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Tämän diplomityön tavoitteena oli kartoittaa etenemisvaihtoehtoja digitalisaation hyödyntä-

miseksi kaukolämpöjärjestelmien kokonaisoptimoinnissa. Aiheen laajuuden puitteissa työn 

aihetta kuitenkin rajattiin siten, että työssä käydään läpi neljä eri osa-aluetta, joista yhteen 

syvennytään tarkemmin. Näitä osa-alueita olivat asiakaskokemus ja asiakkaan sitouttami-

nen, uudet liiketoimintamallit, tuotteet ja palvelut, ydintoiminnot ja tukitoiminnot. Tässä 

työssä syvennyttiin ydintoimintoihin. Tässä yhteydessä ydintoiminnalla tarkoitetaan kauko-

lämmön tuotantoa. 

 

Tällä hetkellä digitalisaatiota hyödynnetään Suur-Savon Sähköllä kaukolämmön tuotan-

nossa pääasiassa tuotantolaitosten automaatiojärjestelmissä, etäluettavissa energiamittauk-

sissa asiakkailla ja keräämällä laitosten tuotanto- ja asiakasdataa tietovarastoon.  

 

Tässä työssä keskityttiin kaukolämmön tuotannon ennustemalleihin. Työssä selvitettiin, 

mitä ennustemallien osalta tärkeää dataa Suur-Savon Sähköllä kerätään tietovarastoon ja 



 

milloin mitäkin dataa on aloitettu keräämään. Diplomityön aikana Savonlinnan kaukoläm-

pöverkkoon pilotoitiin ennustemalli, jonka tulokset olivat onnistuneita. Keskeisenä havain-

tona ennustemalleja tarkkailtaessa kävi ilmi, että samansuuruiseen ennustetarkkuuteen voi-

daan päästä useammalla eri ennustemallilla. 
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The objective of this Master’s Thesis was to map the progression options for utilizing digi-

talization in the overall optimization of district heating networks. However, within the scope 

of the topic, the topic of the work was delimited. The work addresses four areas, and one of 

the areas is discussed in more detail. These areas included customer experience and customer 

engagement, new business models, products and services, core functions and support func-

tions. Core functions is the area that were delved into more detail. In this context, core acti-

vity refers to heat production.  

 

At present, digitalisation is utilized by Suur-Savon Sähkö in the production of district heating 

mainly in the automation systems of production plants, in remote-readable energy measure-

ments with customers and by collecting production and customer data from the plants in a 

data warehouse. This work focused on forecast models for district heating production. The 



 

study investigated what important data is collected in the data warehouse for forecast models 

and what data has been collected. During the thesis, a forecast model was piloted for the 

Savonlinna district heating network, and the results of the pilot were successful. 
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1 JOHDANTO 

Digitalisaatio on jo pitkään ollut varsin ajankohtainen käsite globaalilla tasolla. Digitalisaa-

tion merkitys kasvaa entisestään nopean teknologisen kehityksen ansiosta. Digitalisoitumi-

sen suurin näkyvä murros perustuu tietoteknisten järjestelmien sekä ratkaisujen tarjonnan 

massiiviseen kasvuun. Lähes kaikessa toiminnassa on mahdollista käyttää apuna digitaalista 

tiedonkäsittelyä ja älykkyyttä. Tietotekniset ratkaisut kehittyvätkin liiketoimintaa ja asiakas-

prosesseja avustavista ohjelmistokokonaisuuksista koko operatiivisen liiketoiminnan moot-

toriksi, jonka takia liiketoiminta täytyy jatkossa suunnitella tuottavasti ja kokonaisvaltaisesti 

digitaalisuutta ja tietoteknisiä ratkaisuja hyödyntäen. Liiketoiminnan rakenteen muokkaami-

nen on välttämätöntä, jotta jatkuvan kehityksen mukana syntyvät uudet digitaalisuuteen poh-

jautuvat tuotannontekijät voidaan helposti kytkeä osaksi liiketoimintaa. (Viitanen et al 2017) 

Digitalisaation vaikutukset ulottuvat jokaisen yrityksen toimintaan toimialasta riippumatta. 

Energia-ala on kuitenkin tällä hetkellä yksi vähiten kehittyneitä toimialoja digitalisaation 

näkökulmasta.  Energia-alalla digitalisaatio on tiedostettu trendinä, mutta isompien mahdol-

lisuuksien syvällisempää tutkimista on tehty vain vähän. Kuvassa 1 esitetään eri toimialojen 

kypsyystasoa digitalisaation näkökulmasta.  

 

Kuva 1. Digitalisaation kypsyysaste toimialoittain esitettynä. (Muokattu lähteestä Deloitte & Touche 

Oy 2016) 
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Tutkimuksia ja kehitystyötä energia-alan digitalisaatioon liittyen tehdään kuitenkin monen 

eri tahon toimesta, ja digitalisaation luomat mahdollisuudet on tiedostettu myös kaukoläm-

pöalalla. Kaukolämpöala on tällä hetkellä tietynlaisen murroksen äärellä. Muuttuvat toimin-

taolosuhteet luovat kaukolämpöalan yrityksille mahdollisuuksia ja uhkia toimia. Muutoksia 

ohjaa eteenpäin muun muassa hiilineutraali sekä energiatehokkuuteen pyrkivä energiapoli-

tiikka, jotka yhdessä edistävät energiatehokasta rakennuskantaa sekä lisäävät vaihtoehtois-

ten lämmitysmuotojen saatavuutta, jolloin lämpöenergian tarve vähenee. Lämpöenergian 

kysynnän laskiessa ja vaihtoehtoisten lämmitysmuotojen sekä asumiseen ja energiaan liitty-

vien palveluiden saatavuuden parantuessa kaukolämpöyritysten on kyettävä uusiutumaan ja 

varmistamaan kilpailukykynsä säilyttäminen (Energiateollisuus ry 2016, 1). Kaukolämpö-

alalla digitalisaatio mahdollistaa aiempaa tehokkaamman lämmöntuotannon, uusien tuottei-

den ja palveluiden luomisen, uusien liiketoimintamallien kehittämisen sekä paremman asia-

kaskokemuksen syntymisen ja sen hyödyntämisen. Tämän diplomityön taustalla on kauko-

lämpöyrityksen kiinnostus digitalisaatiota kohtaan. 

1.1 Työn taustaa 

Suur-Savon Sähkö -konsernilla on Suomen mittakaavassa keskikokoisen kaupungin kauko-

lämpöjärjestelmä vastuulla Savonlinnassa, jossa samaan järjestelmään on kytketty CHP-voi-

malaitos sekä useita lämpökeskuksia. Konsernilla on myös noin kymmenellä paikkakunnalla 

pienempiä kaukolämpötoimintoja, jotka perustuvat hakkeen pelletin sekä turpeen käyttöön 

ja lisäksi varakapasiteettina hyödynnetään öljylämpöä. Puumalassa on erityispiirteenä Suo-

men suurin aurinkolämpö – lämpöpumppu – lämpöakku – hybridilaitos kaukolämpöver-

kossa. Konsernissa on luotu perustaa liiketoimintatiedon hyödyntämiselle kaukolämpöjär-

jestelmän optimoinnissa ottamalla käyttöön tietovarasto sekä kunnossapitojärjestelmä. Tä-

män lisäksi järjestelmässä on laajasti erilaisia mittauksia. Yhtiössä on tunnistettu tarve ja 

mahdollisuudet kokonaiskaukolämpöjärjestelmän aiempaa hienostuneemmalle optimoin-

nille, minkä tavoitteena on kokonaistalouden optimointi prosessien hyötysuhdetta sekä kus-

tannusrakennetta optimoimalla.  

1.2 Työn tavoite 

Tämän diplomityön tavoitteena on kartoittaa etenemisvaihtoehdot digitalisaation hyödyntä-

miseksi kaukolämpöjärjestelmien kokonaisoptimoinnissa, sekä tunnistaa erityispiirteet 
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puhuttaessa kaupunkikokoluokan volyymistä sekä pienemmistä kuntataajamista. Tavoit-

teena on myös luoda yleisluotaava käsitys siitä, millä eri tavoin digitalisaatiota voidaan hyö-

dyntää yrityksen eri osa-alueilla. 

1.3 Työn rajaukset ja rakenne 

Työssä listataan eri osa-alueita läpi, joissa digitalisaatiota voitaisiin hyödyntää. Tämän jäl-

keen todetaan oman liiketoiminnan kannalta tärkein aihealue ja tutkitaan kyseistä aihealuetta 

syvemmin. Listattavia osa-alueita on neljä kappaletta. Näitä ovat: 

 

1. Asiakaskokemus ja asiakkaan sitouttaminen 

2. Uudet liiketoimintamallit, tuotteet ja palvelut 

3. Ydintoiminnot 

4. Tukitoiminnot 

 

Työn painopisteeksi valittiin ydintoiminnot. 

1.4 Työssä käytetyt tutkimusmenetelmät 

Työssä käytetään tutkimusmenetelminä aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, aiempia tutkimuk-

sia aiheesta sekä yrityksen sisäisten että ulkoisten henkilöiden haastatteluita sekä keskuste-

lutilanteita. 
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2 KAUKOLÄMPÖ 

Kaukolämmöllä tarkoitetaan voimalaitoksessa, lämpökattilassa tai lämpökeskuksessa tuo-

tettua lämpöä, joka siirretään kaukolämpöverkon kautta rakennusten lämmitykseen ja läm-

pimän käyttöveden valmistukseen. (Tilastokeskus 2020) Kaukolämpö on Suomessa yleisim-

min käytetty lämmitysmuoto. Suomi on kaukolämmön tuotannon edelläkävijämaa ja kauko-

lämmön tuotanto on Suomessa väkilukuun suhteutettuna Pohjoismaiden suurinta. Kauko-

lämpöä on Suomessa käytetty 1950-luvulta lähtien, mutta laajemmassa mittakaavassa vasta 

vuodesta 1970. (Energiateollisuus ry 2006, 5) Tänä päivänä kaukolämmön tuotannossa 

yleistyvät erilaiset lämpöpumput sekä hybridiratkaisut, joissa ainakin osa kaukolämmöstä 

tuotetaan muilla kuin polttoon perustuvilla ratkaisuilla. Kaukolämmön tuotannon kehityk-

sessä kiinnostavat tänä päivänä mm. aurinkolämpö, kaksisuuntainen kaukolämpö sekä pe-

rinteistä matalampien lämpötilatasojen hyödyntäminen. Kaukolämmön tuotannossa kauko-

lämpöverkko sisältää useampia tuotantolaitoksia, jotta lämpöä voidaan tuottaa vaihtelevaan 

tarpeeseen vuodenajan mukaan. Varakapasiteetilla varmistetaan lämmöntuotanto myös 

huolto- ja häiriötilanteissa. (Energiateollisuus ry 2020b) Kaukolämpöverkoissa tuotantolai-

toksilla tuotettu energia kuljetetaan asiakkaille kuumana vetenä suljetussa kaksiputkisessa 

kaukolämpöverkossa. Taloon tulevasta menoputkesta tuleva kaukolämpövesi luovuttaa asi-

akkaalle lämpöä lämmönsiirtimen välityksellä ja palaa jäähtyneenä paluuputkea pitkin ta-

kaisin tuotantolaitokseen uudelleen lämmitettäväksi. Yleensä menoputken kaukolämpöve-

den lämpötila vaihtelee sään mukaan 65–115 °C välillä ja paluuputken veden lämpötila 40–

60 °C välillä. Kaukolämpöverkkojen vesi on käsitelty mekaanisten epäpuhtauksien ja hapen 

poistamiseksi, putken sisäpuolisen korroosion estämiseksi ja usein värjätty mahdollisten 

vuotojen paikallistamiseksi. Veden vihertäväksi muuttava väriaine ei vaaranna terveyttä tai 

ympäristöä. (Energiateollisuus ry 2020c) 

 

Tänä päivänä energiantuotantoa ohjaa vahvasti monet lait sekä asetukset, joiden keskeisenä 

tavoitteena on vähentää ympäristön päästöjä sekä torjua ilmastonmuutosta. Tämä näkyy fos-

siilisten polttoaineiden käytön vähentämisessä sekä uusiutuvien polttoaineiden käytön lisää-

misessä. Vuonna 2019 ilmastoneutraalien energialähteiden osuus kaukolämmön tuotannossa 

kasvoi 46 prosentista 53 prosenttiin. Ilmastoneutraalit energianlähteet koostuvat uusiutuvista 

polttoaineista sekä hukkalämmöstä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana uusiutuvien ener-

gianlähteiden osuus on yli kaksinkertaistunut ja hukkalämpöjen osuus yli 
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kolminkertaistunut. Fossiilisia polttoaineita on vähentämisen sijaan myös korvattu biomas-

salla kaukolämmön tuotannossa. Biomassan käyttö onkin kaksinkertaistunut 2010-luvulla. 

(Energiateollisuus ry 2020a, 5–7)  

 

 

Kuva 2. Kaukolämmön hankinta energialähteittäin vuonna 2019. (Energiateollisuus ry 2020a, 7) 

 

Kaukolämpöä hyödyntävistä kunnista 70 prosenttia tuottaa lämmön joko uusiutuvilla polt-

toaineilla tai hyödyntämällä hukkalämpöjä, ja 90 prosenttia tuottaa lämmön pääsääntöisesti 

kotimaisilla energianlähteillä. Kaukolämmön tuotannossa käytössä olevia uusiutuvia poltto-

aineita ovat metsäpolttoaine, teollinen puutähde ja yhdyskuntajätteen bio-osuus. Uusiutu-

vien polttoaineiden käyttö on kasvanut vuosi vuodelta (kuva 3). 
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Kuva 3. Uusiutuvien energialähteiden käyttö sähkön ja lämmön yhteistuotannossa on lisääntynyt 

nousujohteisesti vuosien varrella. (Energiateollisuus ry 2020a, 9) 

 

Tarkastellaan seuraavaksi vuosien 2019 ja 2018 tilastollista dataa Suomen kaukolämmön 

tuotannosta. Hukkalämpöjen hyödyntäminen kaukolämmön energianlähteenä on yli kolmin-

kertaistunut 2010-luvulla Suomessa. Hukkalämpöjen talteenotolla hyödynnetään hukkaan 

meneviä energianlähteitä, kuten savukaasujen ja jäteveden lämpöjä. Tällöin vältetään polt-

toaineiden käyttöä. (Energiateollisuus ry 2020a, 9–10) Kaukolämmön päästöt ovat viimeisen 

kymmenen vuoden aikana laskeneet 37 prosenttia tuotettua energiayksikköä kohden. 

Vuonna 2019 kaukolämmön tuotannon ominaispäästöt olivat noin 130 gCO2/KWh. (Ener-

giateollisuus ry 2020a, 16) Kaukolämmön kokonaispäästöt vuonna 2019 laskivat 14 prosent-

tia tuotannon pysyessä samalla tasolla. Vuonna 2019 kaukolämpö oli suosituin lämmitystapa 

uudisrakennuksissa. Kaukolämmön markkinaosuus asuinrakennuksista oli 65 prosenttia, 

hoitoalan rakennuksista 84 prosenttia, liikerakennuksista 66 prosenttia ja toimistorakennuk-

sista 87 prosenttia. (Energiateollisuus ry 2020a, 20) Vuonna 2018 kaukolämmön tuotanto 

kasvoi 0,5 prosenttia ja teollisuuslämmön tuotanto kasvoi jopa 3,2 prosenttia. Kaukoläm-

möstä 53 prosenttia tuotettiin fossiilisilla polttoaineilla sekä turpeella. (Tilastokeskus 2019) 

Asuintalojen energiankulutusta energialähteittäin havainnollistaa kuva 4.  
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Kuva 4. Asumisen energiankulutus energialähteittäin vuonna 2018. 

 

2.1 Kaukolämmön tuotanto 

Tässä luvussa esitellään kaukolämmön tuotantolaitoksia, käydään läpi yleisimmät kauko-

lämmön tuotantolaitokset sekä tarkastellaan kaukolämmön tuotannolle ominaisia tunnuslu-

kuja, joiden avulla pystytään tarkastelemaan tuotantolaitoksien toimintaa taloudellisista, tuo-

tannollisista sekä teknisistä näkökulmista.  

2.1.1 Yhteistuotantolaitokset 

Kaukolämmön tuotanto perustuu Suomessa pitkälti sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitok-

siin (CHP). Noin 80 prosenttia kaukolämmöstä tuotetaan CHP-laitoksissa. Loput kaukoläm-

möstä tuotetaan kiinteillä tai siirrettävillä lämpökeskuksilla sekä erillisillä lämmön talteen-

otto- tai lämpöpumppulaitoksilla. CHP-laitoksissa tuotetaan sähköä ja lämpöä samanaikai-

sesti samassa prosessissa. Yhteistuotantoprosessissa sähkö tuotetaan esimerkiksi höyry- tai 

kaasuturbiineilla tai moottorikäyttöisillä tuotantokoneistoilla. Samasta prosessista saadaan 

lämpöä talteen lämmönvaihtimen avulla ja sitä hyödynnetään esimerkiksi teollisuuden pro-

sesseissa tai kaukolämpönä. Yhteistuotannon avulla saavutetaan erillistuotantoa korkeampi 

hyötysuhde lämmön talteenoton ansiosta. (Tilastokeskus 2019)  
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Yhteistuotannon höyryvoimalaitokset voidaan jakaa väliotto-lauhdutus- tai vastapainevoi-

malaitoksiksi. Väliotto-lauhdutusvoimalaitoksissa kaukolämpövesi lämmitetään turbiinin 

väliottohöyryllä. Tällöin osa höyrystä voidaan antaa paisua lauhduttimen paineeseen asti, 

joka riippuu jäähdytysveden lämpötilasta. Tuorehöyryn energia jakautuu siten kahteen 

osaan: väliottoon saakka höyryllä tuotetaan sekä sähköä että lämpöä, ja matalapaineosassa 

höyry tuottaa vain sähköä ja toimii samalla tavoin kuin lauhdutuslaitoksessa. Vastapainevoi-

malaitoksissa tuotetaan sähköä ja lämpöä siten, että primäärituotteena on lämpö. Tämän ta-

kia laitoksen tuotantoteho mitoitetaan lämpökuorman mukaan, ja sähköä saadaan tietyssä 

suhteessa lämmöntuotantoon. Vastapaine -nimikkeellä viitataan höyryn paisunnan kat-

keamiseen korkeammassa paineessa sen sijaan, että höyryn annettaisiin paisua lauhduttimen 

alipaineeseen asti. Vastapainelaitoksessa kaukolämpövesi lämmitetään turbiinin ulostu-

lohöyryllä. Eli sama höyryvirta, joka kulkee turbiinin läpi sähköntuotantoon, menee myös 

kaukolämmönsiirtimeen, jolloin kummankin tuotannon tehot riippuvat samasta höyryvir-

rasta. Kaukolämmön tuotanto tapahtuu lämmönsiirtimessä, jossa turbiinilta tuleva höyry 

lauhtuu ja luovuttaa lämpönsä siirtimen kautta kaukolämpöveteen. Lauhtumispaine riippuu 

kaukolämpöveden lämpötilasta: mitä alhaisempi lämpötila, sitä alhaisempi lauhtumispaine. 

