset, €/v 685 
Energia, €/v 11 480 
Kate (10 %), €/v (jatkuvat + energia) 1 217 
Yhteensä, €/v 13 382 
Kuukausimaksu, € (alv. 0%) 1 115 

 

Edellisen taulukon lukuihin perustuva kumulatiivinen tuotto on 20 vuoden sopimuskauden 

lopussa on nykyarvoltaan 15 161 € (kuva 23). 

 

 
Kuva 23. Kerrostalokiinteistön olosuhdepalvelun nettokassavirran nykyarvot ja niiden kumulatiivinen arvo. 

 

Tarkastelujaksolla keskimääräisenä vuonna palvelusta saatiin 1 217 €:n tuotto (taulukko 41). 

Matalimman lämmitystarpeen vuonna tuotto oli 1 999 €, eli 783 € (64,3 %) keskimääräistä 

korkeampi. Vastaavasti korkeimman lämmitystarpeen vuonna tuotto oli 365 €, eli 852 € 

(70,0 %) keskimääräistä pienempi. 

 

 

 

 

 



92 

 

Taulukko 41. Vuosituoton herkkyysanalyysi: Vuotuisen lämmitystarpeen vaikutus kiinteähintaisen olosuhde-

palvelun tuottoon kerrostalokiinteistössä tarkasteluaineistolla. 
 

Lämmitystarve  
Keskimääräinen  Alhaisin Korkein 

Tulot, € 13 382 13 382 13 382 
Kustannukset, € 12 165 11 383 13 017 
Tuotto, € 1 217 1 999 365 
Tuoton muutos keskimääräisestä, € 0 783 -852 
Tuoton muutos keskimääräisestä, % 0,0 64,3 -70,0 

 

Tarkastelujaksolla kaukolämmön kokonaishinta (energiamaksu + tehomaksu) kulutettua 

energiayksikköä kohti oli nykyisellä hinnoittelumallilla keskimäärin 63,77 €/MWh (alv 

0%). Olosuhdepalvelun (ei sisällä lämmönjakokeskuksen leasing-palvelua) vastaava hinta 

oli 66,08 €/MWh (alv 0%). Uudistuksen myötä hinta nousisi siis keskimäärin 2,31 €/MWh. 

Laskennassa sovelletuilla katteilla (nykymalli 7,5 %, olosuhdepalvelu 10 %) tuotto oli olo-

suhdepalvelulla 286 €/v korkeampi (taulukko 42). 

 

Taulukko 42. Kaukolämmön kokonaishinta ja palvelun tuotto nykymallilla sekä olosuhdepalvelulla kerrosta-

lokiinteistössä. 
 

Nykymalli Olosuhdepalvelu 
Kaukolämmön kokonaishinta, €/MWh 63,77 66,08 
Myyntikate, €/v 931 1 217 

 

7.4.3 Kaukolämmön kiinteä hinta 

Kaukolämmön kiinteä hinta, sisältäen sekä lämmönjakokeskuksen leasing-palvelun että 

muut kustannukset, on kerrostalokiinteistössä 1 215 €/kk (alv 0 %) (taulukko 43). 

 

Taulukko 43. Kaukolämmön kiinteä hinta kerrostalokiinteistössä. 

Kaukolämmön kiinteä hinnoittelu 
 

Lämmönjakokeskus-leasing, €/kk (alv 0%) 100 
Muut kustannukset, €/kk (alv 0%) 1 115 
Yhteensä, €/kk (alv 0%) 1 215 
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7.5 Liikekiinteistö 

Tarkastelun viimeisenä esimerkkikohteena oli liikekiinteistö, jotka ovat myös HLV:n tärkeä 

asiakasryhmä. 

 

7.5.1 Lämmönjakokeskuksen leasing-palvelu 

Liikekiinteistöön on tarjottu lämmönjakokeskusta hintaan 8 550 € (sis. alv 24 %). Kun tästä 

vähennetään alv-osuus ja HLV:n tämäntyyppisissä tapauksissa käyttämä 10 %:n myyntikate, 

itse keskuksen kustannukseksi jää 6 895 € (taulukko 44). Etähallittavan lämmönjakokeskuk-

sen kokonaisinvestointi kohteeseen on siis 7 651 €, kun mukaan lasketaan myös muut tau-

lukossa 9 esitetyt kustannukset. 12 vuoden kuoletusajalla investoinnin annuiteetti (investoin-

tikustannuksen ja koron kattava tasaerä) on 863 €, josta kuukausimaksuksi saadaan tasan 

72 €. 

 

Taulukko 44. Liikekiinteistön lämmönjakokeskuksen investointikustannukset, annuiteetti ja kuukausimaksu. 

Investointi kustannukset, € (alv 0 %) 
 

Lämmönjakokeskus (sis. automatiikka) 6 206 
Langaton huoneanturi asennettuna (9 kpl) 70 
Langattoman verkon asennus 1 200 
Modeemi 175 
Yhteensä 7 651 
Annuiteetti 863 
Kk-maksu 72 

 

Sopimuksen jatkuessa täydet 20 vuotta, kertyvä kumulatiivinen nettokassavirta (tulo – in-

vestointi) on nykyarvoltaan (diskonttaus 5 %) 3 107 € (kuva 24). Tällöin investoinnille saa-

daan 9,4 %:n sisäinen korkokanta. 
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Kuva 24. Liikekiinteistön lämmönjakokeskuksen leasing-palvelun nettokassavirran vuotuiset ja kumulatiiviset 

nykyarvot. 

 

Lämmönjakokeskukseen sitoutuneen pääoman määrä on esitetty kuvassa 25. Kahdennen-

toista vuoden annuiteetin lyhennysosuus on yhtä suuri kuin jäljellä oleva sitoutunut pääoma. 

Vuoden lopussa koko investointi on siis kuoletettu. 

 

 
Kuva 25. Liikekiinteistön lämmönjakokeskukseen sitoutunut pääoma. Alkuinvestoinnista vähennetään vuosit-

tainen 5 % laskentakoron huomioiva annuiteetti. 

 

7.5.2 Olosuhdepalvelu 

Olosuhdepalvelusta kaukolämpöyhtiölle vuosittain aiheutuvat jatkuvat kustannukset ovat 

yhteensä 685 €/v, minkä lisäksi energiakustannukset olivat tarkastelujaksolla keskimäärin 

3 434 €/v (vaihteluväli 2 956 – 3 861 €/v). Jatkuvat kustannukset, energiakustannukset 
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(tarkastelujaksolla keskimäärin) sekä näiden päälle laskettava kate (10 %) ovat yhteensä 

4 531 €, mistä kuukausimaksuksi saadaan 378 € (taulukko 45). 

 

Taulukko 45. Liikekiinteistön olosuhdepalvelun muut kustannukset ja kuukausimaksu. 