Tavallisesti kaukolämmön tuotanto tapahtuu kahdella lämmönsiirtimellä, joista toinen on 

kytkettynä vastapaineeseen ja toinen turbiinin väliottoon. Väliottohöyryllä tuotetaan tarvit-

tava menoveden lämpötila, ja osa höyrystä paisuu vastapaineeseen saakka. Normaalisti läm-

mönsiirto siirtimien kesken on tasaista. Kahden lämmönsiirtiminen kytkennällä ja lämmön-

siirron tasaisella jakaantumisella saadaan parempi sähköntuotannon hyötysuhde verrattuna 

puhtaaseen vastapainekytkentään. (Energiateollisuus ry 2006, 298–299) 

Tulevaisuudessa lämpöä tuotetaan pienillä tai keskisuurilla CHP-laitoksilla paikallisiin ver-

kostoihin tai osana suurempia kaukolämpöjärjestelmiä. Nämä pienen teholuokan yhteistuo-

tantovoimalat (Mikro-CHP) voivat käyttää hyödyksi monia erilaisia tuotantotapoja ja polt-

toaineita. Näitä pienen teholuokan teknologioita ovat esimerkiksi mikroturbiinit (höyry- ja 

kaasuprosessit), polttokennot sekä orgaaniseen väliaineeseen perustuvat höyryprosessit 

(ORC-laitokset). Yhdistetyn sähkön ja lämmön pientuotannon osalta etuna on korkea koko-

naishyötysuhde verrattuna erillisiin pieniin yksikköihin. Pientuotantoa voidaan ajatella tuo-

tantona, joka on tarkoitettu tuottamaan sähköä ja lämpöä ensisijaisesti kulutuskohteen omaan 

käyttöön ja vasta toissijaisesti verkkoon. Pienet laitokset eivät korvaa suuria 
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tuotantolaitoksia, vaan ne ovat tukemassa kaukolämmöntuotantoa ja tasaamassa kulutus-

huippuja. (Mäkelä et al 2015, 44) 

2.1.2 Lämpökeskukset 

Lämpökeskuksissa tuotetaan kuumaa vettä kaukolämpöverkkoon kaukolämpöasiakkaiden 

tarpeisiin. Lämpökeskukset toimivat joko peruskuormalaitoksina, varalaitoksina tai huippu-

lämpökeskuksina. Siirrettävät lämpökeskukset ovat yleensä teholtaan muita lämpökeskuksia 

pienempitehoisia, jopa alle 1 MW. Siirrettäviä lämpökeskuksia käytetään yleensä uudella 

kaukolämpöalueella toiminnan alkuvaiheessa ennen kuin alueen varsinainen kaukolämpö-

verkko on saatu rakennettua. Lämpökeskus toimii kaukolämpöverkostossa joko yhdessä 

muiden tuotantolaitosten kanssa tai yksin verkon ainoana tuotantolaitoksena. (Mäkelä et al 

2015, 25–26) Lämpökeskuksissa käytettävän polttoaineen sisältämästä energiasta saadaan 

siirrettyä veteen noin 85–93 prosenttia. Hyötysuhteen suuruus riippuu monesta tekijästä, ku-

ten polttoaineesta, polttotekniikasta, kattilan mitoituksesta, kuorman suuruudesta, savukaa-

sun happipitoisuudesta sekä veden lämpötilasta. Savukaasuhäviö on häviöistä suurin, ja se 

riippuu sekä savukaasun happipitoisuudesta että loppulämpötilasta. Lämpökeskusten pää-

polttoaineina käytetään, maakaasua, puuta, turvetta sekä vähäisessä määrin myös kevyttä 

polttoöljyä. Suurin osa lämpökeskusten kaukolämpökattiloista on jaksottaisesti tai jatkuvasti 

valvottuja kuumavesikattiloita, joissa veden lämpötila on alle 120 °C. (Energiateollisuus 

2006, 282) 

 

Lämpökeskusten kattilatyypit voidaan jakaa kiinteisiin ja siirrettäviin kattilalaitoksiin. Ve-

siputkikattilat ovat yleensä kiinteitä kattiloita ja tulitorvi-tuliputkikattilat ovat usein siirret-

täviä kattiloita. Tulitorvi-tuliputkikattiloiden sisällä savukaasut virtaavat tulitorvessa ja tuli-

putkien sisäpuolella. Yksi kattila voi sisältää yhden tai kaksi tulitorvea. Tulitorvi-tuliputki-

kattiloiden sisältämä vesimäärä on suhteellisesti paljon suurempi kuin vesiputkikattiloissa. 

Teholuokka tulitorvi-tuliputkikattiloissa on yleensä enintään 15 MW yhtä tulitorvea kohden 

ja paine alle 20 bar. Yhdellä tulitorvella varustetut yksittäiset öljy- ja maakaasukattilat ovat 

teholuokaltaan 12–15 MW. Kahdella tulitorvella varustettujen kattiloiden tehon yläraja on 

noin 25–30 MW. Tätä suurempitehoiset kattilat ovat tyypiltään vesiputkikattiloita sillä joh-

tuen liian paksuista ainevahvuuksista ja suuresta tilantarpeesta isompien yksikköjen raken-

taminen on hankalaa. Vesiputkikattiloissa vesi virtaa putkien sisällä ja savukaasu putkien 
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ulkopuolella. Vesiputkikattilat voivat olla kuumavesikattiloita, kylläisen- tai tulistetun höy-

ryn kattiloita. Putkien pienen läpimitan ansiosta pystytään rakentamaan erittäin korkean pai-

neen omaavia vesiputkikattiloita ilman, että putkien ainepaksuus tulisi liian suureksi. Vesi-

putkikattiloissa putkivuoto aiheuttaa yleensä lieviä vaurioita, kun taas tulitorvi-tuliputkikat-

tiloissa painerungon vaurioituminen on yleensä aina vakava vaurio. (Energiateollisuus 2006, 

282–283) 

2.1.3 Tuotannon tunnusluvut 

Kaukolämmön tuotannon toimintaa voidaan havainnollistaa ja seurata erityyppisten tunnus-

lukujen avulla. Tunnuslukujen avulla voidaan seurata esimerkiksi voimalaitosten taloudelli-

suutta, käyttöaikaa, tehonkulutusta sekä teknisiä ominaisuuksia. Tunnuslukuja tarkastelta-

essa on kuitenkin otettava huomioon, että ne ovat jokaiselle yritykselle ominaiset ja siten 

vain suuntaa antavia (Energiateollisuus ry 2006, 375). Yleiset taloudelliset tunnusluvut ovat 

kokonaisvuosihyötysuhde sekä lämmöntuotantolaitteiston teknistä tasoa kuvaava tunnus-

luku. Kokonaishyötysuhteella kuvataan laitoksen tuottavuutta. Se saadaan laskettua, kun tie-

detään lämmön myynti sekä käytetyn polttoaineen määrä. Kokonaisvuosihyötysuhde saa-

daan laskettua kaavalla (1). Lämmöntuotantolaitteiston teknisen tason tunnusluku kertoo 

puolestaan yrityksen laitteiston teknisestä tasosta, laitteiston kunnosta, miehityksen mää-

rästä, käytön ja hoidon sekä huollon tarpeesta. Tunnusluku saadaan laskettua, kun tiedetään 

laitoksen käyttö- ja kunnossapitokustannukset ja vuotuinen lämmöntuotanto. Kyseinen tun-

nusluku saadaan laskettua kaavalla (2). (Energiateollisuus ry 2006, 376) 

 

Kokonaisvuosihyötysuhde = 
Lämmön myynti

käytetty polttoaine
            (1) 

 

Lämmöntuotantolaitteiston tekninen taso = 
Laitoksen K&K-kustannus

Lämmöntuotanto
         (2) 

 

Yhtenä keskeisistä energiantuotannon tunnusluvuista on huipunkäyttöaika. Se kertoo, 

kuinka monta tuntia vuodessa kuluisi, jos vuosienergiaa vastaava lämpö tuotettaisiin jatku-

valla täydellä teholla. Huipunkäyttöaika lasketaan vuosienergian ja huipputehon suhteen 

avulla kaavan (3) mukaisesti. (Energiateollisuus ry 2006, 41) 
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th =
Ea

Ph
                        (3) 

 

missä  Ea  Vuosienergia     [MWh] 

  Ph  Huipputeho     [MW] 

 

Huipunkäyttöaika kertoo myös kulutuksen tasaisuudesta. Jos huipunkäyttöaika on suuri, ku-

lutus on suhteellisen tasaista, mutta pienemmällä huipunkäyttöajalla kulutuksen vaihtelu on 

voimakkaampaa. Kaukolämmön huipunkäyttöaika on normaalisti noin 3200 tuntia vuo-

dessa. (Energiateollisuus ry 2006, 41–42) Voimalaitosprosessien tehokkuutta kuvataan ku-

lutussuhteella. Tavoitteena energiantuotannossa on hyödyntää mahdollisimman suuri osuus 

polttoaine-energiasta ja muuntaa se hyödynnettävään muotoon sähköksi ja/tai lämmöksi. 

Kulutussuhde lasketaan polttoainetehon ja nettotuotannon suhteen avulla kaavan (4) mukai-

sesti. (Energiateollisuus ry 2006, 293) 

 

𝑞 =
Φ𝑝𝑎

𝑃+Φ𝑘𝑙
                 (4) 

 

missä  q  kulutussuhde     [-] 

  Φpa  polttoaineteho     [MW] 

  P  nettosähköteho    [MW] 

  Φkl  kaukolämpöteho    [MW] 

 

Lämmöntuotannon kulutussuhde puolestaan saadaan laskettua kaavalla (5) (Energiateolli-

suus ry 2006, 293) 

 

𝑞𝑙 =
1

𝜂𝑘
                  (5) 

 

missä  ql  lämmöntuotannon kulutussuhde  [-] 

  ηk  kattilahyötysuhde    [-] 
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2.2 Kaukolämmön tuotannossa käytettävät polttoaineet 

Tehokkaissa ja suurissa tuotantoyksiköissä kuten lämmitysvoimalaitoksissa sekä lämpökes-

kuksissa, voidaan käyttää monia eri polttoaineita. Kun lämpöä voidaan tuottaa erilaisilla 

polttoaineilla, pystytään polttoaineet kilpailuttamaan edullisimman vaihtoehdon löytä-

miseksi. (Mäkelä et al 2015, 22) Kaukolämpöä tuotettaessa polttoaineena käytetään pääasi-

assa puuta, turvetta, kivihiiltä ja maakaasua. (MOTIVA 2020) Myös erityyppiset öljyt ja 

kaasumaiset polttoaineet soveltuvat usein samoissa kattila- tai voimalaitoksissa käytettä-

viksi. (Mäkelä et al 2015, 22) Puupolttoaineesta tuli kaukolämmön merkittävin polttoaine 

vuonna 2013. Puupolttoaineesta suurin osa on metsähaketta. Puuteollisuuden jätepuu hake-

tetaan ja metsien hakkuujätteet kerätään talteen haketusta varten. (Mäkelä et al 2015, 36)   

Vuonna 2018 kaukolämmön tuotannossa fossiilisten polttoaineiden osuus oli 35 prosenttia 

ja hukkalämmöllä tuotetun hiilidioksidineutraalin kaukolämmön osuus 46 prosenttia. (MO-

TIVA 2020) Samana vuonna kaukolämpöä tuotettiin polttoaineita polttamalla 33,7 TWh ja 

lämmön talteenoton sekä lämpöpumpun avulla 3,4 TWh. Yhteensä lämpöä toimitettiin 37,1 

TWh (kuva 5). 

 

 

Kuva 5. Kaukolämmön energialähteet vuonna 2018. (Energiateollisuus ry 2019) 

 

Polttoainevalinta riippuu paljon tuotantolaitoksen sijainnista ja lämpötehosta. Ennen poltto-

aineen valinnassa pääkriteerinä oli polttoaineen hinta, mutta nykyisin ympäristön tarpeet ja 



25 

 

 

-suojelu ovat nousseet voimakkaasti esiin polttoainevalintaa tehdessä. Viimeaikaisen kehi-

tyksen takia yhä useammin päädytään uusiutuvien polttoaineiden ja biopolttoaineiden käyt-

töön fossiilisten polttoaineiden sijasta. Tämän viimeaikaisen kehityksen syynä on ollut pyr-

kimys vähentää kasvihuonekaasujen sekä päästöjen määrää kaukolämmön tuotannossa. 

(Mäkelä et al 2015, 36) Kaukolämmön polttoaineita on luokiteltu olomuotonsa mukaan ku-

vassa 6. 

 

 

Kuva 6. Eri polttoainevaihtoehtoja sisältävä kartta, jossa polttoaineet ovat alun perin luokiteltuina 

olomuotonsa mukaan. (Mäkelä et al 2015, 36) 
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2.2.1 Fossiiliset polttoaineet 

Fossiilisten polttoaineiden käyttö synnyttää ilmakehään haitallisia päästöjä. Kun fossiilisia 

polttoaineita poltetaan, savukaasuissa poistuu ympäristöön hiilidioksidia, rikkidioksidia, ty-

pen oksideja sekä hiukkaspäästöjä. Tärkeimmät fossiiliset polttoaineet kaukolämmön tuo-

tannossa ovat kivihiili, maakaasu sekä öljy. Maakaasua käytetään sekä lämmitysvoimalai-

tosten että lämpökeskusten polttoaineena. Sen käyttöä kuitenkin rajoittaa kaasun jakeluput-

ken sijainti tuotantolaitokseen nähden. Jakeluputken rakennuskustannus sekä kaasun kulutus 

ovat päätekijöitä kaasun hyödyntämisen arvioinnissa. Kevyttä polttoöljyä hyödynnetään siir-

rettävien sekä huippu- ja varalämpökeskusten polttoaineena. Yleensä kevyen polttoöljyn 

käyttö on ratkaisu myös siinä tilanteessa, kun uusia kaukolämpöalueita rakennetaan. Tällöin 

kevyttä polttoöljyä pystytään hyödyntämään siirrettävässä lämpökeskuksessa helpon varas-

toinnin ja kuljetettavuuden ansiosta. Kevyen polttoöljyn polttoprosessi omaa korkean hyö-

tysuhteen sekä -luotettavuuden oikein säädettynä, mutta polttoaineen käyttöä rajoittaa vaih-

televa ja jokseenkin korkea hintataso. Raskasta polttoöljyä käytettiin aikaisemmin suurten 

lämpökeskusten ja voimalaitosten polttoaineena, mutta sen käyttö on laskenut huomattavasti 

samalla kun huoli ympäristön tilasta on kasvanut. Tänä päivänä raskasta polttoöljyä käyte-

tään edelleen pieniä määriä lämmitysvoimalaitosten varapolttoaineena helpon varastoita-

vuutensa ansiosta. Polttotekniikan automatisointi on jokseenkin vaativampaa kevyeen polt-

toöljyyn verrattuna, mutta prosessin hyötysuhde on kuitenkin korkea.  Hiilen käyttö on ra-

jattu tänä päivänä ainoastaan suuriin voimalaitosyksiköihin. Sitä on käytetty edullisen hin-

tansa takia pitkään sähköntuotannossa sekä yhteistuotannossa lämmön kanssa. (Mäkelä et al 

2015, 36) 

2.2.2 Uusiutuvat polttoaineet 

Uusiutuvien polttoaineiden käyttöä pyritään jatkuvasti lisäämään. Suomi on maailman kär-

kimaita uusiutuvien energialähteiden sekä erityisesti bioenergian hyödyntämisessä. Keskei-

senä tavoitteena uusiutuvan energian edistämisessä on kasvihuonekaasujen vähentäminen ja 

fossiilisten polttoaineiden käytön lopettaminen. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2020) Uusiutu-

van energian käyttö luo energian omavaraisuutta ja työllisyyttä sekä tukee alan teknologian 

kehittämistä. Uusiutuviin polttoaineisiin lukeutuvat metsien harvennustähteet, teollisuuden 

jätepuu, maatalouden oheistuotteet, yhteiskunnan kiinteät jätteet sekä jätteet erilaisista teol-

lisuuden prosesseista. Pääosa biopolttoaineista on puuta tai teollisuuden tai 
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metsänparannuksen jätepuuta hakkeena. Sahateollisuudesta peräisin oleva sahanpuru sekä 

puun kuoriaines hyödynnetään joko sahan kuivaamojen lämmitykseen tai lähellä olevien 

kaupunkien kiinteän polttoaineen (KPA) kattiloissa. Pelletit ovat pienikokoisia kiinteitä eri-

koisrakeita. Pellettien kosteusprosentti on noin 10 prosenttia ja tuhkapitoisuus alle 0,7 pro-

senttia. Alhaisen kosteuden ansiosta pelleteillä on korkea lämpöarvo. Energiatiheytensä an-

siosta pellettien kuljettaminen pidemmänkin matkan päähän on taloudellisesti kannattavaa. 

Biokaasun tärkeimpiä lähteitä ovat jätevedenpuhdistamojen lietteet, kaatopaikkojen kaasun-

keräyspisteet, maatalouden lantakannat ja helposti hajoavat biomassat sekä elintarviketuo-

tannon sivutuotteet. Myös peltokasveja voidaan viljellä biokaasun raaka-aineeksi. (Mäkelä 

et al 2015, 39) 

2.3 Kaukolämmön jakelu 

Tässä luvussa tarkastellaan kaukolämpöverkoston toimintaa ja sen roolia Suomen kauko-

lämpöverkostossa. Kaukolämpöverkon toiminnan lisäksi luvussa kerrotaan yleisesti kauko-

lämpöverkon putkistotyypeistä sekä putkiston koosta. Tämän jälkeen käsitellään kaukoläm-

pöverkon veden pumppausta. Pumppauksen käsittelyn jälkeen käsitellään lyhyesti lämmön 

varastointia. Viimeisenä luvussa käsitellään kaukolämpöverkostoon liittyviä häviöitä. Tässä 

työssä käsiteltäviä häviöitä ovat lämpö- ja painehäviöt.  

2.3.1 Kaukolämpöverkosto  

Jakeluverkostoon sisältyvät siirtojohdot, runkojohdot ja talojohdot. Kaukolämpöverkko on 

tärkeä osa koko kaukolämpöjärjestelmää, sillä se mahdollistaa lämmöntuotannon keskittä-

misen yhteen tai useampaan lämmöntuotantolaitokseen. Verkoston sijoituksen suunnittelu 

sekä putkiston mitoitus vaativat olemassa olevan yhdyskuntatekniikan sekä tulevaisuuden 

visioinnin tuntemista kaavoituksen ja kaupunkisuunnittelun tietojen perusteella. Suuresta 

putkimäärästä sekä huomattavien rakennuskustannusten takia kaukolämpöverkosto on kau-

kolämpöjärjestelmän kallein osa. Verkoston kestävyys on ratkaisevassa asemassa kaukoläm-

mityksen kannattavuuden osalta. Lisäksi, koska verkosto sijaitsee pääasiassa kaupunkien ka-

tualueilla, korjaus- ja kunnossapitotöistä aiheutuu kustannusten lisäksi haittaa liikenteelle 

sekä muulle läheisen ympäristön toiminnalle. Näiden syiden takia kaukolämpöverkon tulee 

kestää käyttökuntoisena vähintään 30–50 vuotta. Suomessa kaukolämpöverkostot kestävät 

parhaimmillaan jopa 70–100 vuotta. (Mäkelä et al 2015, 50) 
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Suomessa kaukolämpöverkostot koostuvat meno- ja paluuputkesta. Nämä putket asennetaan 

maan alle yleensä yhdensuuntaisina. (Mäkelä et al 2015, 50) Kaukolämpöjohdot asennetaan 

yleensä 0,5–1 m syvyydelle maahan katujen, jalkakäytävien ja kevyen liikenteen väylien alle 

tai puistoalueelle. Ne ovat tehokkaasti lämpöeristettyjä. Suomessa jakeluverkkoon kuulu-

vien johtojen siirtämästä energiasta kuluu lämpöhäviöihin 8–9 prosenttia, isommissa kau-

pungeissa 5–8 ja harvempaan asuttujen pienten taajamien verkoissa 10–15 prosenttia. Vuo-

den 2018 lopussa Suomen kaukolämpöverkon kokonaispituus oli noin 15100 kilometriä. 

Virtausputken halkaisijan koko vaihtelee pientalojen liittymisputkien ja Helsingin Vuosaa-

ren voimalaitokselta lähtevien putkien välillä 200–1000 mm. Verkon pituus kasvaa vuosit-

tain 200–500 km pääosin nykyisen verkon täydennysrakentamisen sekä uusien rakennusten 

kaukolämpöverkkoon liittämisen takia. Vuosittain vanhoja johtoja saneerataan arviolta 50–

70 km. Tänä päivänä rakennettavat kaukolämpöjohdot ovat kiinnivaahdotettuja johtoja, 

joissa teräsmateriaalia olevan virtausputken sekä muovisen suojaputken välissä oleva ure-

taanieristys kiinnittää rakenteen tehdasvalmisteiseksi kokonaisuudeksi (kuva 7). Meno- ja 

paluuputki voivat olla joko saman tai kumpikin erillisen suojaputken sisällä. Ensin mainittu 

rakenne soveltuu käytettäväksi pienissä sekä keskisuurissa johdoissa 200 mm halkaisijako-

koon asti ja jälkimmäinen sekä isoissa että pienissä johdoissa. Kyseisten putkien käyttöikä 

voi olla jopa 100 vuotta. (Energiateollisuus ry 2020c) 

 

Kuva 7. Kiinnivaahdotetut kaukolämpöputket. (Energiateollisuus ry 2020c) 
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2.3.2 Pumppaus 

Kaukolämpöverkossa vesi pumpataan kiertoon kuluttajan tehonkulutuksen mukaan. Meno- 

ja paluuputkien paine-erolla ylläpidetään kaukolämpöveden kiertoa. Kuluttajien tarvitseman 

veden määrä voi vaihdella paljon vuorokausi- ja vuositasolla. Paine-eron täytyy asiakkaan 

tehontarpeesta riippumatta olla minimissään 0,6 bar. Pumpun nostokorkeutta mitoitettaessa 

kuluttajalla sallitaan normaalisti maksimissaan noin 5 bar paine-ero. Tätä suuremmasta 

paine-erosta seuraa mm. meluongelmia lämmönjakokeskuksen säätöventtiilissä. Suositelta-

vaa on pyrkiä mitoittamaan pumput korkeintaan 6 barin nostokorkeudelle. Jos pumppu kui-

tenkin joudutaan mitoittamaan yli edellä mainitun paineen johtuen esimerkiksi pitkistä siir-

tojohdoista, kaukolämpöasiakkaiden lämmönjakokeskukseen on suositeltavaa lisätä painee-

nalennusventtiileitä. Pumppujen teknisissä tiedoissa on annettu NPSHa (Net positive suction 

head) eli pumpun imukyky. Se ilmoittaa vaaditun minimipaineen pumpun imuaukossa, jotta 

pumppu ei liian pienen paineen seurauksesta rupea kavitoimaan. Kaukolämpöverkossa al-

haisimmat paineet esiintyvät yleensä paluuputkissa maastollisesti korkealla sijaitsevissa 

osissa sekä maastollisesti korkealla sijaitsevien lämmöntuotantolaitosten paluuputkissa si-

jaitsevien pumppujen imupuolella. Korkeimmat paineet puolestaan esiintyvät yleensä me-

noputkissa lämmön tuotantolaitoksien läheisyydessä, lähellä kaukolämpöpumppaamoja ja 

maastollisesti alhaalla sijaitsevissa osissa kaukolämpöverkossa. Yleensä kriittiset kuluttajat 

paine-eron suhteen sijaitsevat kaukana kaukolämpöverkon ääripäissä kaukolämmön pump-

pauspisteistä, mutta ne voivat sijaita myös ahtaiden kaukolämpöjohtojen ulottuvilla. Jos kau-

kolämpöverkon sisällä on suuria korkeuseroja, välipumppaamojen rakentaminen mäkien 

juurelle tai rinteeseen saattaa olla välttämätöntä paine-erojen hallitsemisen kannalta. (Ener-

giateollisuus ry 2011, 1–2) Tarvittava pumppausteho saadaan laskettua tilavuusvirran, 

paine-eron ja hyötysuhteen avulla kaavan (6) mukaisesti. (Energiateollisuus ry 2006, 170)  

 

𝑃 =
V̇Δ𝑝

𝜂
=

V̇𝜌𝑔𝐻

𝜂
=

�̇�𝑔𝐻

𝜂
               (6) 

missä 

  P  pumpun teho     [W] 

  V̇  tilavuusvirta     [m3/s] 

  Δp  paine-ero     [Pa] 

  ρ  tiheys      [kg/m3] 
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  g  putoamiskiihtyvyys    [m/s2] 

  H  nostokorkeus     [m] 

  η  hyötysuhde     [-] 

 

2.3.3 Lämmön varastointi 

Kaukolämpöverkossa voidaan varastoida lämpöä huippulämpökeskusten käytön minimoi-

miseksi nostamalla hieman kaukolämpöverkon veden lämpötilaa esimerkiksi yön aikana, 

jolloin muiden laitosten käynnistystarve pienenee. Kaukolämpöverkossa esiintyy tietynlai-

sia säännönmukaisia tehohuippuja johtuen esimerkiksi aamuisista ilmastointijärjestelmien 

käynnistyksistä sekä yölämpötilojen pudotusten kompensoinnista. Aamuhuipuista merkittä-

vin osuu maanantaille, jolloin toimistorakennusten viikonlopun aikaiset alennetut lämpötilat 

ajetaan lyhyen ajan sisällä ylös. Lämpöä voidaan varastoida kaukolämpöverkoissa myös eril-

listen lämpöakkujen avulla. Lämpöakkuja käytöllä vähennetään lämpötehon tarpeen vaihte-

lusta aiheutuvia lämpökeskusten käynnistyksiä. (Mäkelä et al 2015, 33) Lämpöä voidaan 

myös varastoida käyttäen hyödyksi faasimuutoksia. Faasimuutosvarastot perustuvat aineen 

olomuodon muutokseen ja samanaikaiseen lämmön sitomiseen. Faasimuutokseen perustu-

vat lämpövarastot purkautuvat tietyssä lämpötilassa. Käytetyimpiä faasimuutosvarastoja 

ovat höyryakut, erilaiset suolat, parafiinit ja rasvahapot. Varauskyky veteen verrattuna on 

maksimissaan kolminkertainen. Suolavarastoja käytetään talojen lämmitys- ja ilmastointi-

järjestelmissä. Faasimuutosvarastoja käytetään yleisesti pitkäaikaiseen varastointiin. Lyhyt-

aikaisessa varastoinnissa paras vaihtoehto on vedellä täytetty säiliö, jossa vesi toimii läm-

mön varastoivana massana ja lämpöenergiaa kuljettavana väliaineena. Kuuma vesi kerrostuu 

suurissa säiliöissä tiheyseron takia siten, että kuumempi vesi sijaitsee säiliön yläosassa ja 

viileämpi vesi alaosassa. Lyhytaikaisvarastoinnissa vettä voidaan säilöä teräs- ja betonisäi-

liössä, kalliosäilövarastossa, kaivantovarastossa, höyryvaraajassa tai kaukolämpöverkossa 

nostamalla hetkellisesti menoveden lämpötilaa. (Energiateollisuus 2006, 385–389) 

2.3.4 Jakeluverkon häviöt 

Tässä luvussa tarkastellaan kaukolämpöverkossa esiintyviä häviöitä. Näitä häviöitä ovat 

lämpö- ja painehäviöt. Jakeluverkoston häviöistä suurin osa koostuu lämpö- ja painehävi-

öistä.  
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2.3.4.1 Lämpöhäviöt 

Lämpöhäviö syntyy, kun kaukolämpöjohdossa oleva lämpö johtuu johdosta maaperään ja 

siitä edelleen ympäristöön. Osa lämmöstä siirtyy kuitenkin menoputkesta paluuputkeen, eikä 

täten mene suoraan häviöksi, vaan osa lämmöstä palaa takaisin lämmöntuotantolaitokselle 

hyödynnettäväksi. Pienen kokoluokan kaukolämpöverkostojen lämpöhäviöt ovat 10–20 pro-

sentin suuruusluokkaa putkikoon ollessa keskimäärin DN 50 ja suuren kokoluokan verkoissa 

lämpöhäviöt ovat 4–10 prosentin luokkaa putkikoon ollessa keskimäärin DN 150. Pienten 

verkkojen suuremmat häviöt johtuvat suhteessa suuremmasta vaippapinta-alasta siirtoky-

kyyn verrattuna. Eristeenä johdoissa käytetään pääasiassa polyuretaania. Eristyksen läm-

mönjohtavuuskyky riippuu lämpötilasta, kosteudesta, tilavuuspainosta sekä eristyksen iästä. 

On olemassa monia syitä, minkä takia lämpöhäviöitä syntyy. Seuraavassa listassa on esitet-

tynä yleisimpiä syitä lämpöhäviön syntymiselle kaukolämpöverkossa: 

 

• liian korkea käyttölämpötila 

• liian ohut lämpöeristys putkistossa 

• eristyksen vanhenemisesta johtuva suuri putkiston lämmönjohtavuus 

• kaivojen huono lämmöneristys 

• vuotovedet ulkopuolisena jäähdyttäjänä 

• maaperän suuri lämmönjohtavuus 

• putkiston matala peitesyvyys 

• huonolaatuinen eristys 

• putkikokojen ylimitoitus 

• lämmön mittauksessa tapahtuvat epätarkkuudet (luetaan häviöiksi, sillä niitä ei voida 

laskuttaa) 

 

Edellä mainittujen häviöiden vaikutuksia voidaan vähentää suurelta osin erilaisilla toimen-

piteillä. Verkon käyttölämpötilaa säädetään vallitsevan ulkolämpötilan mukaan siten, että 

kauimmaisella asiakkaalla on tarpeeksi lämpöä. Kun asiakkaiden määrä verkossa kasvaa, 

kuormitusaste ja verkon hyötysuhde kasvaa. Muutoin lämpöhäviöihin liittyvät toimenpiteet 

ovat pääosin huolto- ja korjaustoimia. Näistä toimista huolimatta lämpöhäviöitä jää aina 

verkkoon jo siitäkin syystä, että esimerkiksi eristepaksuuden liiallinen kasvattaminen ei ole 

kannattavaa. Kaukolämpöverkon suunnitteluvaiheessa onkin tärkeää valita eristystaso ja -
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materiaali optimaalisesti, sillä valmiiksi rakennettujen kaukolämpöverkkojen lämpöhäviöi-

den pienentäminen joudutaan yleensä tekemään muulla tavoin kuin eristepaksuutta lisää-

mällä. (Energiatekniikka ry 2006, 209–210) Lämpöhäviöitä pystytään havaitsemaan muun 

muassa helikopterilla tehtävillä lämpökamerakuvauksilla. Fortum on yhdessä Advian Oy:n 

kanssa käynnistänyt yhteistyössä pilotin, jossa kaukolämpöverkon lämpövuotoja paikannet-

taisiin satelliittikuvien avulla. Pilotin avulla voitaisiin korvata helikopterilla tehtäviä lämpö-

kamerakuvauksia ja siten välttää kuvauksista aiheutuvia meluhaittoja alueen asukkaille sekä 

säästää kustannuksia lämpökamerakuvauksiin verrattuna. (Energiauutiset 2020) 

 

2.3.4.2 Painehäviöt 

Painehäviöitä syntyy kitkan vaikutuksesta veden virratessa putkessa. Tärkeimmät tekijät pai-

nehäviön syntymisessä ovat putkikoko sekä virtaavan veden määrä. Painehäviöitä aiheutuu 

kitkan lisäksi myös putkistossa sijaitsevista käyristä, haaroista, venttiileistä, putkihalkaisijan 

muutoksista sekä muista kertaluontoisesti virtausta häiritsevistä tekijöistä. Näitä nimitetään 

kertavastuksiksi. (Energiateollisuus ry 2006, 202) Painehäviön suuruus riippuu voimak-

kaasti etenkin kaukolämpöveden jäähdytyksen määrästä, sillä se vaikuttaa suoraan vesivir-

ran määrään. Verkossa virtaavaan veden määrään ja tarvittavaan pumppaustehoon vaikutta-

vat tehontarve ja kaukolämpöveden jäähdytys. (Mäkelä et al 2015, 45) Runko- ja jakelujoh-

doissa jäähtymänä käytetään 45–55 °C. Sallittu painehäviö kyseisissä johdoissa on noin 1 

bar/km. Siirtojohtojen mitoituksessa käytettävä painehäviö on pääsääntöisesti 0,5–1 bar/km. 

(Mäkelä et al 2015, 54) 
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3 MENOVEDEN LÄMPÖTILA 

Menoveden lämpötila vaikuttaa kaikkiin kaukolämpöjärjestelmän osiin. Tässä kappaleessa 

käsitellään lyhyesti menoveden lämpötilan säätöä. 

3.1 Menoveden lämpötilan säätö 

Menoveden lämpötilaa säädetään perinteisesti ulkolämpötilan mukaan. Liian korkeat läm-

pötilat lisäävät verkostohäviöitä ja liian matalat lämpötilat eivät kata asiakkaiden tehontar-

peita. Paluulämpötila säätyy asiakaslaitteiden ominaisuuksien mukaan. (Energiateollisuus ry 

2006, 335) Kaukolämpöveden luovuttama lämpö asiakkaalle sekä lämpölaitokselta tuotettu 

energia kaukolämpöveteen lasketaan yhtälön 7 mukaisesti. (Mäkelä et al 2015, 45) 

 

Φ𝑘𝑙 = 𝑞𝑚,𝑘𝑙 ∙ 𝑐�̅�,𝐻2𝑂 ∙ (𝑇𝑘𝑙,𝑚 − 𝑇𝑘𝑙,𝑝)              (7) 

missä 

Φkl  kaukolämpöteho    [MW] 

  qm,kl  kaukolämpöveden massavirta   [kg/s] 

  c̅p,H2O  veden ominaislämpökapasiteetti  [J/kgK] 

  Tkl,m  menoveden lämpötila    [ºC, K] 

  Tkl,p  paluuveden lämpötila    [ºC, K] 

 

Yllä olevan yhtälön perusteella nähdään, että menolämpötilan arvo on suoraan verrannolli-

nen kaukolämpötehoon ja kääntäen verrannollinen massavirtaan. Jos kaukolämpöteho halu-

taan pitää tasaisena tilanteessa missä menoveden lämpötilaa lasketaan, massavirran suu-

ruutta joudutaan nostamaan. Menoveden lämpötilan alarajan määrittää 

 

• asiakkaiden kaukolämpölaitteiden mitoitus ulkolämpötilan ja muiden sääolosuhtei-

den mukaisesti 

• käyttöveden lämmityksen mitoituksen riittävyys  

• mahdollisten prosessien mitoitus 

• lämpöhäviöistä johtuva menoveden lämpötilan lasku etäisemmille asiakkaille 

• mahdollisesti verkon siirtokyky, jolloin vesivirran noston rajallisuuden takia on nos-

tettava menolämpötilaa ja lämpötilaeroa 
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Menoveden lämpötilan ylärajan määrittää 

• verkon suunnittelulämpötila 

• yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon parempi sähköntuotanto alhaisemmilla me-

nolämpötiloilla 

• alhaisimman menolämpötilan pitäminen lämpöhäviöiden pienentämiseksi 

(Energiateollisuus ry 2006, 335) 

 

Edellä mainittujen ylä- ja alarajojen pohjalta on käytännössä kokemusten avulla haettu voi-

malaitoksille säätökäyriä, joissa eri ulkolämpötiloille on eri menolämpötilat. Menolämpöti-

lan säätökäyrä asetetaan mahdollisimman alhaiseksi kuitenkin siten että lämmön toimitus-

varmuuden laatu asiakkaalle ei kärsi. Säätökäyrää voidaan nostaa 

• tuulen nopeuden ja ilman kosteuden kasvaessa 1…3 ºC 

• ennakoitaessa merkittävää ulkolämpötilan laskua 

• ennakoitaessa etäisimpien asiakkaiden riittävää kiertoveden menolämpötilaa 

• käyttäessä hyväksi verkon akkumulointikykyä 

(Energiateollisuus ry 2006, 336) 

 

Verkon akkumuloinnilla tarkoitetaan lämpötilan varaamista verkkoon. Akkumuloinnilla py-

ritään vastaamaan tulevaan tunnettuun kulutuksen nousuun, kuten aamu- tai iltahuippuun. 

Lämpötilan säätönopeutta on rajattu kaukolämpöverkon lämpörasituksen välttämiseksi. Sää-

töraja on laitoskohtainen ja normaalitilanteessa enintään 1…2 ºC/6 min. (Energiateollisuus 

ry 2006, 337) 
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4 SUUR-SAVON SÄHKÖN TOIMIALUEEN KAUKOLÄMMÖN 

TUOTANTO 

SSS (Suur-Savon Sähkö Oy) on Päijänteen itäpuolisella Järvi-Suomen alueella toimiva ener-

giakonserni, joka tuottaa ja jakaa sähköä ja lämpöä. Suur-Savon Sähkön liiketoiminnot koos-

tuvat kahden tytäryhtiön sekä Suur-Savon Sähköön kuuluvan Lempeän Lämmön toimin-

noista. Tytäryhtiöt ovat Lumme Energia ja Järvi-Suomen Energia. Lumme Energia myy säh-

köä kaikkialle Suomeen, Järvi-Suomen Energia vastaa sähkön jakelusta omalla toimialueel-

laan (kuva 8), ja Lempeä Lämpö toimittaa kaukolämpöä Järvi-Suomen alueella kymmenelle 

paikkakunnalle (kuva 9). 

 

 

Kuva 8. Järvi-Suomen Energian sähkön jakelun toimialue. (Suur-Savon Sähkö Oy 2020) 
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Kuva 9. Lempeän kaukolämmön toimituksen jakelualue sekä paikkakunnat. (Lempeä Lämpö 2020) 

 

SSS:n omistajuus jakautuu siten, että alueen kunnat omistavat yrityksestä 60 prosenttia, yh-

teisöt ja yritykset 26 prosenttia, seurakunnat 5 prosenttia sekä yksityiset 6 prosenttia. Emo-

yhtiönä SSS omistaa valtaosan konsernin omaisuudesta, kuten sähkö- ja lämpöverkon sekä 

toimitilat ja muut kiinteistöt. Konsernin avainluvut vuodelta 2019 ovat: 

 

• Henkilöstö 92 

• Liikevaihto 154 miljoonaa euroa 

• Sähkön siirron asiakkaat 102 499 

• Lämpöasiakkaita 1515 

• Sähkön siirto 1126 GWh 

• Lämpö 284 GWh 

• Sähköverkon pituus 27 000 km 

• Kaukolämpöverkon pituus 157 km 
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Tällä hetkellä 81 prosenttia Lempeän tuottamasta kaukolämmöstä on peräisin puupolttoai-

neista. Toimitusvarmuuden ylläpitämiseksi hakkeen kanssa käytetään lisänä turvetta ja pie-

niä määriä öljyä. Lempeän Lämmön kaukolämmön energianlähteiden käyttöä havainnollis-

taa kuva (10). 