Muut kustannukset 
 

Jatkuvat kustannukset, €/v 685 
Energia, €/v 3 434 
Kate (10 %), €/v (jatkuvat + energia) 412 
Yhteensä, €/v 4 531 
Kuukausimaksu, € (alv. 0%) 378 

 

Edellisen taulukon lukuihin perustuva kumulatiivinen tuotto on 20 vuoden sopimuskauden 

lopussa on 5 133 € (kuva 26). 

 

 
Kuva 26. Liikekiinteistön olosuhdepalvelun nettokassavirran nykyarvot ja niiden kumulatiivinen arvo. 

 

Tarkastelujaksolla keskimääräisenä vuonna palvelusta saatiin 412 €:n tuotto (taulukko 46). 

Matalimman lämmitystarpeen vuonna tuotto oli 890 €, eli 478 € (116,0 %) keskimääräistä 

korkeampi. Vastaavasti korkeimman lämmitystarpeen vuonna tulos oli 15 € tappiollinen, eli 

427 € (103,6 %) keskimääräistä pienempi. 
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Taulukko 46. Vuosituoton herkkyysanalyysi: Vuotuisen lämmitystarpeen vaikutus kiinteähintaisen olosuhde-

palvelun tuottoon liikekiinteistössä tarkasteluaineistolla. 
 

Lämmitystarve  
Keskimääräinen  Alhaisin Korkein 

Tulot, € 4 531 4 531 4 531 
Kustannukset, € 4 119 3 641 4 546 
Tuotto, € 412 890 -15 
Tuoton muutos keskimääräisestä, € 0 478 -427 
Tuoton muutos keskimääräisestä, % 0,0 116,0 -103,6 

 

Tarkastelujaksolla kaukolämmön kokonaishinta (energiamaksu + tehomaksu) kulutettua 

energiayksikköä kohti oli nykyisellä hinnoittelumallilla keskimäärin 73,70 €/MWh (alv 

0%). Olosuhdepalvelun (ei sisällä lämmönjakokeskuksen leasing-palvelua) vastaava hinta 

oli 86,91 €/MWh (alv 0%). Uudistuksen myötä hinta nousisi siis keskimäärin 13,21 €/MWh. 

Laskennassa sovelletuilla katteilla (nykymalli 7,5 %, olosuhdepalvelu 10 %) tuotto oli olo-

suhdepalvelulla 133 €/v korkeampi (taulukko 47). 

 

Taulukko 47. Kaukolämmön kokonaishinta ja palvelun tuotto nykymallilla sekä olosuhdepalvelulla liikekiin-

teistössä. 
 

Nyky-
malli 

Olosuhdepal-
velu 

Kaukolämmön kokonaishinta, €/MWh 73,70 86,91 
Myyntikate, €/v 278 412 

 

7.5.3 Kaukolämmön kiinteä hinta 

Kaukolämmön kiinteä hinta, sisältäen sekä lämmönjakokeskuksen leasing-palvelun että 

muut kustannukset, on liikekiinteistössä 450 €/kk (alv 0 %) (taulukko 48). 

 

Taulukko 48. Kaukolämmön kiinteä hinta liikekiinteistössä. 

Kaukolämmön kiinteä hinnoittelu 
 

Lämmönjakokeskus-leasing, €/kk (alv 0%) 72 
Muut kustannukset, €/kk (alv 0%) 378 
Yhteensä, €/kk (alv 0%) 450 
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7.6 Johtopäätökset 

Markkinoilla on tarjolla monenlaisia kaukolämmön älyjärjestelmiä, joista pääosa on käytän-

nössä erilaisia lisäpalveluita perinteisen kaukolämpösopimuksen rinnalle. Tarkastelussa löy-

tyi myös kaksi lämmönjakokeskusinvestoinnin sisältävää palvelua sekä kaksi lämmönjako-

keskusinvestoinnin ja lämpöenergian sisältävää kokonaispalvelua.  

 

Toteutetussa case-tarkastelussa lämmönjakokeskusinvestointia (leasing-palvelua) ja varsi-

naista olosuhdepalvelua tarkasteltiin erillisinä, jotta olosuhdepalvelun ja nykyisin käytössä 

olevan mallin vertailu olisi yksinkertaisempaa. Erillinen arviointi mahdollistaa leasing-pal-

velun tarkastelun paremmin myös siinä tapauksessa, että lämmönjakokeskusinvestoinnin te-

kee kolmas osapuoli yhteistyössä kaukolämpöyhtiön kanssa. 

 

Palveluna lämmönjakokeskuksen investointi on melko yksinkertainen. Nyt tarkastellulla 

mallilla, jossa maksut säilyvät samana koko sopimuskauden ajan (vuotuiset kustannuk-

set=investoinnin annuiteetti eli tasaerä laskettuna 5 %:n korolla), kuukausimaksun suuruus 

riippuu ainoastaan investoinnin kuoletusajasta. Palvelusta saatava tuotto taas riippuu siitä, 

kuinka pitkään asiakas saadaan pysymään palvelun parissa. Tuottoa kertyy erityisesti sopi-

musajasta investoinnin kuoletuksen jälkeen. Mikäli asiakas haluaa irtautua sopimuksesta 

kesken sopimuskauden (20 v), joutuu hän lunastamaan lämmönjakokeskuksen itselleen so-

vitulla lunastusarvolla. 

 

Yksi vaihtoehto lunastusarvon määritykseen on kiinnittää se suoraan lämmönjakokeskusin-

vestointiin sitoutuneeseen pääomaan. Tällöin haasteena on kuitenkin 12 vuoden kuoletus-

ajan jälkeinen aika, jolloin asiakas voisi halutessaan irtautua palvelusta ilman lunastushintaa. 

Tämä alentaisi selvästi leasing-palvelun tuottoa. Vaihtoehto tälle voisi olla lämmönjakokes-

kuksen lunastushinnan aleneminen ”tasapoistoin” koko sopimuskauden ajan. Tällöin lunas-

tushinta laskisi nollaan vasta sopimuskauden lopussa ja asiakkaalla olisi motiivi pysyä pal-

velun parissa koko sopimuskauden ajan. 

 

Tarkasteltaessa olosuhdepalvelusta saatavia vuotuisia tuloja, on syytä ottaa huomioon läm-

möntarpeen vaihtelu vuosien välillä. Kiinteää maksua käytettäessä palvelusta saatavat tuotot 

pienenevät vuosina, jolloin lämmöntarve on suuri ja päinvastoin. Tarkastelluista kohteista 
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liikekiinteistössä lämmönkulutuksen vaihtelu vuosien välillä oli kaikkien suurinta. Koh-

teessa olosuhdepalvelun vuotuinen tuotto saattoi poiketa tarkastelujaksolla keskimääräisestä 

jopa yli 100 %. Tarkastelussa liikekiinteistön vuotuinen tuotto kääntyikin pahimmillaan ne-

gatiiviseksi. Koska kyseessä on liikekiinteistö, syy kulutuksen merkittävään vaihteluun lie-

nee sään ohella myös muutos käytössä tai käyttötarkoituksessa. 