 

 

Kuva 10. Lempeän Lämmön kaukolämpö tuotetaan pääosin puulla. (Lempeä Lämpö 2019) 

4.1 Peruskuormalaitokset 

Peruskuormalaitoksilla tuotetaan pääosa vuotuisesta energiantarpeesta ja niiden käyttöaika 

suunnitellaan mahdollisimman pitkäksi. (Mäkelä 2015, 30) Peruskuormalaitoksen huipun-

käyttöajan olisi hyvä olla vähintään 4000–5000 tuntia. (Energiateollisuus ry 2006, 322) 

SSS:llä kaukolämmön peruskuorma tuotetaan kiinteän polttoaineen voimalaitoksilla yh-

teensä kymmenellä eri paikkakunnalla Järvi-Suomen alueella. Kiinteän polttoaineiden lai-

tosten yhteenlaskettu kaukolämpöteho on 136,3 MW. Kiinteän polttoaineen kattilat soveltu-

vat hyvin peruskuormalaitoksiksi, sillä niiden hallinta on helpointa kattilan toimiessa suu-

rella teholla (Energiateollisuus ry 2006, 322) Pellettiä polttoaineenaan käyttävät laitokset 

sijaitsevat Mäntyharjulla sekä Juvalla. Kesäaikaan pellettilaitoksia käytetään peruskuorma-

laitoksina ja talvella huippukuormalaitoksina. Puumalassa peruskuormalaitoksena toimii 

hybridi, mistä kerrotaan lisää kappaleessa 4.4.  

4.2 Vara- ja huippukuormalaitokset 

Peruskuorman lisäksi tarvitaan vara- ja huippukuormalaitoksia, jotta energiantuotanto säilyy 

jatkuvana kaikissa mahdollisissa tilanteissa. SSS:n vara- ja huippukuormalaitoksina 
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kaukolämmön tuotannossa käytetään öljylämpökeskuksia. Jokaisella tuotantopaikkakun-

nalla sijaitsee yksi tai useampi öljylämpökeskus vara- ja huipputuotantoa varten. SSS:n toi-

mialueella on yhteensä 51 öljylämpökeskusta, joiden yhteisteho on 155,7 MW. Kyseiset öl-

jykeskukset käyttävät polttoaineenaan kevyttä polttoöljyä (POK), ja ovat teholtaan keski-

määrin 3–6 MW. Kevytöljykattilan hyötysuhde, jonka teho on 3–10 MW välillä, on noin 60 

prosentin suuruusluokkaa. (Energiatekniikka ry 2006, 325 Öljylämpökeskusten huipunkäyt-

töaika on riippuvainen paikkakunnasta, mutta laitosten keskimääräinen huipunkäyttöaika on 

todella pieni. SSS:n perus- ja huippukuormalaitokset teholuokittain ovat esitettynä taulu-

kossa 1. Samassa taulukossa on esitetty myös pellettilaitosten tehot sekä Puumalan hybridi-

laitoksen teho. 

 

Taulukko 1. SSS:n perus- ja huippukuormalaitoksien tehot. 

  

KPA-teho 

[MW] 

POK-teho 

[MW] 

POK-kattiloiden 

lukumäärä 

Pellettiteho 

[MW] 

Hybriditeho 

[MW] 

Savonlinna 55 86,9 20 x x 

Juva 10,6 11,3 5 2 x 

Rantasalmi 6 8,8 4 x x 

Kerimäki 4,5 8,8 4 x x 

Puumala 2,4 2,4 3 x 1 

Kangas-

niemi 3 7,5 4 x x 

Pertunmaa 0,7 0,9 2 x x 

Joutsa 5,7 7 2 x x 

Hartola 6,5 14 4 x x 

Mänty-

harju 8 8,8 3 2 x 

 

 

4.3 Savonlinnan kaukolämmön tuotanto 

Tässä diplomityössä keskitytään etenkin Savonlinnan kaukolämpöverkon optimointiin myö-

hemmässä vaiheessa, joten tarkastellaan Savonlinnan kaukolämmön tuotantoa omana kap-

paleena. Peruskuormasta suurin osa tuotetaan Savonlinnassa Järvi-Suomen Voima Oy:n 

omistamassa Pääskylahden voimalaitoksessa. Laitos on merkittävin kaukolämmön 
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tuotantoyksikkö SSS:lle ja on ensimmäisenä ajojärjestyksessä. Toisena ajojärjestyksessä on 

Laitaatsillan lämpölaitos, joka on teholtaan toiseksi suurin SSS:n laitoksista.  

4.3.1 Pääskylahden voimalaitos 

Savonlinnan voimalaitos on ollut kaupallisessa käytössä vuoden 2003 marraskuun alusta 

lähtien. Laitos on Järvi-Suomen Voima Oy:n omistama, UPM omistaa kyseisestä yhtiöstä 

50 prosenttia ja SSS toiset 50 prosenttia. Laitoksella tuotetaan höyryä, sähköä ja lämpöä. 

Höyry tuotetaan Savonlinnan vaneritehtaalle, kaukolämpö ja sähkö Savonlinnan kaupungin 

kuluttajille.  Laitoksen vuotuinen kaukolämmön tuotanto on noin 170 GWh/a, sähkön tuo-

tanto 65 GWh/a ja prosessihöyryn tuotanto 90 GWh/a. Polttoaineena laitoksella käytetään 

vaneritehtaan sivutuotteista kaikki kuori, vanerimurske, hiomapöly sekä osa viiluhakkeesta. 

Lisäksi laitoksella hyödynnetään alueen muun puunjalostusteollisuuden sivutuotteita ja met-

sähaketta. Lisäpolttoaineena käytetään turvetta. Turpeen käyttö rajoittuu talviaikaan. Laitok-

sen kattila on tyypiltään HYBEX-polttotekniikkaan perustuva leijukerroskattila, jonka käyt-

töpaine on 92 baria ja -lämpötila 523 °C. (Pohjolan Voima 2003) Laitos on tyypiltään vas-

tapainelaitos. Laitoksen prosessikaavio on esitetty kuvassa (11). Kuvasta nähdään, että lai-

toksen kaukolämpöpiirin vettä lämmitetään turbiinin väliottohöyryllä. Vaneritehtaalle me-

nevä prosessihöyry otetaan myös turbiinilta väliottona.  
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Kuva 11. Savonlinnan voimalaitoksen prosessikaavio. (Laine Mika 2020) 

4.3.2 Laitaatsillan lämpölaitos 

Laitaatsillan lämpölaitos on SSS:n laitoksista ajojärjestyksessä toisena. Laitos sijaitsee Lai-

taatsillan telakka-alueella noin 80 000 m2 tontilla, ja on ollut tuotannollisessa käytössä vuo-

den 2013 syksystä lähtien. Laitoksella poltetaan kiinteää puuperäistä polttoainetta, kuten 

metsähaketta, kuorta, rankahaketta, teollisuuden puutähteitä ja jyrsinturvetta. Laitoksen läm-

pöteho on 18 MW, ja vuotuinen kaukolämmön tuotanto on tyypillisesti ollut noin 20–30 

GWh/a. Laitoksen kattila on tyypiltään kupliva leijupeti.  

4.3.3 Savonlinnan öljylaitokset 

Suurimmat Savonlinnan öljylämpökeskukset sijaitsevat Schaumanintiellä, Kaikuvuorella ja 

Sairaalalla.  Öljylämpökeskusten käyttö ajoittuu käytännössä kovimmille pakkasille. Esi-

merkiksi Savonlinnan alueella voimalaitoksen sekä Laitaatsillan laitoksen ollessa käynnissä 

huippukuormalaitoksia tarvitsee käynnistää pääsääntöisesti vasta kun lämpötila on laskenut 

alle – 12 °C. 
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4.4 Puumalan hybridilaitos  

Syksyllä 2019 Puumalassa otettiin käyttöön aurinkoenergialla toimiva lämpölaitos, jolla kor-

vataan öljyn ja hakkeen käyttöä kaukolämmön tuotannossa. Aiemmin Puumalan kauko-

lämpö tuotettiin kesäaikaan öljykattilalla, sillä kaukolämmön kulutus oli niin pieni, että kiin-

teän polttoaineen laitosta ei voitu ajaa. Uutta laitosta ei voida kuitenkaan kunnolla luokitella 

perus- vara- tai huippukuormalaitokseksi, sillä se ei tuota jatkuvaa peruskuormaa eikä sillä 

myöskään ajeta huippuja. Kaukolämmön tuotanto tapahtuu vain lämpimään aikaan huhti-

kuun ja lokakuun välisenä aikana. Laitos vähentää öljyn käyttöä 30 000 litraa vuodessa ja 

CO2-päästöjä 515 000 kiloa vuodessa. Järjestelmän pääkomponentteja ovat erikoislämpö-

pumppu, aurinko- ja energiakeräimet sekä lämpöakku. Aurinkokentällä tuotetaan 25 pro-

senttia järjestelmän energiasta ja loput 75 prosenttia energiasta tuotetaan erikoislämpöpum-

pun avulla. Energiakeräimellä tarkoitetaan käytännössä ilmalauhdutinta. Ylijäämälämpö va-

rastoidaan lämpöakkuun, mistä lämpö siirretään jalostettuna erikoislämpöpumpun kautta 

kaukolämpöverkkoon. Järjestelmän lämpöakku voidaan varata edullisen energian aikana 

sääennusteen ja kokemusperäisten kulutustietojen pohjalta. Tämä auttaa tasaamaan kulutuk-

sen huippuja. Lisäksi tuotantoa voidaan optimoida eri lämmönlähteiden käyttökustannusten 

sekä sähkön hinnan mukaan, jolloin kyseiset kustannukset alenevat. Kuvassa 12 esitellään 

Puumalan lämpölaitoksen toimintaperiaate.  
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Kuva 12. Puumalan hybridilaitoksen toimintaperiaate. (Lempeä Lämpö 2020) 
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5 KAUKOLÄMPÖLIIKETOIMINTA 

Suomessa kaukolämpöliiketoimintaa ei ole säännelty erityislainsäädännöllä, vaan liiketoi-

minnan harjoitus tapahtuu yleisen kilpailuoikeudellisen sääntelyn puitteissa. (Energiateolli-

suus Ry 2019, 2) Suomessa kaukolämpöliiketoimintaa ohjaa kilpailulaki ja kuluttajansuoja-

laki. Kuluttajansuojalaki määrittelee yleiset periaatteet kuluttajan asemasta. Valvontavas-

tuussa ovat Kilpailu- ja kuluttajavirasto. (Sarvaranta et al 2012, 7) Kaukolämmön liiketoi-

minta perustuu kaupallisiin sopimuksiin eri osapuolten välillä. Koska liiketoiminta perustuu 

avoimiin markkinoihin, kaukolämpöyritykset voivat päättää omasta toiminnastaan yleisen 

sääntelyn puitteissa. Kuitenkin lämmön tuottajien ja asiakkaiden perspektiivistä yleinen kil-

pailuoikeudellinen sääntely tarjoaa riittäviä oikeussuojakeinoja mahdollisia väärinkäytösti-

lanteita varten. (Energiateollisuus Ry 2019, 2) 

Kaukolämpöliiketoiminnan toimintaympäristö on kokenut viime vuosina paljon muutoksia 

ja muutoksien odotetaan jatkuvan myös tulevaisuudessa. Kaukolämmön myynti on kasvanut 

Suomessa jatkuvasi usean vuosikymmenen ajan ja sen ennakoidaan kasvavan nykyisen kal-

taisessa toimintaympäristössä arviolta noin kymmenen vuotta eteenpäin. Kuitenkin vuoteen 

2030 mennessä kaukolämmön myynnin määrällinen kasvu tulee pysähtymään ja käänty-

mään laskuun ilmastonlämpenemisen vaikutuksesta ja rakennuskannan uusiutuessa. Tärke-

äksi kehityssuunnaksi kaukolämpöyritysten toiminnassa on todettu energiatehokkuus, jonka 

edistämiseen kaukolämpöalan yritykset ovat vahvasti sitoutuneet. Rakennusten energiate-

hokkuuden parantaminen on keskeinen keino vähentää energian käytön aiheuttamia hiilidi-

oksidipäästöjä. Kasvava liiketoiminta ei perustu pelkästään olemassa olevien kaukolämpö-

alueiden kysynnän lisääntymiseen, vaan kaukolämpöalan yrityksiltä tarvitaan kykyä löytää 

asiakkaiden puolesta kohteita ja keinoja, joilla voidaan säästää energiaa ja parantaa mahdol-

lisuuksia kasvattaa liiketoiminnan arvoa. Pitkällä aikatähtäimellä kaukolämpöliiketoimin-

nan laajentuminen ei voi perustua pelkästään myytävän lämpömäärän kasvuun. Kaukoläm-

mön liiketoiminnalta on löydettävä kyky vastata muuttuvaan markkinatilanteeseen sekä ke-

hittyä uusille markkinoiden osa-alueille. (Energiateollisuus ry 2013, 3–4) 

5.1 Kaukolämmön hinnoittelu 

Kaukolämpöyrityksen on turvattava kannattava ja kilpailukykyinen toimintansa markki-

noilla hinnoittelun avulla. Tärkeimmät periaatteet hinnoittelussa ovat: 
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• Yrityksen toiminnan jatkuvuuden turvaaminen siten, että kannattavuus ja kilpailu-

kyky säilyvät eheänä 

• Hinnoittelun on oltava pitkäjänteistä sekä kustannusvastaavaa 

• Mittauksen ja laskutuksen on oltava yksinkertaista ja luotettavaa 

• Hinnoittelun on ohjattava energiankäyttöä tarkoituksenmukaisesti 

• Hintatason on pysyttävä kohtuullisena 

• Samantyyppisten asiakkaiden kohtelu on pysyttävä tasapuolisena 

• Energian kokonaistoimituksissa kahden eri tuotteen sitominen toisiinsa keinotekoi-

sesti on kiellettyä 

 

Edellisiin periaatteisiin nojaten Suomessa on käytössä hinnoittelujärjestelmä, joka jakaantuu 

liittymismaksuun, perusmaksuun sekä energiamaksuun. Yritys laatii tulos-, tase- ja rahoitus-

ennusteet, joissa näkyvät yrityksen omavaraisuuden kehitys, käyttökatteen ja liittymismak-

sujen riittävyys investointien rahoittamiseen sekä tarvittavan lisälainoituksen tarve. Näillä 

tekijöillä tarkistetaan hintatason riittävyys. Kaukolämmön hintaan vaikuttaa kaukolämpöä 

myyvä yritys sekä tuotantotapa, jonka takia kaukolämmön hinta vaihtelee paikkakunnittain. 

(Energiateollisuus ry 2006, 470) Tarkasteltaessa tai vertaillessa kaukolämmön hinnoittelua 

tai hintoja on huomioitava paikkakunnan energiantuotantorakenne ja yrityskohtaiset eroa-

vaisuudet sopimustehon tai sopimusvesivirran määrittämisessä. (Sarvaranta et al 2012, 8) 

5.1.1 Liittymismaksu 

Asiakkaan liittyessä kaukolämpöön asiakas maksaa liittymismaksun, joka määräytyy sopi-

mustehon mukaan. Liittymismaksulla katetaan yleensä pääosa investointien pääomakustan-

nuksista. (Energiateollisuus ry 2006, 470) Liittymismaksun avulla kaukolämpöyritykset pys-

tyvät kilpailemaan asiakkaista, sillä kaukolämpö ei ole liittymispäätöstä tehdessä määrää-

vässä markkina-asemassa. Liittymisen yhteydessä asiakkaalta voidaan periä lisäksi erillinen 

johtomaksu, jos liittymisjohdon pituus ylittää liittymismaksun sisältävän johtopituuden. 

(Sarvanta et al 2012, 8) Suur-Savon Sähköllä liittymismaksu omakotitalolle on 3800–4500 

€, rivi- ja pienkerrostalolle (10–15 asuntoa) 8000–10 000 € ja kerrostalolle (20–30) asuntoa 

13 000–16 000 €. Hinnoissa on oletuksena, että liittymiseen ei tarvita kalliolouhintaa, ja 

uuden liittymän pituus on alle 20 metriä.  
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5.1.2 Perusmaksu 

Asiakas maksaa perusmaksua kaukolämpöön liittymisen jälkeen. Perusmaksu vastaa pää-

osin lämmönhankinnan kiinteitä kustannuksia (Energiateollisuus ry 2006, 470) Perusmaksu 

on verrannollinen joko sopimustehoon tai -vesivirtaan. Sopimusteho tai -vesivirta on tekni-

nen arvo, joka toimii perusmaksun perusteena ja jonka mukaan kaukolämpöyritys jakaa 

maksut asiakkaidensa kesken. Sopimusteholla tarkoitetaan suurinta tuntista lämpötehoa, 

jonka asiakas tarvitsee kiinteistön lämmitykseen, ilmanvaihtoon ja lämpimään käyttöveteen. 

Sopimusvesivirta lasketaan tehontarpeen avulla, jonka lisäksi huomioidaan asiakaslaitteissa 

tapahtuva kaukolämpöveden tulo- ja paluulämpötilojen erotus. Kaukolämmön hinnoittelussa 

sopimusteho tai -vesivirta on porrastettu asiakkaan koon mukaan eri luokkiin. Sopimusteho 

tai -vesivirta määrätään vastaamaan tilannetta, jossa asiakas on maksimikulutuksella, sillä 

yrityksen tulee varmistaa, että asiakas saa rakennukselle mitoitetun tehon kaikissa olosuh-

teissa. (Sarvaranta et al 2012, 9) Kuvassa 13 on esitetty SSS:n kaukolämpöverkon hinnasto. 

 

 

Kuva 13. SSS:llä laskutusvesivirta on porrastettu neljään eri kokoluokkaan. Kertoimella k tarkoite-

taan perusmaksun kerrointa, joka tarkistetaan tarvittaessa vastaamaan lämpöliiketoiminnan kiintei-

den kustannusten hintatasoa. (Lempeä Lämpö 2020) 

 

Perusmaksun suuruus asetetaan siten, että kilpailukyky kilpaileviin lämmitysmuotoihin ja 

yrityksen toiminnan kannattavuus säilyy. (Energiateollisuus ry 2006, 471) 

5.1.3 Energiamaksu 

Energiamaksu maksetaan kulutettua energiaa kohden (€/MWh). Energiamaksulla katetaan 

lämmön tuotantokustannuksia eli pääosin muuttuvia kustannuksia. Kaukolämpöyritys mää-

rää energiamaksun lämmön hankintarakenteen perusteella. Päästökaupalla ja verotuksella on 



46 

 

 

enenevässä määrin vaikutuksia energiamaksun tasoon. Suurella osalla kaukolämpöyrityk-

sistä on käytössä samansuuruinen energiamaksu ympäri vuoden. Perinteisen vuodenaikariip-

pumattoman tasahinnoittelun mukaan kaukolämpöyritys pyrkii määrittelemään maksun si-

ten, että se huomioi huippu- ja varakuormalaitosten energiahinnat. (Sarvaranta et al 2012, 

10) Lempeällä lämmöllä on kuitenkin käytössä vuodenaikahinnoittelu, jossa jokaiselle vuo-

denajalle on oma hinta. Vuodenaikahinnoittelussa energiamaksu perustuu lämmön hankinta- 

ja tuotantokustannuksiin. Talvisaikaan lämpöä tuotetaan enemmän, jolloin hintakin on kor-

keampi. Lempeän Lämmön energiamaksun määräytyminen on esitetty kuvassa 14.  

 

 

Kuva 14. Lempeällä Lämmöllä energiamaksu on jaoteltu vuodenaikojen mukaan. (Lempeä Lämpö 

2020) 

 

5.2 Kaukolämpöyrityksen kustannusrakenne 

Tässä luvussa käsitellään lyhyesti kaukolämpöyrityksen keskeiset kustannukset. Kaukoläm-

mön kustannukset voidaan yksinkertaisesti jakaa kiinteisiin ja muuttuviin kustannuksiin. 

Kiinteät kustannukset pysyvät samana tuotannon määrästä riippumatta, kun taas muuttuvat 

kustannukset kasvavat tuotannon määrän myötä. Suurin osa kaukolämpöyritysten kiinteistä 

kustannuksista ovat kaukolämpöverkon ja tuotantolaitosten käyttöomaisuusinvestointien 

pääomakustannuksia eli lainojen korkoja ja lyhennyksiä. Investoinnit ovat luonteeltaan etu-

painoisia, jonka takia toiminnan alkuvaiheessa rahoitustarve on suuri. Muita pääomakustan-

nuksia aiheuttavat aineettomat hyödykkeet kuten tietokoneohjelmat, rakennukset ja raken-

nelmat, tuotannon koneet ja laitteet (lämpöpumput, varastot) sekä finanssisijoitukset. Kiin-

teisiin kustannuksiin kuuluvat myös ulkopuoliset palvelut ja materiaalit, palkat, henkilöstö-

kulut, pysyvien vastaavien arvonalenemiset, vuokrat sekä muut liiketoiminnan kulut. Muut-

tuviin kustannuksiin kuuluu lämmön- ja polttoaineiden ostot, polttoaine- ja tuotantoverot 

sekä päästöoikeudet, varastojen muutokset, pumppaus- ja omakäyttösähkö sekä lisäveden 

kustannukset. Suurimman osan muuttuvista kustannuksista aiheuttavat 
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polttoainekustannukset. (Energiateollisuus ry 2006, 465–466) SSS:llä polttoainekustannuk-

sien vaihtelu sekä hakkeiden hinta neuvotellaan lämmityskausittain. Lämmityskauden kesto 

on elokuusta elokuuhun. Polttoaineiden hinnat neuvotellaan toimittajan kanssa erikseen jo-

kaiselle lajikkeelle. Pääsääntöisesti teollisuuden sivutuotteet ovat edullisimmasta päästä, ku-

ten puujalostusteollisuuden kuori ja sahalta tuleva puru. Puolestaan kalleinta puupolttoai-

netta on rankahake. Rankahake on kuitenkin ominaisuuksiltaan paraslaatuisinta polttoai-

netta. Polttoaine pyritään pitämään tasalaatuisena. Nopeat laatuvaihtelut aiheuttavat ongel-

mia palamisen hallinnassa. Talvella, kun lämmöntarve on suurin, hyvälaatuisen rankahak-

keen osuus on suurempi. Kesällä, kun olosuhteet ovat helpommat, lisätään heikompilaatuis-

ten mutta edullisempien jakeiden osuutta. (Laine Mika 2020) 

5.3 Kaksisuuntainen kaukolämpö 

Kaukolämpösektorin muuttuessa kaksisuuntaisesta kaukolämmöstä on tullut varteen otet-

tava vaihtoehto yhdistää perinteinen kaukolämmön liiketoimintamalli uusien kiinteistökoh-

taisten energiantuotantoratkaisujen kanssa ja hyödyntää siten tehokkaasti hukkalämpöjä. 

Kaksisuuntaisen kaukolämmöllä tarkoitetaan tilannetta, jossa kaukolämpöalan yritys avaa 

verkkonsa asiakkaan tai kolmannen osapuolen tuottamalle lämmölle. Kaksisuuntaisen kau-

kolämmön toimintamallin avulla voidaan lisätä kaukolämpöverkon hyödynnettävyyttä, pa-

rantaa sen tulevaisuuden näkymiä ja tuottaa lämpöä aiempaa tehokkaammin talouden ja ym-

päristön kannalta. Asiakkaiden oma lämmöntuotanto voisi korvata kaukolämpöyhtiön tuot-

tamaa lämpöä ja siten vähentää polttoaineiden käyttöä, ja joissakin tapauksissa myös vähen-

tää tarvetta tuotantokapasiteetin ylläpidolle tai lisäämiselle. Asiakkaan tuotannon hyödyntä-

minen edellyttää yhteistyötä ja tarjoaa siten potentiaalia asiakassuhteiden vahvistamiseen ja 

molemminpuoliseen kommunikaation lisäämiseen. Käytännössä kaksisuuntaisuutta voidaan 

toteuttaa monella eri sopimus- ja hinnoittelumallilla, jotka soveltuvat erilaisiin tilanteisiin ja 

erilaisiin asiakastarpeisiin. Kaksisuuntaisen kaukolämmön toimintamallia pystytään sovel-

tamaan suoraan ulkopuolisille tuottajille ja pidemmälle vietynä voidaan pohtia verkon laa-

jempaa avaamista ulkopuolisille tuottajille, jotka voivat verkon kautta myydä tuottamaansa 

lämpöä asiakkaille. Kaksisuuntaisen kaukolämmön haasteet ja mahdollisuudet riippuvat to-

della paljon toimijoista. Kaukolämpöyritysten näkökulmasta erilaisten ja mahdollisesti hy-

vin pienten, muiden kuin kaukolämpöyrityksen omistamien lämmönlähteiden käyttöönotto 

vaatii selvästi enemmän työtä erityisesti alkuvaiheessa, mistä aiheutuu myös lisätyötä 
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yritykselle. Kuvassa 15 on esitettynä tilanne, jossa lämmönkäyttäjät ovat myös lämmöntuot-

tajia. (Pöyry Management Consulting Oy 2016) 

 

Kuva 15. Kaksisuuntaisen kaukolämmön periaatekaavio, jossa peruskuorma tuotetaan CHP-laitok-

sella, erillisellä lämmöntuotannolla sekä lämpöpumpuilla. Uutta kaksisuuntaista kaukolämpöä ha-

vainnollistaa tarjonta -palkki, jonka sisällä sijaitsevat tekijät sekä ostavat että tuottavat lämpöä. 

(Pöyry Management Consulting Oy 2016, 6) 
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6 DIGITALISAATIO  

Yksi tärkeä ja ajankohtainen kaukolämpösektoriin vaikuttava trendi on digitalisaatio. Digi-

talisaation avulla pystytään muuttamaan alan toimintatapoja, liiketoimintamalleja, palveluita 

ja tuotteita sekä asiakaskokemuksen syntymistä. Kuitenkaan digitalisaatiota ei vielä hyödyn-

netä tehokkaasti yleisellä tasolla kaukolämpöalalla. Etäluettavia mittareita on asennettu ja 

ydintoiminnoissa on hyödynnetty joitain digitalisaation mahdollisuuksia, mutta suuria muu-

toksia ei ole tehty. Alalla on tunnistettu tarve ja mahdollisuudet digitalisaation hyödyntämi-

selle monella eri tasolla. Digitalisaation uskotaan muuttavan koko energiajärjestelmän älyk-

käämmäksi, tehokkaammaksi ja luotettavammaksi ja lisäävän uusiutuvien energianlähteiden 

integraatiota energiajärjestelmiin. Tulevaisuudessa digitaaliset järjestelmät mahdollistavat 

kaukolämpöyhtiöt optimoimaan laitostensa ja verkkonsa toiminnan täysin samalla kun ener-

giaa tuotetaan loppukäyttäjälle. Kytkettyjä infrastruktuureja pystytään käyttämään mahdol-

lisimman tehokkaasti ajoittamalla tuotantoa ennustetun kysynnän mukaan ja lisäämällä uu-

siutuvien energialähteiden käyttöä. Digitalisaatiota hyödynnetään kaukolämpöalalla IoT-so-

velluksien, automaation, tekoälyn eli AI:n (artificial intelligence) ja big datan avulla. Näihin 

tekijöihin liittyy kuitenkin uusia haasteita liittyen turvallisuuteen, yksityisyyteen sekä tieto-

jen omistajuuksiin. Lisäksi uudet liiketoimintamallit sekä poliittiset toimenpiteet edellyttä-

vät markkinatoimijoiden sopeutumista tilanteeseen (Euroheat & Power, 2019, 2).  

6.1 Digitalisaatio käsitteenä 

Tässä luvussa käsitellään digitalisaation käsitettä, digitalisaation historiaa sekä digitalisaa-

tion kehityskaarta Suomessa. Digitalisaatio -termille ei ole olemassa vakiintunutta tai viral-

lista määritelmää, mutta yleiskielessä sillä tarkoitetaan teknologian mahdollistamaa kehi-

tystä. Digitalisaatio -termi on kehittynyt sanasta digitalisointi, jolla tarkoitetaan asioiden, 

esineiden tai prosessien digitalisoimista kokonaan tai osittain. Digitalisointi on siis analogi-

sen konvertointia digitaaliseksi. Se ei kuitenkaan yksin riitä digitalisaation syntymiseen. Di-

gitalisaatiosta voidaan puhua, kun digitalisoituminen muuttaa ihmisen käyttäytymistä, mark-

kinoiden dynamiikkaa tai yrityksen ydintoimintaa. Digitalisaatiota voidaan tarkastella mo-

nella eri tasolla yksittäisestä yrityksestä kokonaiseen yhteiskuntaan. Eri tasot auttavat 
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paremmin ymmärtämään digitalisaation dynamiikkaa. Kuvassa 16 esitetään digitalisaation 

eri tarkastelutasoja.  

 

 

Kuva 16. Digitalisaation eri tarkastelutasoja. (Ilmarinen & Koskela 2015, 23) 

 

Yksittäisen yrityksen kohdalla digitalisaatiosta voidaan tunnistaa tunnuspiirteitä. Yrityksestä 

riippuen digitalisaatiota pystytään hyödyntämään eritasoisesti ja mahdollisesti vain tietyillä 

alueilla. Yrityksillä on kuitenkin monia vaihtoehtoja digitalisaation hyödyntämiseen. Digi-

talisaatiota hyödyntäen yritys voi esimerkiksi: 

 

• pyrkiä siirtymään arvoketjussa parempaan positioon dataa hyödyntävien digitaalis-

ten tuotteiden avulla 

• hakea kasvua kansainvälisesti innovatiivisen digitaalisen ratkaisun avulla 

• virtaviivaistaa arvoketjunsa verkkokaupan avulla 

• panostaa markkinointia digitaalisissa medioissa 

• lisätä verkkomyyntiä 

• toimia verkostomaisesti 

• käyttää liiketoimintamallia, joka perustuu kaksisuuntaiseen markkinaan ja ilmaisuu-

den ekonomiaan 

• automatisoida liiketoimintaprosesseja 
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Kun monet yksittäiset yritykset pystyvät muuttamaan digitaalisilla toimintamalleillaan 

markkinoilla vakiintuneita käytäntöjä tai markkinoiden lainsäädännöllisillä vapautuksilla 

luodaan edellytyksiä digitaalisten ratkaisuiden hyödyntämiselle, puhutaan markkinoiden di-

gitalisaatiosta. Markkinoiden digitalisaatioon liittyy termi disruptio, jolla tarkoitetaan mark-

kinoille tulevien uusien toimijoiden perinteisten yritysten ansainta- ja toimintamallien mur-

tamista. Uudet toimijat pystyvät vastaamaan olemassa oleviin asiakastarpeisiin digitalisaa-

tiota hyväksikäyttäen. Yleensä uusien toimijoiden rasitteena ei ole vanhoja toimintamalleja 

tai teknologioita, eikä heidän tarvitse välittää konflikteista olemassa olevan liiketoiminnan 

kanssa. Tarkasteltaessa yhteiskunnan digitalisaatiota, sekin näyttäytyy monella eri tasolla. 

Muuttuvat markkinat yleensä muuttavat työvoiman tarvetta. Ihmisten vaatimustaso yksit-

täistä yritystä kohtaan taas riippuu siitä, millaista palvelua ihmiset muuttuvilta markkinoilta 

saavat. Yhteiskunta voi omalla toiminnallaan joko hidastaa tai nopeuttaa digitalisaatiota. Di-

gilehtien kohdalla digitalisaatiota on hidastettu korkeammalla arvonlisäverolla, mutta no-

peutettu puolestaan pääsyllä avoimeen karttadataan. (Ilmarinen & Koskela 2015) 

6.1.1 Historia 

Digitalisaatiota ohjaa eteenpäin teknologioiden halpeneminen ja tehon kasvaminen. Vuonna 

1965 Gordon E. Moore havaitsi, että transistorien lukumäärä edullisesti toteutettavissa mik-

ropiireissä kaksinkertaistuu kahden vuoden välein. Tämä havainto tunnetaan Mooren lakina. 

Laista on johdettu väite, jonka mukaan tietokoneiden laskentateho kaksinkertaistuu 18 kuu-

kauden välein. Laki on toistaiseksi pitänyt paikkansa, mutta se on osoittanut hidastumisen 

merkkejä. 2000-luvun vaihteessa puhuttiin uudesta taloudesta, joka mullistaisi kaiken. Tuol-

loin visioitiin muun muassa mobiili-internetiä, verkkokauppaa ja personointia. Suurin osa 

visioinneista tapahtuikin, mutta odotettua hitaammin. Ilmiönä digitalisaatio ei siis ole varsin 

uusi, vaan sen kehitys on ollut nähtävillä jo toistakymmentä vuotta. Nykypäivänä digi -al-

kuisia termejä on käytössä lukuisia. Termit ei itsessään ole tärkeitä, vaan olennaista on ym-

märtää syvempi merkitys niiden takana ja se, kuinka itse liiketoiminnan ydin on muuttu-

massa. (Ilmarinen & Koskela 2015) 

6.1.2 Kehityskaari Suomessa 

Digitalisaation kehityskulku voidaan karkeasti jakaa kolmeen eri sukupolveen. Ensimmäi-

nen sukupolvi syntyi 1990-luvulla kotisivujen myötä. Nettisivujen lisäksi tarvittiin portaa-

leja, jotta asiakkaat löysivät eri kotisivuille. Portaalit kehittyivät medioiksi, joista tuli 
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mainostamisen alustoja. Samalla kehittyivät hakukoneet- ja palvelut sekä ensimmäiset verk-

kokaupat niin uusien toimijoiden kuin olemassa olevienkin yritysten toimesta. Toisen suku-

polven kehityksessä verkkokaupat, digitaalisuus, mobiili-internet ja muut kyseisenlaiset te-

kijät ovat alkaneet muuttaa markkinoiden toimintaa. Toisen sukupolven aikana globaalin 

kilpailun määrä on kasvanut ja suomalaiset yritykset kilpailevat kiivaasti ulkomaisten yri-

tysten kanssa. Digitalisaation käsite on otettu käyttöön toisen sukupolven aikana. Kolmas 

sukupolvi kuvastaa tulevaisuuden uusia toimintalogiikoita. Ei vielä tiedetä, minkälaiseksi se 

muodostuu ja mitkä tulevat olemaan sen keskeisimmät ajurit. Näyttää kuitenkin siltä, että 

tunnusomaisena piirteenä kolmannelle sukupolvelle on se, että pelkän myymisen, palvelui-

den ja markkinalogiikoiden lisäksi myös itse arvontuotannon ydin muuttuu. Tähän vaikutta-

via tekijöitä ovat älyn lisääntyminen laitteissa, laitteiden kyky kommunikoida keskenään 

sekä automaatio ja robotiikka. Digitalisaation kehityskulku on esitettynä kuvassa 17. (Ilma-

rinen & Koskela 2015) 

 

Kuva 17. Digitalisaation kehityksen aikajana. (Ilmarinen & Koskela 2015) 

Suomi on vuoden 2020 digibarometrin mukaan toisella sijalla. Digibarometri on vuosittai-

nen katsaus, jolla mitataan yksittäisten maiden digitaalisuuden hyödyntämistä. Mittaus teh-

dään kolmella tasolla ja kolmella pääsektorilla. Kolme mitattavaa tasoa ovat edellytykset, 

käyttö ja vaikutukset. Kolme tarkasteltavaa pääsektoria ovat yritykset, kansalaiset ja 
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julkinen. Suomi on seitsemän viime vuoden ajan ollut tasaisesti Digibarometrin kolmen par-

haan maan joukossa. Vuoden 2020 tuloksista on kuitenkin havaittavissa, että Suomen yri-

tysten tahti digitalisaatiossa verrattuna muihin maihin on laskussa. Barometrin teemana tänä 

vuonna on kyberturvallisuus. Barometrin mukaan Suomen kyberturvallisuus on hyvällä ta-

solla, mutta se on silti jäämässä verrokkimaiden jälkeen. Erityisesti yritysten tietosuojaon-

gelmat ovat yleisiä: suurien yritysten tietovuodot ovat Suomessa kolme kertaa EU-maiden 

keskitasoon verrattuna. (Etlatieto Oy 2020, 6) 

6.2 Digitalisaation murrokset 

Voidaan ajatella, että digitalisaatio koostuu kolmesta murroksesta. Näitä murroksia ovat 

asiakaskäyttäytymisen murros, markkinoiden murros, ja teknologioiden murros. Tässä lu-

vussa käsitellään kyseiset murrokset yleisellä tasolla toimialasta riippumatta. Myöhemmin 

näitä tarkastellaan kaukolämpöyritysten näkökulmasta.  

6.2.1 Asiakaskäyttäytymisen murros 

Digitalisaatio muuttaa asiakaskokemusten syntymistä, oli toimiala melkeinpä mikä tahansa. 

Asiakkaiden tapa ostaa, hankkia tietoa, jakaa ja vaihtaa mielipiteitä sekä kommunikoida on 

muuttunut digitalisaation myötä radikaalisti. Kun asiakaskäyttäytyminen muuttuu, yritysten 

tulee pysyä asiakkaiden käytöksen muutoksessa mukana. Yhä useammin asiakas voi sanella 

miten, missä ja milloin haluaa asioida. Digitalisaation avulla asiakkaiden on helppo kilpai-

luttaa nopeasti palvelua tarjoava yritys, mikäli yritys ei pysty vastaamaan odotuksiin, sillä 

tarjontaa on paljon tarjolla. Asiakkaat odottavat, että palvelut ovat ympäri vuorokauden saa-

tavilla eri päätelaitteilla. Ostojen ja palveluiden tulee olla sujuvaa ja vaivatonta, eikä asiak-

kaiden aika ja kärsivällisyys välttämättä riitä opetteluun, kokeiluun ja korjaamiseen. Help-

pokäyttöisyys on yksi syy vaihtaa palveluntarjoajalta toiselle, ja kynnys siihen digitalisaa-

tion myötä on alhainen. Digitaalisuus on opettanut asiakkaita edulliseen ja hintatietoiseen 

suuntaan. Hintavertailu on myös helpompaa kuin koskaan. Asiakas todennäköisesti valitsee 

edullisemman vaihtoehdon, mikäli se on yhtä helposti, luotettavasti ja nopeasti saatavilla. 