 

Kaukolämpöyhtiön kannalta voimakkaasti vaihteleva kulutus on riski kiinteähintaista palve-

lua tarjottaessa. Toisaalta asiakkaat, joiden energiakustannukset vaihtelevat voimakkaasti, 

saattavat olla erityisen kiinnostuneita kiinteähintaisesta energiapalvelusta. Oikealla kateta-

solla ja hinnoittelulla voidaan tämänkin tyyppisissä kohteissa saada hyvä keskimäärinen 

tuotto.  

 

Tarkastelluissa kohteissa kiinteähintaisen, etäohjatun kaukolämpöpalvelun käyttöönotto 

nostaisi kulutetun lämpöenergian keskimääräistä hintaa. Osa hinnannoususta johtuu olosuh-

depalvelulle asetetusta hieman aiempaa lämmönmyyntiä korkeammasta katteesta (10 %). 

Osa hinnannoususta taas johtuisi järjestelmän jatkuvista kustannuksista. Vähäisen lämmön-

kulutuksen kohteissa, kuten liikekiinteistössä, jatkuvien kustannusten vaikutus keskimääräi-

sen megawattitunnin hintaan olisi merkittävä ja selvästi katteen noston vaikutusta suurempi. 

Paljon kuluttavissa kohteissa järjestelmän käyttöönoton aiheuttama oletettu energiansäästö 

(5 %) voisi jopa ylittää aiheutuvat lisäkustannukset. Tällöin ainoastaan katteen muutoksella 

olisi hintaa nostava vaikutus. Esimerkiksi rivitalokiinteistössä keskimääräinen megawatti-

tunti olisi olosuhdepalvelussa jopa nykymallia edullisempi, mikäli palvelulle käytettäisiin 

energiamyynnin normaalia 7,5 %:n katetta. 

 

Tarkastelu osoittaa, että erityyppisiin kohteisiin on kaukolämpöyhtiön näkökulmasta mah-

dollista toteuttaa kiinteähintainen kaukolämpöpalvelu. Lämmönkulutuksen vuotuinen vaih-

telu ei tuota ongelmia, kun katteet asetetaan sopivalle tasolle ja palvelun tuottoja tarkastel-

laan pitemmällä aikavälillä. Selvät muutokset esimerkiksi liikekiinteistöjen käyttötarkoituk-

sissa tulee kuitenkin huomioida hinnoittelussa. Selkein haaste kiinteän hinnoittelumallin 

kannalta ovat kohteet, joiden kulutus on alhainen ja palvelun jatkuvat kustannukset nostavat 

hintaa paljon. Tältä osin palvelun ensisijaisina kohderyhminä olisivat siis asuinkiinteistöistä 

kerrostalo- ja suuret rivitalokohteet sekä suuremmat liikekiinteistöt. 
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Tarkastelussa ei ole huomioitu ilmaston lämpenemistä, joka pitkällä aikavälillä laskee kau-

kolämmönkulutusta. Hinnan pysyessä kiinteänä asiakkaan lämmönkulutuksen väheneminen 

kasvattaa kaukolämpöyhtiön palvelusta saamaa tuottoa. 

 

Tarkastelussa ei myöskään ole huomioitu lämmönhankinnan kustannusten muutosta sopi-

muskauden aikana. Käytännössä jonkinlainen indeksisidos lienee kuitenkin välttämätön pal-

velun kannattavuuden turvaamiseksi hankintakustannusten noustessa. Toimivalta ratkaisulta 

kuulostaa sekä Lahti Energian että Pori Energian käyttämä palvelun hintojen kiinnittäminen 

ensimmäiseksi viideksi vuodeksi ja sitominen tämän jälkeen soveltuvaan indeksiin. 
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8 CASE OSTOLÄMMÖN HINTA PIENKOHTEESSA 

Tämän työn viidennessä ja viimeisessä case-tarkastelun kohteena on ostolämmön hinta pien-

kohteessa. Selvityksen tavoitteena on hahmotella yleisiä suuntaviivoja HLV:n mahdollista 

tulevaa lämmönostohinnastoa varten. Case-tarkastelu toteutetaan hyödyntäen julkisesti tar-

jolla olevan kaukolämmön ostohinnastoaineiston ja HLV:n lämmönhankinnan kustannusai-

neiston pohjalta. Casen aluksi tarkastellaan Fortumin markkinoille tuomaa ostolämmön hin-

noittelumallia ja lopuksi esitetään pohdintaa HLV:lle soveltuvasta hinnoittelumallista. 

 

8.1.1 Case Fortum 

Suomessa energiayhtiö Fortum yksi ensimmäisiä – ellei ensimmäinen – kaksisuuntaisen 

kaukolämmön ostohinnat internetissä julkaissut suuri kaukolämpöyhtiö. Fortum kertoo 

verkkosivuillaan sen lämmöstä maksaman ostohinnan perustuvan yhtiön omiin kaukoläm-

mön tuotantokustannuksiin sekä toteutuneeseen ulkolämpötilaan. Hintaan vaikuttaa myös 

se, voidaanko lämpö syöttää kaukolämpöverkon meno- vai paluupuolelle. Kuumemmasta, 

menopuolelle syötettävästä lämpöenergiasta maksetaan paluulämpöä korkeampi hinta. Läm-

mönlähteille on myös asetettu verkkokohtaiset maksimitehot. Lämpöä ostetaan verkkoon 

tuntimittaukseen perustuen. Fortum ilmoittaa verkkosivuillaan sitoutuvansa siihen, ettei 

lämmön vuosittainen ostohinta nouse tai laske yli viittä prosenttia. (Fortum, 2020a) 

 

Taulukossa 49 on kuvattu Fortumin lämmön ostohinnat selvityksen tekovaiheessa Espoon 

verkkoalueella.  

 

Taulukko 49. Fortumin lämmön ostohinnat (€/MWh, alv 0 %) Espoon verkkoalueella 1.12.2020. (Fortum, 

2020a). 

 

 

Kuvassa 27 on esitetty pitkän aikavälin lämpötilakeskiarvojen perusteella lasketut viitteelli-

set kuukausittaiset ostohinnat (osto todellisuudessa tuntiperusteisesti). 
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Kuva 27. Kuukauden keskilämpötilan perusteella lasketut viitteelliset lämmönostohinnat (€/MWh, alv 0 %) 

Fortumin Espoon verkkoalueella 1.12.2020. (Fortum, 2020a). 

 

Kuvassa 28 on puolestaan esitetty Fortumin Espoon verkkoalueella yrityksille ja taloyhti-

öille käytössä oleva kaukolämmön myyntihinnasto. Lämmönmyynnin kausihinta vaihtelee 

saman suuntaisesti kuukauden pitkän ajan keskilämpötilasta lasketun viitteellisen ostohin-

nan kanssa.  

 

 
Kuva 28. Fortumin kaukolämpöhinnasto yrityksille ja taloyhtiöille Espoon verkkoalueella 1.12.2020. (Fortum, 

2020c) 

 

Fortumin käyttämä toteutuneeseen ulkolämpötilaan perustuva ostolämmön hinnoittelu on 

selkeä ja kaukolämpöyhtiön kannalta toimiva ratkaisu, sillä normaalitilanteessa (ei häiriötä, 

revisiota tms.) ostolämmön vaihtoehtoiskustannukset vaihtelevat lyhyellä aikavälillä lähinnä 

ulkolämpötilan mukaan. Ostohinta pystytään siis määrittämään melko tarkkaan vastaamaan 

lämmöntuotannon kustannuksia kullakin hetkellä. 
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8.2 Aineisto ja menetelmät 

HLV:n verkkoonsa ostaman lämmön hintaa tarkastellaan tässä työssä vain lämmönhankin-

nan kustannuksiin perustuen. Tarkastelussa ei ole huomioitu lämmönlähteen sijaintia, tar-

jolla olevan energian lämpötilaa, volyymivaihteluita tai päästöjä/päästöttömyyttä. Näillä te-

kijöillä voi kuitenkin olla merkittävä vaikutus kaukolämpöyhtiön maksuhalukkuuteen. HLV 

on linjannut, että verkkoon voidaan syöttää lämpöä ainoastaan menopuolelle. Tämä tarkoit-

taa käytännössä kesällä vähintään 60 °C:n ja talvella jopa 120 °C:n lämpötilaa. Tarkastelu ei 

myöskään ota huomioon mahdollista päästöoikeuksien hankintaa, mikä nostaa HLV:N öl-

jyllä tai maakaasulla tuottaman lämmön käyttökustannuksia. Tarkastelussa oletuksena on, 

että kaukolämpöyhtiölle tarjottava lämpö on uusiutuvaa, hukkalämpöä tai muuten vähäpääs-

töistä. 

 

Vuosina 2016–2019 HLV:n lämmönhankinta on koostunut seuraavista lämmönlähteistä: 

ekolämpö, Fortumin jätteenpolttolaitos 79,2–87,9 % 

maakaasu     4,3–12,0 % 

polttoöljy     0,5–7,5 % 

pelletti      0–5,6 % 

kaatopaikkakaasu    1,6–2,0 % 

biolämpö, Myllyn Paras   0,7–1,2 % 

 

Näistä Fortumin ekolämpö ja Myllyn Parhaan biolämpö ovat ostolämpöä ja muut omaa tuo-

tantoa. 

 

Lämmönhankinnan kustannukset riippuvat kullakin ajanhetkellä käytettävistä lämmönläh-

teistä, jotka normaalitilanteessa riippuvat lähinnä ulkolämpötilasta. Poikkeuksia tähän ovat 

päivittäiset kulutuksen aamu- ja iltapiikit sekä laitehäiriö- ja reviisiotilanteet. HLV:n tapauk-

sessa -5°C lämpötilaan asti lämmönhankinta koostuu päästöttömillä lämmönlähteillä (Myl-

lyn Parhaan biolämpö, Fortumin ekolämpö, biokaasu). Maakaasukattila käynnistetään -

5°C:n lämpötilassa ja sen kapasiteetti tulee täyskäyttöön -15°C:n lämpötilassa. Tätä kyl-

memmissä lämpötiloissa tarvittava lisälämpö tuotetaan kevyellä polttoöljyllä. Öljykattilan 

tuotantokapasiteetti on täyskäytössä -30°C:n lämpötilassa. Yhdistämällä lämmönlähteiden 

käynnistyslämpötilatiedot ja kustannustiedot voidaan muodostaa kulloinkin käytössä olevan 
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kalleimman lämmönlähteen muuttuvien kustannusten kuvaaja, jota voidaan hyödyntää osto-

lämmöstä maksettavan hinnan määrittelyssä. 

 

8.2.1 Tulokset 

Kustannustehokkuutta tavoiteltaessa kannattaa ostolämmön hinta asettaa kulloinkin käy-

tössä olevan kalleimman lämmönlähteen yksikkökustannusten perusteella. Tällöin oletuk-

sena on, että kalleinta tuotantoa korvataan ostolämmöllä. Ostolämmöstä voidaan maksaa 

kalleimman lämmönlähteen yksikkökustannuksia korkeampikin hinta, mikäli ostolämmön 

avulla voidaan alentaa lämmönhankinnan päästöjä, tai etua saadaan muista laadullisista te-

kijöistä.  

 

Muussa tapauksessa ostolämmön hinta kannattaa asettaa kalleimman lämmönlähteen yksik-

kökustannusten alapuolelle, jotta myös kaukolämpöyhtiö hyötyy kaupankäynnistä. Ostoläm-

mön hinta ja tavoiteltava hyötytaso jäävät kuitenkin kaukolämpöyhtiön määritettäväksi. Sel-

kein vaihtoehto HLV:lle on sitoa ostolämmön hinta Fortumin tapaan toteutuneeseen ulko-

lämpötilaan ja toteuttaa kaupankäynti tuntiperusteisesti.  

 

Ostolämmön hinta on mahdollista määrittää myös aikaperusteisesti. Jotta kalliit ja suuripääs-

töiset lämmönlähteet korvautuisivat tehokkaasti asiakkaalta ostettavalla lämmöllä, tulisi ai-

kaperusteisen hinnoittelujärjestelmän hintajaksojen kuitenkin olla hyvin lyhyitä. Käytän-

nössä aikaperusteinen hinnoittelu vaatisi ostolämmölle sääennusteeseen perustuvaa ja päi-

vän aikana tapahtuvan kulutusvaihtelun huomioivaa tuntihinnoittelua. Tämä puolestaan vaa-

tisi kaukolämpöyhtiöltä ja lämmön myyjältä laite-/järjestelmäuudistuksia sekä hyvin aktii-

vista otetta lämpökauppaan. 