Tämän takia yritysten täytyy miettiä, millaisesta lisäarvosta tai -hyödystä asiakas on valmis 

maksamaan muita enemmän. Myös itsepalveluominaisuudet ovat lisääntyneet digitalisaation 

myötä. Yrityksen näkökulmasta itsepalvelu on tehokkuuden parantamista automatisoimalla 

ja asiakkaan roolin lisäämistä palvelussa. Itsepalvelun ansiosta asiakkaan ei tarvitse mennä 
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konttoriin asioimaan, vaan asiat voidaan hoitaa ajasta ja paikasta riippumatta ilman jonotta-

mista. (Ilmarinen & Koskela 2015) 

Asiakaskäyttäytymisen muutos koskee myös kaukolämpöalan sektoria. Kaukolämpöyritys-

ten on ymmärrettävä asiakkaita ja tunnistettavat asiat ja toimintatavat, joista asiakkaat ovat 

aidosti kiinnostuneita ja valmiita maksamaan. Kaukolämpöasiakkaiden haastattelujen perus-

teella asiakkaat kaipaavat ammattimaista kumppania, joka tarjoaa helposti käyttöönotettavia 

kokonaisratkaisuja. Yksittäiset palvelut kuten kulutuksen seuranta voivat olla kiinnostavia 

mutta eivät tuo merkittävää lisäarvoa asiakkaalle. (Deloitte & Touche Oy 2016, 16–18) 

6.2.2 Markkinoiden murros 

Markkinat, kilpailukenttä ja toimintaympäristö muuttuvat monin eri tavoin digitalisaation 

ansiosta. Uudet kilpailijat voivat toimia uudella toimintalogiikalla ja liiketoimintamallilla, 

mikä tekee perinteisen ja usein hitaamman toimijan toiminnan vaikeaksi. Nopeassa kehityk-

sessä lainsäädännölliset muutokset tulevat viiveellä. Euroopan Unioni teki aloitteen digitaa-

lisista sisämarkkinoista vuonna 2015 (Digital Single Market), jonka tavoitteena on poistaa 

esteitä maiden välisiltä digitaaliselta liiketoiminnalta. (Ilmarinen & Koskela 2015) Kauko-

lämpöyhtiöiden perinteisten markkinoiden on arvioitu kääntyvän laskuun, jonka takia yhti-

öiden täytyy arvioida omaa roolia kaukolämpöalan arvoketjussa ja pohtia mahdollisuuksia 

oman perinteisen toimialan arvoketjun ulkopuolella. (Deloitte & Touche Oy 2016, 16–18) 

6.2.3 Teknologioiden murros 

Digitalisaatio pohjautuu teknologisiin innovaatioihin ja sovelluksiin. Teknologioiden mur-

ros on kolmesta mainituista murroksista merkittävin. Uusien innovaatioiden lisäksi digitali-

saatiota ajaa eteenpäin laitteiden, ohjelmistojen ja tiedonsiirron kehittyminen. Tehokkuuden 

ja älykkyyden lisääntyminen, hintojen aleneminen ja saatavuuden paraneminen mahdollis-

tavat jatkuvasti potentiaalisia sovellutusalueita, joissa digitaalisen teknologian hyötykäyttö 

on mahdollista ja taloudellisesti järkevää. (Ilmarinen & Koskela 2015) Kaukolämpöalalla 

kehittynyt teknologia on kaikkien saatavilla ja lämmön tuotantoon sekä kulutukseen liittyvää 

dataa on tarjolla aiempaa avoimemmin ja reaaliaikaisemmin. Teknologioiden valmistuskus-

tannukset tulevat laskemaan ja asiakkaille on tarjolla useita vaihtoehtoisia tuotantomuotoja 

ja paremmat edellytykset lämmön kulutuksen optimointiin. Yksi kaukolämpöalaan vaikut-

tava teknologia on lohkoketjuteknologia, joka mahdollistaa liiketoiminnan ja toimintatapo-

jen muutokset. Lohkoketjuteknologia yleisesti mahdollistaa muun muassa sähköisen 
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äänestämisen, valuuttakaupan toteuttamisen sekä älykkäät sopimukset, maksut ja raporttien 

tekemisen. (Deloitte & Touche Oy 2016) Kaukolämpöalalla lohkoketjuteknologiaa voitai-

siin hyödyntää esimerkiksi kaksisuuntaisen kaukolämmön kehittämisessä. 

6.3 Kaukolämpöyritysten digitalisaatio 

Digitalisaation näkökulmasta kaukolämpö- ja koko energia-ala on yksi vähiten kehittyneim-

mistä toimialoista. Digitalisaation luomat mahdollisuudet kaukolämpöalalla on havaittu ja 

monet alan yritykset panostavat tällä hetkellä digitalisaation kehittämiseen. The Heat Road-

map Europe -hanke osoitti, että kaukolämpö ja -jäädytyssektorilla voitaisiin ottaa käyttöön 

olemassa olevia vähähiilisiä teknologioita, joiden avulla voitaisiin säästää primäärienergiaa 

ja käyttää paremmin uusiutuvan energian kapasiteettia. Uusien teknologioiden käyttöönotto 

vaatii kuitenkin radikaaleja muutoksia ja digitalisaatio voi olla osana sitä. Digitalisaatio vä-

hentää hiilestä irtautumisen kokonaiskustannuksia optimoimalla operoimista, toimintaa, 

suunnittelua ja liiketoimintamalleja sekä yhdistämällä jäähdytyksen tuottajat, käyttäjät, pai-

kalliset sidosryhmät sekä energiamarkkinat. Lisäksi se edesauttaa energiamarkkinoiden 

suunnittelua ja toimii älykkäiden rakennusten sekä tulevaisuuden kaukolämpöverkkojen aju-

rina. Vielä monissa rakennuksissa tänä päivänä lämmönsäätö rajoittuu enintään huoneen ter-

mostaattiin. Ja vaikka termostaatit ovat ohjelmoitavia, monet rakennuksen käyttäjät eivät 

tiedä tai halua tietää miten säätö tehdään. Tämän hetken tietoisuus digitalisaation eduista on 

alhaista kaukolämmön sektorilla, vaikka teknologiaa on jo saatavilla. Monissa tapauksissa 

puutteita on myös hyvistä jakelu- asennus- ja huoltotukipalveluista. Esteitä ovat asiantunti-

jatietojen tarve, useiden (vaikkakin edullisten) muutosten kasautuminen ja räätälöinti. 

Haitta, mikä digitalisaation käyttöönotosta aiheutuu kotitaloudelle, on jossain valaistuksen 

päivityksen ja eristyksen lisäämisen välissä. (European Union 2019, 6) 
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7 DIGITALISAATION HYÖDYNNETTÄVYYS KAUKOLÄM-

PÖYRITYKSESSÄ 

Tässä kappaleessa listataan eri osa-alueita, joilla digitalisaatiota voidaan hyödyntää, pohdi-

taan osa-alueiden olennaisia merkityksiä sekä valitaan, mihin osa-alueeseen tässä diplomi-

työssä keskitytään syvemmin.  

7.1 Asiakaskokemus ja asiakkaan sitouttaminen 

Digitalisaatio muuttaa asiakaskäyttäytymistä. Asiakaskäyttäytymisen muutokset puolestaan 

ajavat energiayrityksiä muuttamaan heidän omaa toimintaansa. On tärkeää, että energiayh-

tiöt pysyvät ajan tasalla digitalisaation tuomista mahdollisuuksista ja samalla säilyttävät kil-

pailukykynsä kilpailevien yritysten kanssa. Yksi keskeisistä teemoista digitalisaation mah-

dollisuuksia miettiessä on asiakaskokemus ja asiakkaan sitouttaminen. Asiakaskokemuk-

sella tarkoitetaan kaikkia niitä tilanteita, joissa asiakas on jollakin tapaa tekemisissä yrityk-

sen kanssa. Asiakaskokemus alkaa siitä hetkestä, kun asiakas kiinnostuu yrityksestä ja päät-

tyy, kun asiakas ei ole yrityksen kanssa enää missään tekemisissä. On tärkeää tunnistaa, mitä 

asiakkaat arvostavat, mitä he haluavat ja millaiseksi he palvelut kokevat. Kun puhutaan läm-

möstä tai sähköstä, asiakkaat arvostavat ennen kaikkea vaivattomuutta, eivätkä he ole tyy-

pillisesti kiinnostuneita olemaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa energian myyjän kanssa. 

Asiakkaat haluavat ammattitaitoisen ja luotettavan yhteistyökumppanin, joka pystyy tarjoa-

maan vaivatta käyttöönotettavia kokonaisratkaisuja. He odottavat selkeästi tuotteistettuja ja 

personoituja palvelukokemuksia (Deloitte & Touche Oy 2016, 16). Muita keskinäisiä motii-

veja asiakkailla ovat toimintavarmuuden turvaaminen, haluttujen olosuhteiden varmistami-

nen sekä palvelun sisällön ja hinnoittelun selkeys. Keskeisiä toimia yritysten puolelta di-

gistrategiassa ovat asiakkaan kuunteleminen sekä uusien asioiden kokeileminen. (Deloitte 

& Touche Oy 2016, 8) Digitalisaatio ei vaikuta pelkästään asiakaskäyttäytymiseen ja asiak-

kaiden odotuksiin, vaan se tuo myös työkaluja asiakaskokemuksen, liiketoimintamallien ja 

tarjottavien palveluiden kehittämiseen. Kun hyödynnetään digitalisaation luomia mahdolli-

suuksia, on huomioitava kolme asiaa: 

 

1. Tuotteen/palvelun on oltava haluttava asiakkaiden näkökulmasta 

2. Tuotteen/palvelun on oltava teknisesti toteutettavissa 

3. Tuotteen/palvelun on oltava taloudellisesti kannattava 
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Kaukolämpöyhtiöiden täytyy ymmärtää asiakkaidensa arkea ja tunnistaa asiat sekä toimin-

tatavat, joista asiakkaat ovat aidosti kiinnostuneita ja valmiita maksamaan. (Deloitte & 

Touche Oy 2016, 16) 

Yritykset ovat muuttamassa strategiaansa reaktiivisesta enemmän proaktiiviseen. Tämän ta-

voitteena on luoda kustomoituja kokemuksia, joilla asiakas sitoutetaan aiempaa vahvemmin 

yrityksen tuotteisiin tai palveluihin. Toisaalta kuluttajat haluavat myös sitoutua, koska se 

hyödyttää heitä uudella tavalla. (Edelman et al 2015, 4) 

7.2 Uudet liiketoimintamallit, tuotteet ja palvelut 

Perinteisesti kaukolämpöyhtiöt tuottavat asiakkailleen pelkästään yhtä tuotetta, lämpöä. Di-

gitalisaation myötä uusien liiketoimintamallien, tuotteiden ja palveluiden kehittäminen kas-

vattavat enemmän merkitystään. Digitalisaation avulla perinteistä kaukolämpötoimintaa voi-

daan viedä kokonaan uudelle alueelle, missä ei enää puhuta ainoastaan lämmön myynnistä 

vaan asumisolosuhteista, erilaisista lisäarvopalveluista, älykkäistä ratkaisuista ja kumppa-

nuudesta asiakkaan kanssa, kun asiakas voi myydä ylijäämälämpöään kaukolämpöverkkoon 

muille asiakkaille jaettavaksi.  

Asiakkaat kokevat kaukolämmön helppona ja vaivattomana ratkaisuna kiinteistön lämmit-

tämiseen. Julkinen keskustelu ja tietoisuus ympäristöasioista sekä ilmastonmuutoksesta ovat 

kuitenkin lisänneet asiakkaiden kiinnostusta lämmön alkuperästä. Lisäksi kaukolämpö miel-

letään usein kalliiksi lämmitysmuodoksi. Vastaavasti kilpaileva kiinteistökohtainen lämpö-

pumppuratkaisu mielletään ratkaisuksi, jolla voidaan säästää lämmityskustannuksissa. Kil-

pailuasetelman ja mielikuvan parantamiseksi kaukolämpöä voisi pelkän lämmön myynnin 

sijaan markkinoida jatkossa asumisolosuhteita parantavana palvelutuotteena. Tämä voidaan 

toteuttaa lisäämällä digitalisaation avulla lämmöntoimituksen yhteyteen erilaisia älykkäitä 

ratkaisuja. Näitä ratkaisuja ovat lämmityksen älykäs ohjaaminen lämmönjakokeskuksessa, 

huoneistokohtaiset älytermostaatit, huoneistokohtainen muu anturointi (kosteus-, lämpötila-

, hiilidioksidianturit), kiinteistöjen etävalvomopalvelut ja kaksisuuntaisen kaukolämmön 

käyttöönotto sekä kiinteistöjen hukkalämpöjen hyödyntäminen. Lisäksi edellä mainittuihin 

ratkaisuihin voidaan yhdistää muita, laajemmin asumiseen liittyviä palveluita, kuten esimer-

kiksi turvakamerapalveluita, nettiyhteys, siivouspalveluita sekä remontointipalveluita. 
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Nämä asumisolosuhteiden teknologiat tulisi yhdistää eri teknologisten rajapintojen avulla 

yhdeksi ohjattavaksi kokonaisuudeksi. 

7.2.1 Alustatalous 

Yksi potentiaalinen ratkaisu kaukolämpöyhtiöiden liiketoiminnan laajentamiseen on di-

gialustojen käyttöönotto. Puhutaan alustataloudesta. Alustataloudella tarkoitetaan uutta ta-

louden alaa, jossa jokin yritys tarjoaa alustan, jonka päällä yritykset voivat tehdä lisäarvoa 

tuottavaa toimintaa, myydä tuotteita tai palveluita. Perinteisiin markkinoihin verrattuna alus-

toilla arvo syntyy vuorovaikutuksessa datan jakamisen kautta kolmansien osapuolten käyt-

töön. Dataa hyödyntäen ja ohjelmointirajapintojen mahdollistamana alustatalous on vuoro-

vaikutustaloutta, joka luo tilaisuuden uusien palveluiden ja tuotteiden kehittämisen suoraan 

alustayrityksen asiakkaille. Perinteinen liiketoiminta perustuu yrityksien tuotteiden ja palve-

luiden kontrolloinnista saatuun etuun. Alustatalouden kilpailuetu perustuu toimijayhteisöi-

hin, heidän omistamiin asioihin sekä tarjontaa, joita he tuottavat alustalle (Elinkeinoelämän 

keskusliitto 2017). 

7.3 Ydintoiminnot 

Yrityksen ydintoiminnoilla tarkoitetaan yrityksen liiketoimintamallin kannalta niitä välttä-

mättömiä toimintoja, joita yrityksen on pakko suorittaa voidakseen toimittaa arvolupauk-

sensa. Kaukolämpöyhtiöiden ydintoiminnoiksi voidaan määritellä lämmön tuotanto, myynti 

ja toimitus asiakkaille. Tällä hetkellä kaukolämpöyritysten digitalisaatio on viety pisimmälle 

lämmön tuotannossa tuotantolaitosten automaatiojärjestelmissä sekä etäluettavissa energia-

mittauksissa asiakkailla. Nämä teknologiat eivät kuitenkaan ole uusia, vaan ne ovat osa kau-

kolämpöyritysten normaalia, arkista toimintaa. Kaukolämmön tuotannon tehokkuutta voi-

daan kehittää digitalisaation avulla. Tuotanto- ja asiakaslaitteiden kulutusdataa voidaan hyö-

dyntää tuotannon optimoinnissa ennustemallien avulla. Tässä diplomityössä keskitytään ni-

menomaan tuotannon optimointiin. 

7.4 Tukitoiminnot 

Tukitoiminnoista puhuttaessa digitalisaatio mahdollistaa täysin sähköiseen tiedonhallintaan 

perustuvat prosessit ja automaatioasteen nostamisen. Kaukolämpöyrityksen yhteydessä tu-

kitoiminnoilla tarkoitetaan kunnossapitopalvelua ja laskutus- sekä asiakaspalvelua. SSS:llä 
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kaikki tukitoiminnot ovat ulkoistettuja, joten niiden digitalisaatiota ei käsitellä tässä diplo-

mityössä tarkemmin muuta kuin tuotantoon ja jakeluun oleellisesti liittyvien käyttöpalvelui-

den osalta.  
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8 TUOTANTOTEHOKKUUDEN PARANTAMINEN 

Yritysten kaukolämpötoimintaa on mahdollista tehostaa lukuisilla eri tavoilla hyödyntämällä 

jo olemassa olevia teknologioita. Kaukolämmön tuotantoa voidaan optimoida itseoppivalla 

ja ennustavalla tekoälyllä, joka ottaa huomioon sääennusteen, paineen ja tilapisteiden läm-

pötilat kaukolämmön menoveden lämpötilaa säädettäessä. Hienojakoisemmalla menoveden 

lämpötilan säädöllä lämpöhäviöitä saadaan minimoitua entistä paremmin. Tuotannon opti-

moinnin lisäksi ydin- ja tukitoimintoja voidaan myös parantaa automaatiota kehittämällä. 

Ydin- ja tukitoiminnoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä käyttö- ja kunnossapitopalveluita, 

joita parannettaisiin sensoreiden ja analytiikan avulla. Laskutus, perintä ja palkanlaskenta 

ovat myös toimintoja, jotka voidaan kokonaan digitalisoida. Ennen ennustemallien käsitte-

lyä käydään läpi SSS:n kaukolämmön tuotannon operoinnin nykytilanne. 

8.1 Kaukolämpöverkkojen operoinnin nykytilanne 

Tässä kappaleessa käydään läpi kaukolämpöverkkojen operoinnin tämänhetkinen tilanne, 

jossa selvitetään laitosten keskinäinen ajojärjestys ja menoveden lämpötilan sekä pump-

pauksen säätö nykyisellä toimintamallilla. 

8.1.1 Operointi ja ajojärjestys 

Tällä hetkellä kaikkien SSS:n paikkakuntien kaukolämpöverkkoja ajetaan Savonlinnassa si-

jaitsevasta keskusvalvomosta käsin. Keskusvalvomossa operaattorit ovat vaihtovuorottain 

töissä ympäri vuorokauden. Tuotantolaitosten ja kaukolämpöverkkojen ajamisesta on vas-

tuussa Elvera. Uuden verkon rakentamisesta ja vanhan verkon saneerauksesta vastaa 

Warmnet. Laitosten keskinäinen ajojärjestys on optimoitu ja ajojärjestystä valvotaan ja tie-

dot toteutuneesta ajojärjestyksestä kerätään tietojärjestelmä Qlik Senseen. Toteutuneita ajo-

järjestyksiä pystyy jälkikäteen tarkastelemaan visuaalisesti. Käytännössä kaikilla paikka-

kunnilla ajetaan ensisijaisesti aina KPA-kattiloita. Kun KPA-kattiloiden tehot eivät enää 

riitä, otetaan käyttöön POK-kattilat. Seuraavaksi käsitellään tarkemmin läpi Savonlinnan 

ajojärjestys, mikä poikkeaa muiden paikkakuntien ajojärjestyksestä.  

Savonlinnassa ensimmäisenä ajojärjestyksessä on voimalaitos, jossa tuotetaan lämpöä, säh-

köä ja prosessihöyryä. Tavoitteena kaukolämmön tuotannon optimoinnilla on saavuttaa läm-

mön, sähkön ja prosessihöyryn myynnillä maksimaalinen tuotto. Kaukolämmön maksimi-

teho voimalaitoksella on 33 MW, mutta jos vaneritehtaan prosessihöyryn tarve on normaalia 
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pienempi, voidaan lisätä kaukolämmön tuotantoa. Tällöin päästään maksimissaan 40 MW 

kaukolämpötehoon.  Voimalaitosta ajetaan vuodessa noin 49 viikkoa. Vuosihuolto ajoittuu 

tyypillisesti heinä-elokuun vaihteeseen. Voimalaitoksen on oltava käynnissä kesälläkin va-

neritehtaan höyryntuotannon vuoksi. Tämä johtaa siihen, että voimalaitoksella joudutaan 

käyttämään apujäähdytystä, mikä huonontaa tuotannon hyötysuhdetta. Kesäisin kaukoläm-

mön tuotantotarve on noin 7 MW suuruusluokkaa.  

Toisena ajojärjestyksessä on Laitaatsillan biolämpölaitos, jonka minimiteho on 4,5 MW ja 

maksimiteho 18 MW. Laitaatsillan laitos käynnistetään tavanomaisesti joulukuussa, kun 

vuorokauden keskilämpötila laskee pakkasen puolelle. Laitos vastaavasti pysäytetään maa-

liskuun lopulla. Kun molemmat laitokset ovat päällä ja kaukolämmön tuotantotarve on alle 

37,5 MW (33 MW+4,5 MW), niin voimalaitoksen kaukolämpötuotanto joustaa siten, että 

Laitaatsillassa voidaan pitää minimikuorma. Kyseinen tilanne voi toteutua esimerkiksi lau-

han sään aikaan, jolloin tuotantotarve on 28 MW, mikä tarkoittaa, että voimalaitos joustaa 

23,5 MW:iin ja Laitaatsilta ajetaan minimiteholla 4,5 MW.  