 

Ostolämmön hinta voidaan toki kiinnittää samalle tasolle pitempiaikaisesti ”kausiksi”, mutta 

tällöin hinnan on syytä perustua kyseisen ajanjakson lämmönhankinnan keskimääräisiin yk-

sikkökustannuksiin tai peruskuormatuotannon kustannuksiin. Kaukolämpöyhtiön kannalta 

ei ole järkevää kiinnittää ostolämmön hintaa huippu- tai välikuorman kustannusten tasolle 

ajankohdassa, jossa niiden käytöstä ei ole varmuutta.  
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Aikaperusteisen hintamallin järkevä ostohinta siis jää kovilla pakkasilla selvästi ulkolämpö-

tilaan sidotun hinnoittelun alapuolelle. HLV:n tapauksessa ostohintaa tuskin kannattaa tal-

vellakaan korottaa paljoa kalleimman peruskuormaratkaisujen yksikkökustannusten yläpuo-

lelle. Tammi-helmikuussa ostolämmön hinta voi kuitenkin olla järkevää korottaa hieman 

lähemmäksi vallitsevaa maakaasun hintaa, mikäli sen nähdään edistävän maakaasua korvaa-

van ostolämmön tarjontaa. Suoraan toteutuneen ulkolämpötilan perusteella arvioituna kaa-

sukattila oli vuosina 2016–2019 käytössä tammikuussa 47 % ajasta ja helmikuussa 34 %. 

 

Ostolämmön kausihinnoittelun uhkana on paitsi hinnan nouseminen korkeaksi muun läm-

mönhankinnan kustannuksiin nähden, myös kaupankäynnin jääminen toteutumatta liian al-

haisen hinnan takia. Esimerkkitilanteessa kaukolämpöyhtiön ostolämmöstä tarjoama hinta 

on sidottu samalle tasolle peruskuormatuotannon kanssa, mutta osa lämmöstä tuotetaankin 

kylmästä säästä johtuen öljyllä, jonka yksikkökustannukset ovat selvästi peruskuormatuo-

tantoa korkeammat. Tarjolla olevan ostolämmön yksikkökustannukset ovat öljyllä tuotetun 

lämmön kustannuksia alhaisemmat, mutta ylittävät kuitenkin ostolämmöstä maksettavan 

hinnan. Tällöin lämpökauppaa ei tapahdu ja hyöty jää saamatta kummaltakin osapuolelta. 

Tilannetta on havainnollistettu kuvassa 29. 

 

 

 

 
Kuva 29. Tilanne, jossa ostolämmön hinta liian alhainen verrattuna myyjän kustannuksiin nähden. 

 

Hinnoittelumallilla ei tässä mielessä ole suurta merkitystä, mikäli lämmönmyyjän lämpö 

syntyy tuotanto- tai jäähdytysprosessin sivutuotteena, eikä sen hyödyntämisestä aiheudu 
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myyjälle kustannuksia tai kustannukset ovat vähäiset. Tällöin lämpö kannattaa syöttää verk-

koon siitä maksettavasta hinnasta riippumatta. Yleensä lämmön syöttämisestä verkkoon tai 

lämpötilan nostamisesta riittävän korkeaksi verkkoon syöttämistä varten kuitenkin aiheutuu 

myyjälle jonkinlainen kustannus, jonka lämmöstä saatavan hinnan tulisi kattaa järkevällä 

aikavälillä. 

 

8.3 Johtopäätökset 

Kaksisuuntaisen lämpökaupan avulla kaukolämpöyhtiöiden on mahdollista alentaa lämmön-

hankinnan kustannuksia sekä kaukolämmöntuotannosta aiheutuvia päästöjä. Ostolämmön 

hinta on kuitenkin tavoitteiden saavuttamiseksi määriteltävä oikealle tasolle. Sekä kustan-

nusten että päästöjen kannalta paras tilanne on, jos ostolämmöllä voidaan korvata huippu-

kuormatuotantoa. 

 

Hinnan sitominen toteutuneeseen ulkolämpötilaan välittää kaukolämpöyhtiön kustannussig-

naalin tehokkaasti ostolämmön hintaan. Näin voidaan normaalitilanteessa tehokkaasti kan-

nustaa ulkopuolisia lämmöntuottajia korvaamaan kallista ja suuripäästöistä kaukolämmön-

tuotantoa edullisemmilla ja vähäpäästöisemmillä vaihtoehdoilla. Hinnoittelumallissa myyn-

titulojen arviointi etukäteen on epävarmaa eikä se sen puolesta tue myyjän investointihaluk-

kuutta parhaalla mahdollisella tavalla. Toisaalta myyntitulot muodostuvat todennäköisesti 

korkeammiksi kuin aikaan sidottua ostolämmön hinnoittelumallia käytettäessä, mikäli läm-

mönmyyjällä on mahdollisuus tuottaa lämpöä verkkoon myös korkean kysynnän aikaan. Ul-

kolämpötilaan sidottu hinta ei kuitenkaan ota huomioon päivän aikana tapahtuvaa lämmön 

kysynnän vaihtelua. Toisaalta tämäkin voitaisiin tarvittaessa ottaa huomioon kellonaikaan 

sidotuilla hintakertoimilla. 

 

Jotta aikaan sidottu ostolämmön hinta välittäisi kaukolämpöyhtiön kustannussignaalin yhtä 

tehokkaasti, tulisi käytössä olla tuntihinnoittelu. Tämä kuitenkin vaatisi sekä kaukolämpö-

yhtiöltä että lämmönmyyjältä selvästi aktiivisempia toimia keskinäisessä lämpökaupassaan. 

Mikäli käytössä olisivat pitkäkestoisemmat kausihinnat, kaukolämpöyhtiön kannalta ei to-

dennäköisesti olisi järkevää nostaa ostohintaa paljon peruskuormatuotannon kustannusten 
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yläpuolelle. Tällöin hinnoittelumalli ei ohjaa huippu- ja välikuormatuotannon korvaamista 

ostolämmöllä tehokkaasti. 

 

On kuitenkin huomattava, että hinnoittelumallista aiheutuvat erot ostolämmön hinnassa si-

joittuvat aikaan, jolloin huippu- ja välikuormakapasiteetti on käytössä, eli talviaikaan. Esi-

merkiksi kiinteistöjen jäähdytyksessä syntyvää ylijäämälämpöä taas on tarjolla lähinnä ke-

säaikaan, jolloin molemmissa esitellyissä hinnoittelumalleissa ostolämmön hinta perustuu 

peruskuormatuotannon kustannuksiin, ja mallien ostolämmön hinnat ovat käytännössä sa-

mat.  
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9 KAUKOLÄMMÖN HINNOITELUMALLIEN PEILAUS KESTÄ-

VÄN KAUPUNKIKEHITYKSEN RATKAISUIHIN 

Tämän työn pääsisältö on kaukolämmön uusien hinnoittelumallien tarkastelu HLV:n mah-

dollisten tulevien hinnoittelumallien pohjaksi. Tarpeeseen kehittää uusia hinnoittelumalleja 

ovat vaikuttaneet erityisesti nykyiset ja lähitulevaisuudelle ennustetut kehitystrendit, joita on 

esitelty työn johdanto-osiossa (luku 2.4). Taulukossa 50 on pohdittu, miten nykyinen ”pe-

rusmalli” (tasainen energiamaksu ympäri vuoden, laskennallinen tehontarve tehomaksun pe-

rusteena) sekä tässä työssä tarkastellut hinnoittelumallit suhteutuvat edellä mainittuihin ke-

hitystrendeihin. Taulukossa hinnoittelumallit (sarake) ja kehitystrendit (rivi) on asetettu mat-

riisiksi, jossa eri mallien ja trendien yhdistelmät on arvioitu käyttäen kolmiportaista asteik-

koa: vihreissä ruuduissa hinnoittelumalli tukee trendiä, keltaisissa ruuduissa selkeää vaiku-

tusta ei ole havaittu ja punaisissa ruuduissa hinnoittelumalli toimii esteenä tai hidasteena 

trendin mukaiselle kehitykselle. 

 

Monesti hinnoittelumallin käytännön toteutuksella on selkeä vaikutus hinnoittelumallin ja 

trendin ”korrelaatioon”, eikä arviointi ole yksiselitteistä. Esimerkkinä tulkinnanvaraisesta 

asetelmasta voidaan pitää hybridihinnoittelua, joka kustannusvastaavasti toteutettuna 

yleensä nostaa hybridiliittymien energiamaksuja, eikä näin tue hybridiliittymien avaamista. 

Toisaalta luvun 6.4 käytössä olevien hybridihinnastojen vertailu osoittaa, että hinnastot voi-

daan toteuttaa monella tavalla, eikä energiamaksu kaikissa tilanteissa nouse. Hybridihinnoit-

telun ja muiden tulkinnanvaraisten tapausten kohdalla hinnoittelumallin vaikutusta on py-

ritty avaamaan tarkemmin ruutujen selitteissä. 

 

Taulukosta voidaan havaita, että hinnoittelumallit ovat hyvin erilaisia ja niillä voidaan vai-

kuttaa eri asioihin. Nykyinen hinnoittelumalli on selvästi este tai hidaste usealle kehitystren-

dille, mutta myös uudet mallit voivat toimia näin. Hinnoittelulla vaikutetaan pääasiassa asi-

akkaiden kulutuskäyttäytymiseen (tuotantokäyttäytymiseen), mutta kaukolämpöyhtiöiden 

tekemiin valintoihin, kuten lämpövarastojen lisäämiseen, hinnoittelulla havaittiin kuitenkin 

vain välillisiä vaikutuksia. Hinnoittelun vaikutusten voimakkuudesta on kuitenkin useassa 

tapauksessa vaikea vetää johtopäätöksiä. 
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Taulukko 50. Kaukolämmön uusien hinnoittelumallien ”korrelaatio” keskeisten kehitystrendien kanssa. 

 

 

9.1 Energiaälykkäiden kaupunkialueiden suunnitelmat 

Ramboll Finland on ollut mukana kehittämässä Espoon Keraan, Kuopion Savilahteen ja Hel-

singin Malmin lentokentälle suunnitteilla olevia energiaälykkäitä kaupunginosia. Seuraa-

vassa tarkastellaan kaupunginosien lämmitysratkaisujen osalta tehtyjä suunnitelmia ja niiden 

kauko-/aluelämmölle asettamia vaatimuksia. 
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9.1.1 Keran energiapositiivisen alueen energiaekosysteemi 

Keran alue Espoossa on logistiikka- ja teollisuuskeskittymä, jota ollaan 2020-luvulla muut-

tamassa uudeksi kävely- ja pyöräilypainotteiseksi keskukseksi. (Espoon kaupunki, 2020) 

Kerassa energiapositiivisen alueratkaisun ytimessä on alueellinen kaksisuuntainen matala-

lämpöverkko, joka mahdollistaa eri lämmönlähteiden sekä erityisesti lämpöpumppuratkai-

sujen tehokkaan hyödyntämisen. 

 

Keran energiajärjestelmässä keskeinen rooli on kiinteistöillä sekä niiden energiantuotannon 

ja -kulutuksen hallinnalla. Kiinteistöautomaation rinnalla käytössä on älykkäitä palveluja, 

jotka mahdollistavat energiankulutuksen ohjaamisen käyttäjien tarpeen sekä hinnan ja pääs-

töjen mukaan. Alueelliseen kaksisuuntaiseen matalalämpöverkkoon tuotetaan lämpöä ha-

jautetuilla kiinteistö-, kortteli- ja aluetason energiantuotantoratkaisuilla, joista keskeisiä ovat 

mm. maalämpö ja muut lämpöpumppuratkaisut, sähkökattilat, aurinkolämpö, syväkaivot, 

geolämpö, biokaasu sekä erilaiset hybridiratkaisut. Lämmönkysynnän vaihtelua tasapaino-

tetaan lämpövarastojen ja kiinteistöjen kysyntäjouston avulla. (Ramboll Finland, 2020) 

 

9.1.2 Savilahden älykkäät energiaverkot 

Savilahti on Kuopioon vuoteen 2030 mennessä muodostuva 34 000 ihmisen asumis-, opis-

kelu- ja työskentelyalue. Savilahden älykkäät energiaverkot -suunnitelma keskittyy sähkö-

verkkoihin, mutta lämmöntuotanto on myös vahvasti esillä sähkö- ja lämpöverkkojen syven-

tyvän integraation myötä. Lämmöntuotannossa on tarkoitus hyödyntää lämpöpumppuja sekä 

matalan sähkönhinnan aikaan jopa sähkökattiloita. Tuotettua lämpöä (ja kylmää) varten jär-

jestelmään on rakennettu varastoja, joiden avulla muutoksia energian kysyntä- ja tarjontati-

lanteissa voidaan tasapainottaa. Kysyntää pyritään muokkaamaan älykkäiden kiinteistöjen 

ja julkisen infran avulla. 

 

Suunnitelmassa kaukolämpö nähdään lämmityksen perusratkaisuna, mutta esille tuodaan 

myös kaksisuuntainen lämpökauppa, hybridiratkaisut sekä hajautetut energiantuotantorat-

kaisut (esim. pien-CHP), joiden investoinneista vastaavat yksittäiset toimijat tai energiayh-

teisöt. Suunnitelman pohdinnoissa esitetään vaihtoehtona myös kaukolämpöverkon avaus, 

jolloin kaikki halukkaat tuottajat voisivat siirtää lämpöä verkkoon. Myös 
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olosuhdepalveluiden myynti mainitaan suunnitelmassa lämmityksen mahdollisena liiketoi-

mintamallina. (Ramboll Finland, 2018; Kuopion kaupunki, 2020) 

 

9.1.3 Hiilineutraali Malmin lentokentän alue 

Malmin lentokentän alue on Helsingissä uuden yleiskaavan merkittävin uusi rakentamisalue. 