Savonlinnassa ajojärjestyksenä kolmantena ovat POK-kattilat. Käytännössä POK-kattiloita 

käynnistetään vasta, kun sekä voimalaitosta että Laitaatsillan voimalaitosta ajetaan maksi-

mikuormalla. Ulkoilman lämpötila on tällöin noin – 12 ºC tai alhaisempi. Syksyllä ja ke-

väällä esiintyy kuitenkin tilanteita, jolloin Laitaatsilta ei ole vielä käynnissä. Kyseisissä ti-

lanteissa POK-kattiloita käytetään aamuhuippujen aikaan. Voimalaitosta ajetaan näissä ti-

lanteissa vähintään 33 MW teholla, mutta usein pystytään ajamaan jonkin verran suurem-

mallakin teholla, kun tehdas ei tarvitse maksimihöyrytehoa. Satelliittipuiston POK-kattilaa 

käytetään jo lauhemmilla keleillä johtuen verkon rakenteesta ja kulutuskohteiden sijainnista, 

joiden vuoksi lämpöä ei saada kunnolla toimitettua, sillä paine-ero laskee alle 0,8 bar. Ver-

kossa on satelliittipuiston suuntaan virtauksellinen pullonkaula, joka näkyy helposti latva-

pisteen kyseisenä, liian matalana paine-erona. Pakkasen kiristyessä käytetyimmät POK-kat-

tilat sijaitsevat Savonlinnan verkossa Satelliittipuistossa, Haka-Alueella, Keskussairaalalla 

ja Kaikuvuorella. Muita POK-kattiloita käytetään melkeinpä pelkästään pääkattiloiden häi-

riötilanteissa.   
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8.1.2 Menoveden lämpötilan säätö 

Kaukolämpöverkon säätöjen tarkoituksena on ylläpitää riittävä veden paine kaikissa kauko-

lämpöputkissa, riittävä paine-ero kaikilla kaukolämpöasiakkailla sekä pitää menoveden läm-

pötila vallitsevan ulkolämpötilan mukaisessa arvossa (Energiateollisuus ry 2011, 7) Tällä 

hetkellä kaukolämpöverkkojen ajaminen perustuu kuntakohtaisiin säätökäyriin sekä valvo-

mon henkilökunnan kokemusperäiseen ammattitaitoon. Jokaisella laitoksella on paikkakun-

takohtainen säätökäyrä, jonka mukaan menoveden lämpötilaa säädetään. Aamuhuippuihin 

varaudutaan tällä hetkellä kokemusperäisellä tiedolla. Käytännössä aamuhuippuihin varau-

dutaan akkumuloimalla, eli nostamalla verkon lämpötilaa yöllä etukäteen muutamalla läm-

pöasteella. Yöllä tehty varaus puretaan pois kulutuksen tarpeen mukaisesti. Menoveden läm-

pötilaa ajetaan säätökäyrien mukaan. Säätökäyrien periaate pohjautuu energiateollisuuden 

ohjekäyrään. Energiateollisuuden ohjekäyrä, jota ajamisessa käytetään, on yksinkertainen 

kuvaaja, missä menoveden lämpötila on esitettynä ulkolämpötilan funktiona. Energiateolli-

suuden ohjekäyrä on esitettynä kuvassa 18. 

 

 

Kuva 18. Energiateollisuuden ohjekäyrä, missä menoveden lämpötila on esitettynä ulkolämpötilan 

funktiona. (Energiateollisuus ry 2006, 336) 
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Kerätystä menoveden lämpötilan historiadatasta selviää, että SSS:llä Savonlinnan kauko-

lämpöverkossa menoveden lämpötilaa pidetään 80 °C, kun ulkolämpötila on viisi astetta tai 

sitä suurempi. Kun ulkolämpötila laskee alle viiden asteen, menoveden lämpötilaa ruvetaan 

nostamaan lineaarisesti ulkolämpötilan mukaan. Kuvassa 19 nähdään kaukolämpöveden 

lämpötila ulkolämpötilan funktiona. Kuvan data on peräisin vuoden 2019 tammi-helmikuun 

lämmityskauden ajalta, jolloin on ollut vuoden kylmimmät kelit. 

 

Kuva 19. Menoveden lämpötila ulkolämpötilan funktiona esitettynä mitattuina datapisteinä. 

 

Kuvasta 19 nähdään, että menoveden lämpötila nousee melko lineaarisesti ulkolämpötilan 

mukana. Kuvasta 19 nähdään myös, kovilla pakkasilla tyypillisesti Savonlinnassa lämpötilaa 

joudutaan korottamaan käsin, sillä käytössä oleva säätökäyrä ei anna kovilla pakkasilla riit-

täviä lämpötiloja. Mittausdatan keskelle kuvaan on sovitettuna trendiviiva, joka kuvastaa 

menoveden lämpötilan ja ulkolämpötilan lineaarisuutta. Kuvasta 19 huomataan myös, että 

samoissa ulkolämpötiloissa esiintyy monia eri menoveden lämpötilan arvoja. Menoveden 

lämpötila on vaihdellut samassa ulkolämpötilassa jopa viisi astetta. Savonlinnassa oleva sää-

tökäyrä on esitettynä kuvassa 20. 
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Kuva 20. Säätökäyrällä tarkoitetaan kuvaajaa, jossa menoveden lämpötila esitetään ulkolämpötilan funktiona. 

Menoveden lämpötilaa säädetään säätökäyrän mukaan. 

 

Kunnollisen menolämpötilan ajokäyrän puuttuminen johtaa vaihtelevaan ja epävakaaseen 

verkon ajotyyliin siten, että yleensä kaukolämpöverkkoon ajetaan liian kuumaa vettä. (Vian-

der Tero 2014) SSS:llä tuotantolaitoksen tehokkuutta voidaan huomattavasti parantaa otta-

malla käyttöön lämpökuorman ennustemalli, joka ottaa huomioon aiempia kulutustietoja 

sekä sääennusteen. Sääennusteen pystyy helposti hakemaan ilmatieteen laitokselta FMI:ltä 

REST API -rajapinnasta tai Norjan ilmatieteen laitokselta YR:ltä.  

8.1.3 Pumppauksen säätö 

Savonlinnan voimalaitoksella on kaksi samanlaista Sulzerin 278 kW tehoista kaukolämpö-

pumppua, joista toinen on koko ajan käytössä. Kyseessä on kierroslukusääteinen keskipako-

pumppu. Kierroslukusäätö takaa hyvän hyötysuhteen koko pumppauksen vaatimalla alu-

eella. Toinen pumppu toimii varapumppuna, jota käytetään häiriötilanteissa. Kaukolämpö-

pumpun säätöä ei ole automatisoitu, vaan se tapahtuu manuaalisesti operaattorin toimesta. 

Kaukolämpöpumppausta säädetään kaukolämpöverkon paine-eron sekä kaukolämpötehon 

mukaan. Kun verkon kuormitus muuttuu, alin paine-ero voi siirtyä eri puolille verkkoa. Näin 

voi käydä myös, kun samassa verkossa rinnan olevia lämmön tuotantolaitoksia otetaan tuo-

tantoon verkon kuormituksen mukaan (Energiateollisuus ry 2011, 7). Operaattori valvoo 

verkon paine-eroja verkon eri kohdissa ja säätää pumppausta siten, että verkon paine-ero ei 

laske alle 0,8 bar missään verkon kohdassa. Paine-eromittauksia on verkossa yhteensä 16 
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kappaletta. Paine-eromittaukset sijaitsevat tuotantolaitoksilla, venttiilikaivoissa ja valituissa 

verkon pisteissä. Ensimmäisenä paine-eron kanssa tulee ongelmia yleensä satelliittipuis-

tossa. Kaukolämpötehon tarpeen kasvaessa ei heti nosteta menoveden lämpötilaa, vaan ensin 

nostetaan pumppaustehoa lisäämällä virtausta menoveden lämpötilan pysyessä samana. Kun 

pelkkä pumppaustehon lisäys ei enää riitä, nostetaan menoveden lämpötilaa. Pumppauste-

hon arvoja ei kirjata ylös tiedonkeruujärjestelmään. Pumppauksesta kerätään tiedonkeruu-

järjestelmään ainoastaan pumppauksen massavirta tuntitasolla. Savonlinnassa on yksi väli-

pumppaamo, joka sijaitsee Tulliportinkadulla. Välipumppaamoa käytetään pääasiassa, kun 

pelkkä voimalaitos on päällä ja on suhteellisen kylmää. Pumppaussuunta on tällöin idästä 

länteen. Kesällä Laitaatsillan ollessa yksin päällä pumppaussuunta on lännestä itään. 

8.2 Digitalisaation nykytilanne Suur-Savon Sähkön kaukolämpötuotan-

nossa 

Tässä luvussa käsitellään digitalisaation nykytilannetta SSS:n kaukolämmön tuotannossa. 

Luvun käsittely sisältää kuvauksen valvomotyöstä, tietovarastosta, käytettävistä KPI-mitta-

reista (Key Performance Indicator) sekä kunnossapitojärjestelmästä. 

8.2.1 Valvomotyö 

Valvomossa on käytössä Valmet DNA automaatiojärjestelmä, mitä käytetään sellu- paperi-

, energia- ja muussa prosessiteollisuudessa maailmanlaajuisesti. Valmetin automaatiojärjes-

telmällä operoidaan Pääskylahden voimalaitosta. Samassa tilassa sijaitsee kaikkien SSS:n 

laitosten operointiin tarkoitettu järjestelmä Citect Scada. Valvomotilassa operointi tapahtuu 

suurkuvanäytöiltä sekä pienemmiltä näytöiltä. Suurin osa näytöistä on tarkoitettu voimalai-

toksen operointiin. Alun perin tilassa oli pelkästään voimalaitoksen operointiin tarkoitettuja 

näyttöjä. Omaa toiminnanohjausjärjestelmää ei varsinaisesti ole. Voimalaitoksen osalta Val-

metin DNA-järjestelmässä on päiväkirja, jota käytetään tiedonvaihdossa operaattoreiden 

kesken ja operaattoreiden sekä asentajien välillä. Vuoronvaihdossa operaattorit käyvät tilan-

teen läpi suullisesti. SSS:llä on käytössä kunnossapitojärjestelmä NOVI, jossa on oma päi-

väkirja. 
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8.2.2 Tietovarasto ja Qliksense 

Kaikki tuotantolaitosten raakadata tallennetaan tietovarastoon. Visualisointityökalu Qlik-

sense toimii tietovaraston päällä. Myös asiakasdata kerätään tietovarastoon. Tietovarastoon 

tallennettavaa tuotantodataa hyödynnetään kahdella tavalla: tuotannon raportoinnissa sekä 

KPI-mittareiden käytössä. KPI-mittareilla mitataan tuotannon tehokkuutta. SSS:llä on tällä 

hetkellä käytössä seuraavat KPI-mittarit: 

 

- tuotantolaitosten ajojärjestys 

- kiinteän polttoaineen osuus tuotetusta energiasta 

- kaukolämmön menoveden lämpötila 

- HSQ-poikkeamat 

- Sairaspoissaoloon johtaneet työtapaturmat 

- Ennakkohuollot ja reittihuollot toteutettu aikataulussa 

- Vuosirevisioiden toteutuminen suunnitellussa laajuudessa ja ajallaan 

- Ennakkohuoltojen suunnittelun tarkkuus 

8.2.3 Kunnossapitojärjestelmä 

SSS:llä otettiin käyttöön selainpohjainen kunnossapitojärjestelmä vuonna 2018. Selainpoh-

jaisesta kunnossapitojärjestelmästä löytyy paikkakuntakohtaisesti koko laitos- ja laitekanta 

sekä varaosat. Lisäksi kunnossapitojärjestelmässä voi suorittaa työpyyntöjä. Kunnossapito-

järjestelmässä on myös suunniteltuna kaikki ennakko- ja reittihuoltotehtävät. Käytännössä 

kunnossapitojärjestelmän avulla ohjataan ja raportoidaan koko kunnossapitotoiminta. 

8.3 Ennustemallit kaukolämmön tuotannon optimoinnissa 

Lämpökuorman ennustemallit ovat tärkeimpiä analyysivälineitä lämmöntuotannon optimoi-

miseksi. Lämpökuorman ennustamiseen on olemassa tilastomatematiikkaan ja koneoppimi-

seen perustuvia malleja, joille annetaan yleensä alkuarvona menneisyyden kulutustietoja 

sekä muita lähtöarvoja. Tarkoilla lämpökuormaennusteiden malleilla on merkittäviä etuja, 

kuten lämmöntuotannon energiatehokkuuden parantaminen ja ympäristövaikutusten vähen-

täminen. Lyhytaikaisen kuorman ennustamiseen on suunniteltu useita ennakoivia malleja.  

Ennustemallit voidaan jakaa kolmeen pääryhmään: tilastollisiin lineaarisiin lähestymistapoi-

hin, tilastollisiin ei-lineaarisiin lähestymistapoihin sekä koneoppimisen tekniikoihin. 
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Tilastollisia lineaarisia lähestymistapoja ovat aikasarjaennusteet, jotka perustuvat auto-

regressiivisiin malleihin, liikkuviin keskiarvomalleihin ja näiden kombinaatiomalleihin. Ei-

lineaarisessa ennustamisessa käytetään puolestaan neuroverkkoja. Koneoppimisen tekniikat 

perustuvat Gaussin prosesseihin, sumeaan logiikkaan ja tukivektorikoneisiin. Varhaisimpia 

ennustemenetelmiä ovat Box-Jenkinsin ja Holt Wintersin tilastolliset aikasarjamallit. Ennus-

temallista riippumatta niissä otetaan yleensä huomioon kaksi tekijää: sääolosuhteet ja asiak-

kaan käyttäytyminen. Kulutukseen vaikuttavista tekijöistä merkittävin on sää. Asiakkaan 

käyttäytymistä voidaan tulkita kuukausi- viikko- tai päiväkohtaisesti (Bianchi et al 2019) 

Tähän mennessä ainakin seuraavia ennustemalleja on tutkittu lämpökuormien ennustami-

seen: 

 

• AR-malli 

• MA-malli 

• ARMA-malli 

• ARX-malli 

• Box-Jenkins-malli 

• Neuroverkkomalli 

• Tukivektorikone 

• Regressiomalli 

 

Tässä kappaleessa käydään läpi lämpökuormien ennustemalleja, joista on tehty tutkimuksia 

ja joita on pidetty tehokkaina lämpökuormien ennustamisessa. Läpikäytäviä malleja ovat 

AR-malli, MA-malli, edellä mainittujen mallien yhdistelmämalli ARMA-malli, ARX-malli, 

neuroverkkomalli sekä muutama koneoppimisen malli.  

8.3.1 AR-malli 

Aikasarjalle on tyypillistä havaintojen luonnollinen aikajärjestys, joka ei ole muutettavissa. 

Tyypillistä on myös, että havainnot riippuvat toinen toisistaan. Muuttujien saamat arvot ovat 

kuitenkin epävarmoja, joten ne voidaan siksi mallintaa satunnaismuuttujina. Aikasarjat 

koostuvat satunnaismuuttujien muodostamista ketjuista, joita voidaan kutsua stokastisiksi 

prosesseiksi. Autoregressiivinen (AR) aikasarjamalli on stokastinen malli, jolla voidaan en-

nustaa tiettyjä tapahtumasarjoja. Mallin arvo ilmaistaan rajallisella, aiempiin arvoihin 
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perustuvalla lineaarisella aggregaatilla sekä satunnaisella ”shokilla” 𝑎𝑡. Aikasarjamalleissa, 

joissa peräkkäiset arvot ovat riippuvaisia toisistaan, voidaan katsoa, että ne ovat syntyneet 

useiden riippumattomien ”shokkien” sarjasta. Nämä ”shokit” ovat satunnaisia arvoja, joiden 

hajonnat muistuttavat yleensä normaalijakaumaa ja näille voidaan olettaa keskiarvoksi 0 ja 

varianssiksi σ𝑎
2  N (0, σ𝑎

2). Autoregressiivisessa mallissa edelliset havainnot ovat mallin se-

littäjänä. Autoregressiivinen aikasarjamallin yleismuoto on esitettynä kaavassa: 

 

𝑧𝑡 = 𝜙1𝑧𝑡−1 + 𝜙2𝑧𝑡−2⋯+𝜙𝑝𝑧𝑡−𝑝 + 𝑎𝑡             (7) 

missä 

zt  aikasarjan arvo 

zt-1  aikasarjan arvoa edeltävä arvo 

zt-p  aikasarjan arvoa p verran edeltävä arvo 

𝜙  painokerroin regressiosovituksesta 

𝑎𝑡  satunnaisprosessista saatu virhetermi 

(Box George E. P et al 2016) 

 

Tutkimuksessa (Bianchi et al 2019) vertailtiin erilaisia ennustemalleja lämpökuorman en-

nustamiseen. Mallit luotiin ja analysoitiin perustuen italialaisen sähköyhtiön AGSM:n tilas-

toituun dataan. Tutkimuksessa autoregressiivinen malli pärjäsi muita malleja paremmin. Ky-

seessä oli autoregressiivinen malli, millä ennustettiin päivittäinen ja tuntikohtainen kuorma 

yhteensä 168 ennusteyhtälöllä (jokaiselle viikon tunnille oma yhtälö). Yhtälöt olivat muotoa 

 

𝑀𝑖𝑗 = 𝑓(𝑊, 𝑑𝑙, 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙)              (8) 

missä 

i  viikonpäivä (1–7) 

  j  vuorokausikohtainen tunti (0–23)  

W  sääolosuhteet 

dl  aiemmat lämpökuormat 

social  työ- tai vapaapäivä 

 

Sääolosuhteisiin kuuluivat ilman lämpötila, tuulennopeus ja kosteus. Tulokset osoittivat, että 

valittu malli kykenee ennustamaan tarkkaan seuraavan 48 tunnin kuorman. Tuloksen 
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tarkkuutta arvioitiin neliöllisen keskiarvon RMSE:n avulla sekä prosentuaalisen absoluutti-

sen keskiarvon MAPE:n avulla. Tutkimuksessa ARM4-malli sai RMSE-arvokseen 1,57 pro-

senttia ja MAPE-arvokseen 9,34 prosenttia. Tutkimuksessa todettiin myös, että sääolosuh-

teet, aiemmat lämpökuormat ja viikonpäivä ovat edellytyksiä tarkalle ennustukselle. 