Rakentamisen Malmin lentokentän alueella on suunniteltu alkavan 2020-luvulla. Alueelle 

on kaavailtu asuntoja jopa 25 000 asukkaalle sekä varauduttu noin 2 000 työpaikan, kahden 

uuden koulun ja tarvittavien päiväkotien sijoittumiseen alueelle. 

 

Hiilineutraalin Malmin lentokentän alueen energiaselvityksen keskeinen sisältö on alueen 

päästö- ja kustannuslaskenta, mistä syystä teknisten ratkaisujen hahmottelu on selvästi edel-

lisiä selvityksiä tarkemmalla tasolla. Selvityksessä tarkastelu on jaettu alueellisiin lämmitys-

ratkaisuihin ja lohkokohtaisiin lämmitysratkaisuihin. Alueratkaisuilla tuotettu lämpö siirre-

tään paikallisen lämmönjakeluverkoston kautta alueen rakennuksille. Tarkasteluja aluerat-

kaisuja ovat esimerkiksi keskitetty maalämpöjärjestelmä, paikallinen lämpölaitos ja perin-

teinen kaukolämpö.  

 

Lohkokohtaiset lämmitysratkaisut ovat rakennusten yhteyteen sijoitettavia, hajautettuja tuo-

tantoyksiköitä, jotka tuottavat lämpöä paikallisesti suoraan rakennuksille. Esimerkkejä tar-

kastelluista lohkokohtaisista lämmitysratkaisuista ovat paikallinen maalämpöjärjestelmä, 

kaasu- ja sähkökattilat sekä liitäntäpiste alueelliseen lämpöverkkoon. Muita selvityksessä 

tarkasteltuja lämmitysratkaisuja ovat alueellinen kaksisuuntainen matalalämpötilaverkosto, 

syvämaalämpöjärjestelmä, hybridilämpöpumppu (tai CHC) ja jäteveden lämmöntalteenotto 

(JVLTO). Lisäksi raportissa tuodaan menetelminä esille älykkäät energiajärjestelmät, ky-

syntäjousto, energiayhteisöt ja lämmön kausivarastointi.  

 

Selvityksen lopputarkasteluun valituissa skenaarioissa korostuvat erityisesti kaukolämpöä ja 

maalämpöä yhdistelevät ratkaisut. Näistä alueverkon keskitetyissä maalämpöratkaisuissa 

uhkana nähdään maalämpökentän toteutus ja omistajuus. Lohkokohtaisten maalämpöratkai-

suiden kohdalla nähdään erityisesti kaukolämmön hinnoittelu ja kaukolämpöyhtiön 



111 

 

sitoutuminen hyvin vähän kaukolämpöä (hybridiratkaisut, vara- ja huippulämmitys) kulut-

taviin kohteisiin. (Rajantie et al., 2019) 

 

9.1.4 Kaukolämmön hinnoittelu esimerkkikohteissa 

Tarkastelluissa energiaälykkäiden kaupunkialueiden suunnitelmissa korostuivat pitkälti sekä 

keskenään että luvun 2.4 listauksen kanssa samat kehitystrendit. Erityisesti korostuivat kau-

kolämmön kaksisuuntaisuus matalalämpötilaisissa verkoissa, hajautettu lämmöntuotanto, 

etenkin lämpöpumppu- ja muut hybridiratkaisut, sekä kysynnän ja tarjonnan ohjaus älykkäi-

den järjestelmien ja lämpövarastojen avulla. 

 

Suunnitellut lämmitysratkaisukokonaisuudet aiheuttavat selviä muutostarpeita kaukoläm-

mölle ja sen hinnoittelulle. Kaukolämpö nähdään suunnitelmissa edelleen tärkeänä lämmi-

tysmuotona, mutta toisaalta sille kaavaillaan monin paikoin hybridijärjestelmiä täydentävän 

huippu- ja varalämmityksen roolia. Tällöin haasteena on pystyä tarjoamaan lämpöä (liitty-

mis-, teho- ja energiamaksu) kilpailukykyiseen ja kaikkia asiakkaita tasapuolisesti kohtele-

vaan hintaan vuoden eri aikoina. Erityisesti huippukuorman hinnoittelu edellä mainittujen 

reunaehtojen mukaisesti voi olla kaukolämpöyhtiölle haasteellista.  

 

Suunnitelmissa korostunut lämpöverkon kaksisuuntaisuus aiheuttaa tarpeen määrittää osto-

lämmölle hinta. Lämmöntuotannosta kaukolämpöyhtiölle aiheutuvat kustannukset vaihtele-

vat merkittävästi vuodenajan (ulkolämpötilan) mukaan. Tästä syystä ostolämmön hinta oli-

sikin hyvä perustua ostolämmön vaihtoehtoiskustannuksiin eri kysyntätilanteissa. Tämä voi-

taisiin toteuttaa esimerkiksi sitomalla ostolämmön hinta ulkolämpötilaan, mistä kaukoläm-

pömarkkinoilla on jo käytössä oleva esimerkki.  

 

Jotta asiakkaalle syntyisi taloudellinen kannustin kysyntäjoustoon, myös kaukolämmön 

myyntihinnan tulisi muuttua kysyntätilanteen mukaan. Kysyntäjoustoa (lyhytaikaista) var-

ten hinnoittelun aikaperusteen pitäisi kuitenkin olla lyhyt. Käytännössä hinnoittelu pitäisi 

toteuttaa tuntiperusteisesti. Tuntihinnoittelun käyttöönotolla voisi kuitenkin olla asiakastyy-

tyväisyyden kannalta merkittäviä negatiivisia seurauksia. Vaihtoehtona muuttuvalle hinnoit-

telulle voisikin olla siirtyminen täysin kiinteään hintaan, ns. olosuhdepalveluun, joka 
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mahdollistaisi kaukolämpöyhtiölle (tai kolmansille osapuolille) asiakkaiden lämmönjako-

keskusten etäkäytön ja sitä kautta myös kysyntäjouston.  

 

Energiaälykkäiden kaupunkialueiden suunnitelmien ja työssä tarkasteltujen hinnoittelumal-

lien korrelaatiota on havainnollistettu taulukossa 51. Suunnitelmien samankaltaisuus näkyy 

taulukossa rivien identtisyytenä. Tarkastelu osoittaa, että uusilla hinnoittelumalleilla pysty-

tään vaikuttamaan energian kulutuskäyttäytymiseen ja järjestelmävalintoihin energiaälyk-

käiden kaupunkialueiden suunnitelmissa esitettyihin suuntiin. Siitä, kuinka tehokkaasti ku-

kin malli ohjaa muutokseen ei voida kuitenkaan tehdä johtopäätöksiä. 

 

Taulukko 51. Yhteenveto työssä tarkastelluista hinnoittelumalleista peilattuna esimerkkeinä käytettyjen kau-

punginosien energiajärjestelmien suunnitelmiin. 

 

 

Kuopion Savilahden selvityksessä esitettyä kaukolämpöverkon avaamista open access -pe-

riaatteella, eli kaikkien tuottajien mukaantulon sallimista, ei ole tarkasteltu tarkemmin tässä 

työssä. Ilmeistä kuitenkin on, että avoimen lämpöverkon/-markkinan käyttöönotto ei muut-

taisi pelkästään lämmön hinnoittelua vaan edellyttäisi lämpöverkkoliiketoiminnan 
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eriyttämistä lämmön tuotannosta ja myynnistä, sekä kokonaan uudenlaisen lämpökauppajär-

jestelmän, alueellisen ”lämpöpörssin” käyttöönottoa. Mallia pörssimallille voisi hakea esi-

merkiksi sähkömarkkinoilta. 
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10 YHTEENVETO 

Tässä työssä on tarkasteltu viittä eri kaukolämmön uutta hinnoittelumallia, niiden muodos-

tamista sekä vaikutuksia asiakkaisiin ja trendien mukaiseen kehitykseen. Seuraavassa on esi-

tetty keskeisimmät näkökulmat tarkasteluista.  

 

Muutos siirtyä käyttämään mitattua dataa tehomaksun perusteena muuttaa yleisesti asiak-

kaan laskutuksen perusteena olevaa tehontarvetta ja näin ollen myös tehomaksua. Tarkastel-

lun aineiston perusteella uudistus johtaa siihen, että toiset asiakasryhmät hyötyvät siitä las-

kevien maksujen myötä samalla kuin toisten maksut nousevat. Hyötyjiä ovat erityisesti uudet 

kiinteistöt. Valintoja käytännön toteutuksesta tehdessään kaukolämpöyhtiö joutuu myös osin 

päättämään ketkä uudistuksesta hyötyvät ja ketkä kärsivät. Tarkasteluaineisto osoittaa, että 

mittaukseen perustuva kokonaistehontarve on HLV:n pääverkossa nykyistä tehomaksun pe-

rusteena olevaa kokonaistehontarvetta pienempi. Muutoksen myötä tehomaksukertymä siis 

putoaa, mikäli sitä ei kasvateta tehomaksun määrittävää kaavaa tai sen kertoimia muokkaa-

malla. 

 

Suunniteltaessa kaukolämpöyhtiölle kausihinnoittelumallia, tehdään valinta selkeyden ja 

kustannusvastaavuuden välillä. Mitä enemmän kausia mallissa on, sitä paremmin se saadaan 

vastaamaan kunkin ajankohdan kustannuksia. Toisaalta, kausia lisäämällä tehdään mallista 

samalla myös monimutkaisempi ja asiakkaan kannalta vaikeasti ymmärrettävämpi. Toteute-

tussa tarkastelussa HLV:n kohdalla toimivana vaihtoehtona erottui kahden kauden malli, 

jossa ainoastaan tammi-helmikuu erotettiin muusta vuodesta omaksi kaudekseen. 

 

Toteutettu markkinakatsaus osoitti, että hybridihinnoittelu on jo käytössä muutamassa kau-

kolämpöyhtiössä. Hybridiliittymien, kuten muidenkin liittymien hinnoittelussa tulee kauko-

lämpöyhtiöiden tiedostaa asemansa alueellisena lämmönmyyjänä/jakelijana ja välttää mah-

dollinen määräävän markkina-aseman väärinkäyttö. Tästä esimerkki on ristiinsubventointi, 

joka tarkoittaa yhden tuotteen kustannusten kattamista toisen tuotteen tuloilla. Lämpöliitty-

män hinnoittelun tulee siis perustua siitä aiheutuviin kustannuksiin. Toteutetun tarkastelun 

perusteella hybridiliittymien kustannusrakenne antaa monin paikoin perusteen alentaa teho-

maksuja ja korottaa energiamaksuja normaaleihin kaukolämpöliittymiin verrattuna. Hinnoit-

telun ja kustannusten kannalta on keskeistä huomioida myös liittymän käyttötapa 
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(kokoaikainen/huippu/vara). Läpinäkyvin ja oikeudenmukaisin ratkaisu olisi järjestelmä, 

jossa lämmön hinta perustuu aina sen hetkisiin tuotantokustannuksiin ja on jokaiselle asiak-

kaalle sama. Tämä kuitenkin vaatisi käytännössä tuntihinnoittelua tai kaukolämmön hinnan 

sitomista ulkolämpötilaan. 

 

Kaukolämpöyhtiön näkökulmasta on kiinteähintaisen kaukolämpöpalvelun toteuttaminen 

mahdollista monen tyyppisiin kohteisiin. Haasteena palvelumallin kannalta on kuitenkin eri-

tyisesti kohteet, joiden kulutus on alhainen, koska tällöin palvelun jatkuvat kustannukset 

nostavat lämmön yksikköhintaa merkittävästi.  Palvelun ensisijaisina kohderyhminä kannat-

taakin asuinkiinteistöistä pitää kerrostalokohteita ja suuria rivitalokohteita. Muista asiakas-

ryhmistä suuret liikekiinteistöt kuuluvat keskeiseen kohderyhmään. Lämmönkulutuksen 

vuotuinen vaihtelu ei tuota pitkällä aikavälillä ongelmia hinnoittelun kannalta. Selvät muu-

tokset liikekiinteistöjen käytössä tulee kuitenkin huomioida hinnoittelussa.  

 

Lämmönhankinnan kustannusten sekä kaukolämpötuotannon päästöjen alentaminen on 

mahdollista kaksisuuntaisen lämpökaupan avulla, kunhan ostolämmön hinta on määritetty 

oikealle tasolle. Helpoimmin kustannusten ja päästöjen alentaminen onnistuu, mikäli osto-

lämpöä on tarjolla huippukuorman aikaan. Kaksisuuntaisen lämpökaupan kannalta ostoläm-

mön sitominen vallitsevaan ulkolämpötilaan on menetelmänä yksinkertainen ja selkeä. Hin-

noittelumalli myös kannustaa tehokkaasti ulkopuolisia lämmöntuottajia tarjoamaan lämpöä 

verkkoon silloin kun tuotantokustannukset ovat kalleimmillaan ja päästöt korkeimmillaan. 

Ostolämmön hinnan sitomisesta ulkolämpötilaan on jo markkinoilla toiminnassa oleva esi-

merkki. 

 

Työn lopussa tehty tarkastelu hinnoittelumallien korrelaatiosta kaukolämmön kehitystren-

dien ja energiaälykkäiden kaupunkialueiden suunnitelmien kanssa osoittaa, että oikein muo-

dostettu hinnoittelujärjestelmän voi toimia tavoiteltujen kehityssuuntien mahdollistajana. 

Toisaalta hinnoittelulla voidaan myös tehokkaasti estää tai hidastaa toisia kehityssuuntia. 
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