8.3.2 MA-malli 

Liukuvan keskiarvon mallin (MA) avulla ennustetaan autoregressiivisen mallin tavoin tule-

via tapahtumasarjoja aiempiin tapahtumiin perustuen, mutta MA-malli eroaa AR-mallista 

siten, että siinä lähtömuuttujan arvo perustuu aiempien havaintojen ja estimoitujen havain-

tojen erotukseen, eli virhetermiin. MA-mallin yleinen muoto on esitettynä kaavassa: 

 

𝑧𝑡 = 𝑎𝑡 − 𝜃1𝑎𝑡−1 − 𝜃2𝑎𝑡−2⋯− 𝜃𝑞𝑎𝑡−𝑞             (8) 

missä 

zt  aikasarjan arvo 

𝑎𝑡  stokastisesta prosessista saatu arvo 

𝑎𝑡−1  stokastisesta prosessista saatua arvoa edeltävä arvo 

𝑎𝑡−𝑞  stokastisesta prosessista saatua arvoa q verran edeltävä arvo 

(Box George E. P et al 2016) 

 

 

8.3.3 Box-Jenkins-malli 

Box-Jenkins (BJ) mallilla viitataan mallin, joka koostuu AR- ja MA-mallista. Näistä muo-

dostuu autoregressiivinen liukuvan keskiarvon malli, eli ARMA-malli (engl. Autoregressive 

Moving Average Model). ARMA-mallin hyötynä verrattuna kahteen aiempaan malliin on 

sen yksinkertaisuus. ARMA-mallin yleinen muoto on esitettynä kaavassa:  

 

𝑧𝑡 = 𝜙1𝑧𝑡−1 +⋯+ 𝜙𝑝𝑧𝑡−𝑝𝑎𝑡 − 𝜃1𝑎𝑡−1 −⋯− 𝜃𝑞𝑎𝑡−𝑞           (9) 

(Box George E. P et al 2016) 
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8.3.4 ARX-malli 

ARX-malli (engl. Autoregressive with Extra Input) poikkeaa aiemmin esitetystä AR-mal-

lista siten, että siinä on eksogeeninen muuttuja inputmuuttujana (Mathworks 2020). Ekso-

geenisella muuttajalla tarkoitetaan entuudestaan tuntematonta arvoa. Tutkimuksessa (Doli-

nay Viliam et al 2019) tehdään lämpökuorman ennusteet kahdelle rakennukselle. Kyseisessä 

lämpökuorman ennustemallissa painotetaan ulkoilman lämpötilaa ja kuluttajan käyttäyty-

mistä. ARX-mallin yleinen muoto on esitettynä kaavassa: 

 

𝑦(𝑘) =
𝑏(𝑧−1)

𝐴(𝑧−1)
𝑢(𝑘) +

1

𝐴(𝑧−1)
                    (10) 

missä 

y  lämpökuorma ajanhetkellä k 

u  ulkoilman lämpötila ajanhetkellä k 

𝑏(𝑧−1)  polynomiaalinen yhtälö, jolla kuvataan ulkoilman vaikutusta 

𝐴(𝑧−1)  polynomiaalinen yhtälö, jolla kuvataan kuluttajien käyttäyty- 

  mistä 

𝑧−1  viivästysoperaattori 

 

Polynomiaaliset yhtälöt 𝑏(𝑧−1) ja 𝐴(𝑧−1) määritellään käänteisen viivästysoperaattorin 𝑧−1 

avulla yhtälöiden mukaan, jotka ovat esitettynä kaavoissa 11 ja 12: 

 

 

𝐴(𝑧−1) = 1 + 𝑎1𝑧
−1 +⋯+ 𝑎𝑛𝑎𝑧

−𝑛𝑎           (11) 

 

missä 

a1  estimoidun mallin sisäiset parametrit i = 1,...na 

 

 

𝐵(𝑧−1) = 𝑏0 + 𝑏1𝑧
−1 +⋯+ 𝑏𝑛𝑏−1𝑧

−𝑛𝑏+1           (12) 

missä 

b1  estimoidun mallin sisäiset parametrit i = 1,...nb 
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Kalibrointivaiheessa luodaan regressiovektori, joka sisältää historiallisen mittausdatan ilman 

ulkolämpötilasta. Regressiovektorin historiadatan takarajaksi asetettiin tutkimuksessa kolme 

päivää, sillä ennuste ei enää parantunut pidemmän ajanjakson jälkeen. ARX-malli osoitti 

parempia tuloksia verrattaessa PSO-malliin. Ensimmäisen rakennuksen mitattu kulutus oli 

8,32 GJ, ja ARX:n ennustama kulutus oli 8,21 GJ. Virhettä ensimmäisen rakennuksen läm-

pökuorman ennustuksessa oli 1,3 prosenttia. Toisen rakennuksen kohdalla mitattu kulutus 

oli 9,27 GJ, ja ennustettu kulutus oli 9,12 GJ. Virhettä toisen rakennuksen lämpökuorman 

ennustuksessa oli 1,6 prosenttia. ARX-malli ei kuitenkaan tarjoa paljoakaan tilaa joustolle. 

Esimerkiksi tapauksessa, jossa kuluttajan lämmitysprofiili ei ollut jaksollisesti selkeä tiet-

tyyn aikaan tai ulkolämpötilaan verrattuna, saadun tuloksen laatu heikkeni.  

8.3.5 Neuroverkkomalli 

Neuroverkkomallit ovat matemaattisia malleja, joiden toiminta muistuttaa vahvasti aivojen 

neuroniverkoston toimintaa. Neuroverkkoja käytetään yleensä ohjattujen koneoppimismal-

lien luomiseen ja ne ovat hyödyllisiä tapauksissa, joissa logistiset regressiomallit eivät vält-

tämättä tarjoa riittävää tarkkuutta. Monet monimutkaiset koneoppimisen sovellukset ja al-

goritmit pohjautuvat neuroverkkomalleihin. (Rebala et al 2019, 103) Neuroverkot koostuvat 

joukosta yksinkertaisia solmuja, joiden välillä on joukko liitoksia. Tieto välittyy verkossa 

liitosten välityksellä aktivaation leviämisenä solmulta toiselle. Neuroverkkoja ei ole suoraan 

ohjelmoitu vastaamaan syötettyyn dataan tietyllä tavalla, vaan verkko oppii sille annettujen 

esimerkkien perusteella. Oppiminen tapahtuu liitoksien voimakkuuksien muutoksina (Hon-

kela 2020) Kuvassa 21 on esitettynä kaaviokuva yksinkertaisesta neuroverkosta. 

 

 

Kuva 21. Yksinkertainen neuroverkko, jossa on kaksi inputmuuttujaa, kaksi liitosta sekä yksi outputmuuttuja. 

(Rebala et al 2019, 106) 

 

Neuroverkkopohjaisia lämpökuorman ennustemalleja esiintyy laajalti kirjallisuudessa. Tut-

kimuksessa (Geysen et al 2017) neuroverkkomallilla ennustettiin ruotsalaisen 
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kaukolämpöverkon lämpökuormaa. Inputmuuttujina käytettiin historiallisia kulutustietoja, 

ennustettua ulkolämpötilaa, lämpötilan etenemisviivettä lämpölaitokselta kuluttajalle sekä 

muuttujaa mikä otti huomioon, oliko kyseessä työpäivä, viikonloppu vai juhlapyhä. Neuro-

verkkomallia operoitiin datalla, jota oli kerätty 27 eri kuukaudelta. Ensimmäisellä 20 kuu-

kauden datalla neuroverkko koulutettiin ja viimeisillä 7 kuukauden datalla tehtiin neurover-

kon suorituskyvyn analyysi. Kaikki data implementoitiin Pythoniin. Implementoinnissa käy-

tettiin koneoppimiskirjastoa scikit-learnin versioita 0.17.1 ja 0.18.1. Neuroverkon mallin-

nukseen kirjastosta valittiin ohjelma KerasRegressor. Keras on Pythonin oma neuroverkko-

kirjasto, joka pystyy käyttämään TensorFlow:ta ja Theanoa backendinä. Kyseiset backendit 

ovat open-source-sovelluskirjastoja, joilla voi rakentaa neuroverkkomalleja. Tässä tutki-

muksessa käytettiin TensorFlow:ta. Ennusteen tarkkuutta arvioitiin laskemalla ennusteelle 

virhearvo MAPE. Kyseiseksi arvoksi saatiin 11,92 prosenttia. Tutkimuksessa vertailtiin 

myös muita malleja, ja neuroverkkomallilla päästiin parhaimpaan tulokseen. (Geysen et al 

2017) 

8.3.6 Tukivektorikone 

Tukivektorikone (engl. Support Vector Machine, SVM) on lineaarinen luokittelumalli. 

SVM:n etuna on, että se voi toimia harvalla datamäärällä ja mallit voidaan luoda suhteellisen 

pienellä otosjoukolla. (Rebala et al 2019, 63) Tukivektorikoneen ideana on sovittaa kahden 

datajoukon väliin suora siten, että suoran molemmille puolille piirrettyjen suoran kanssa yh-

densuuntaisten marginaalisuorien etäisyys toisistaan on mahdollisimman suuri. Näitä piir-

rettyjä marginaalisuoria kutsutaan tukivektoreiksi. Tukivektorin toimintaperiaatetta havain-

nollistaa kuva 22. 
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Kuva 22. Datajoukkojen väliin piirretty suora sekä tukivektorit esitettynä. (Rebala et al 2019, 63) 

 

Kohdassa 6.1.5 läpikäytävässä tutkimuksessa tehtiin lämpökuorman kulutusennuste myös 

tukivektorikonetta käyttäen. Tukivektorikoneen ennusteen MAPE-arvoksi saatiin tutkimuk-

sessa 12,75 prosenttia. 

8.3.7 Usean muuttujan lineaarinen regressiomalli 

Regressiomalleja käytetään kuvaamaan muuttujien välisiä suhteita sovittamalla viiva havait-

tuihin datapisteisiin. Regressiomallin avulla pystytään arvioimaan, kuinka vahvasti riippu-

vainen muuttuja muuttuu yhden tai useamman riippumattoman muuttujan kanssa. Usean 

muuttujan lineaarisessa regressiomallissa (engl. Multiple Linear Regression) datapisteisiin 

sijoitetaan yhtälö, joilla on useita eri parametreja. Usean muuttujan lineaarinen regressio-

mallin yleinen muoto on esitettynä kaavassa (13).  

 

𝑦(𝑋, 𝑌, 𝑍, 𝐷) = 𝛽0 + 𝛽1𝑋 + 𝛽2𝑌 + 𝛽3𝑍 + 𝛽4𝐷          (13) 

missä  

y  regressioyhtälö 

𝛽0  vakiokerroin 

𝛽1−4  regressiokertoimet inputmuuttujille 

X  inputmuuttuja 



74 

 

 

Y  inputmuuttuja 

Z  inputmuuttuja 

D  inputmuuttuja 

 

Tutkimuksessa (Idowu et al 2016) optimoitiin kaukolämpöverkon osaa usean muuttujan li-

neaarisella regressiomallilla, johon kuului 10 lämmönjakokeskusta, joista viisi sijaitsee 

asuinkerrostalossa ja viisi liiketoimistorakennuksessa. Inputmuuttujina tutkimuksessa käy-

tettiin päiväkohtaista tuntia, viikonpäivää, meno- ja tulolämpötilaa ja niiden erotusta, ulko-

lämpötilaa sekä aiempia lämpökuormia. Tutkimuksessa mallin MAPE-arvoksi saatiin 5,8 

prosenttia. Inputparametreja lisättiin tutkimuksessa, mutta ne eivät vaikuttaneet merkittä-

västi ennusteen tarkkuuteen, mikä voi johtua kyseisen mallin lineaarisuudesta.  

8.3.8 XGBoost 

XGBoost (engl. Extreme Gradient Boosting) on skaalautuva koneoppimisjärjestelmä gra-

dienttipuun tehostamiseen. Se on kokonaisuusoppimisalgoritmi, joka käyttää pohjana luo-

kittelu- ja regressiopuuta (CART). CART on puurakenne, joka luokittelee inputit kartoitta-

malla ne eri ”lehtiin”. XGBoost kouluttaa useita CART-rakenteita ja tulokset kootaan lopul-

lisiksi outputeiksi. XGBoost -mallin yleinen muoto on esitetty kaavassa 13: 

 

�̂�𝑖 = 𝜙(𝑥𝑖) = ∑ 𝑓𝑘(𝑥𝑖)
𝐾
𝑘=1                     (13) 

missä   

  �̂�𝑖  ulostulo 

  𝑓𝑘  yksittäinen CART-puurakenne 

  K  CART-puurakenteiden lukumäärä 

 

Tutkimuksessa (Puning et al 2019) perehdytään monivaiheiseen kaukolämmön kuorman en-

nustamiseen koneoppimisalgoritmien avulla. Yksi tutkimuksessa käsiteltävistä koneoppi-

mismalleista on XGBoost. XGBoost saavutti tarkimmat ennustetulokset käyttäen rekursii-

vista strategiaa. Kyseistä strategiaa käyttäen XGBoostin MAPE-arvoksi saatiin 9,59 %.  Tut-

kimuskohteena oli kiinalainen kaukolämpöverkko, jossa lämpö tuotetaan CHP-laitoksella.  
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8.3.9 Ennustemallien tulosten vertailu 

Seuraavassa taulukossa on listattuna yleisimpiä parametrejä, joita eri ennustemalleissa on 

käytetty inputmuuttujina. Parametrit ovat jaoteltuina aika-, sää-, kulutus- ja prosessiparamet-

reihin. 

 

 

Taulukko 2. Kaukolämmön ennustemalleissa yleisimmin esiintyviä inputparametreja. 

aikaparametrit sääparametrit kulutusparametrit prosessiparametrit 

päiväkohtainen 
tunti 

ulkolämpötila 
  

edellisen päivän läm-
pökuorma 

kl-veden meno- ja tulolämpö-
tila 

viikonpäivä 
  

ulkolämpötilan en-
nuste ( 48 h) 

viime viikon lämpö-
kuorma 

kl-veden meno- ja tulolämpö-
tilan erotus 

vuodenpäivä ilman kosteus  - massavirta 

kuukausi tuulen nopeus  - tilavuusvirta 

lämpötilan ete-
nemisviive  

aurinkosäteilyn voi-
makkuus 

 -  - 

 

Erilaisia ennustemalleja tarkasteltaessa on myös käynyt ilmi, että riittävän tarkkaan ennus-

tetulokseen voidaan päästä monella eri inputmuuttujan kombinaatiolla. Inputmuuttujia ei tar-

vitse lukumäärällisesti myöskään olla montaa, vaan tarkkaan tulokseen voidaan päästä jopa 

neljällä inputmuuttujalla. Useissa tutkimuksissa, joissa ennustemallin tarkkuutta on pyritty 

parantamaan lisäämällä ennustemalliin uusi inputmuuttuja, on selvinnyt, että tarkkuus ei 

välttämättä parane vaan pysyy joko samana tai huononee. Ennustemallista riippumatta käy-

tetyimpiä inputmuuttujia kirjallisuudessa esiintyvissä tutkimuksissa ovat (ennustettu) ulko-

lämpötila, lämpökuorma tietyltä ajanjaksolta, sekä lämpötilan etenemisviiveet lämpölaitok-

selta kuluttajalle. Kirjallisuudessa esiintyviä ennustemalleja on testattu ja niiden suoritusky-

kyä on mitattu erilaisilla virhetermeillä. Taulukossa 4 on esitettynä eri ennustemalleja sekä 

niille laskettuja virhetermiarvoja, jotka kertovat mallien tarkkuudesta yleisellä tasolla.  

 

Taulukko 3. Ennustemallien virhetermiarvot. 

Malli MAPE [%] RMSE [%] NRMSE [%] 
MAE 
[%] 

ARM 9,3 1,6 - - 
ANN 12,1 - - - 
PRO 12,4 1,9 - - 
SVN 12,8 - - - 
ETR 12,8 - - - 

NARM 16,3 2,1 - - 
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LR 18,0 - - - 
SVR - - 10,0 - 

FFNN - - 10,0 - 
MLR - - 10,0 - 
CART - - 15,0 - 
ARX - - - 7,9 
PSO - - - 10,2 

  

Taulukon 4 ennustemallit ovat peräisin neljästä eri kaukolämmön ennustemallitutkimuk-

sista. Tutkimuskohteet vaihtelevat kahden rakennuksen lämmönkulutuksen ennustamisesta 

kokonaisen kaukolämpöverkon ennustamiseen. Jokaiselle ennustemallille on esitetty taulu-

kossa vähintään yksi virhetermi, joka kertoo ennustetarkkuudesta. Kaikkia taulukon esittä-

miä virhetermiarvoja ei voi suoraan verrata toisiinsa, sillä eri ennustemallit käyttävät eri voi-

malaitoksista olevia tietoja. Taulukon 4 ennustemallien tarkkuudet antavat kuitenkin yleis-

kuvaa ja ymmärrystä siitä, kuinka tarkkoihin tuloksiin tällä hetkellä eri ennustemalleja käyt-

tämällä voidaan päästä kaukolämmön tuotannon ennustamisessa. Vertailtaessa ennustemal-

leille määritettyjä virhetermien arvoja yksitellen nähdään, että suuruusluokat jokaisella vir-

hetermillä ovat suurin piirtein samaa luokkaa.  MAPE-arvoja tarkasteltaessa käy ilmi, että 

ARM-malli yltää tarkimpaan tulokseen. RMSE-arvoja tarkasteltaessa nähdään, että sama 

ARM-malli yltää tarkimpaan tulokseen. Kolme ennustemallia SVR, FFNN ja MLR saivat 

yhtä tarkan NRMSE-arvon samassa tutkimuksessa. MAE-arvoja esiintyy taulukossa vain 

kaksi, ja niistä paremman tuloksen on saanut ARX-malli.  

8.3.10 Ennustemallin valinta 

Ennustemallin valinnassa tulee ottaa huomioon monta asiaa. Alussa on tärkeää määrittää 

käytettävissä olevan datan luonne. Data voi olla joko kvantitatiivista eli määrällistä tai kva-

litatiivista eli laadullista.  Määrällisellä datalla tarkoitetaan kaikkea lukuarvoihin perustuvaa 

numeerista dataa, esimerkiksi tilastotietoja. Laadullisella datalla taas tarkoitetaan enemmän 

kuvailevaa tietoa, kuten mielipiteitä, näkökulmia ja havaintoja. Lämpökuormien ennustami-

nen perustuu käytännössä historiallisiin kulutustietoihin, joten on selvää, että malliksi vali-

taan määrällistä dataa käyttävä ennustemalli. 

Ennustemallin valinnan helpottamiseksi voidaan käyttää siihen tarkoitettua ohjerankaa, joka 

on kuvattu tutkimuksessa (Kokkonen Eetu 2020).  

1. Ongelman määrittäminen 
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2. Datan kerääminen tai hankkiminen 

a. Määritetään käytettävä data (määrällinen/laadullinen). Voi olla kumpaakin. 

3. Ennustemallin valinta. Valinta perustuu pääosin valittuun datan laatuun ja siihen, 

mitä halutaan ennustaa. Lämpökuormien ennustamisessa data on vahvasti korreloi-

tuvaa säädatan ja ennen kaikkea sääennusteiden kanssa. 

a. Mallista ei kannata luoda liian monimutkaista, mikäli yksinkertaisella mal-

lilla saavutetaan riittävän tarkka tulos. 

b. Mikäli ekstrapolaatio on todennäköistä ennusteissa, on mallin hyvä olla yk-

sinkertainen. 

c. Mikäli mahdollista, ennusteet on hyvä tehdä monen eri mallin avulla. 

i. Näille voidaan asettaa eri painokertoimia (alussa kuitenkin samat pai-

nokertoimet) 

4. Mallin luominen ja testiin ottaminen 

5. Mallin testaus ja virheen suuruus 

a. Mallin mahdollinen vaihto, jolloin palataan kohtaan 3 

b. Mallin hyväksyntä ja sen tuominen käyttöön 

8.3.11 Lähtödatan määrittely 

Suur-Savon Sähköllä kaukolämmön tuotannosta on saatavilla paljon dataa tietyillä aikavii-

veillä. Kaikki data kerätään samaan tietovarastoon talteen. Dataa kerätään jokaiselta Savon-

linnan tuotantolaitokselta: Pääskylahden voimalaitokselta, Laitaatsillan biovoimalaitokselta 

sekä öljylaitoksilta. Pääskylahden voimalaitoksen tuotannosta sekä Laitaatsillan biovoima-

laitokselta dataa kerätään ulkoilman lämpötilasta, kaukolämpötehosta, paluuveden massa-

virrasta, meno- ja tuloveden lämpötilasta ja kaukolämmön vaihtimien tehosta. Lisäksi ver-

kossa on paine-eromittauksia verkon eri pisteissä, joista kerätään myös dataa. Öljylaitoksilta 

kerätään lähtevä kaukolämpöteho. Suur-Savon Sähköllä otettiin käyttöön tiedonkeruujärjes-

telmä vuonna 2018. Tiedonkeruujärjestelmään on käyttöönoton jälkeen ruvettu keräämään 

yrityksen toimialueen eri kuntien lämpölaitoksista dataa. Dataa ei kuitenkaan ole ruvettu 

keräämään kaikista lämpölaitoksista samanaikaisesti, vaan eri lämpölaitosten datoja on ru-

vettu keräämään eri aikoihin teknisistä syistä. 2020 maaliskuusta lähtien kaikki lämpölaitok-

set ovat olleet kytkettynä samaan tiedonkeruujärjestelmään. Taulukossa 1 esitetään kunta-

kohtaisesti, milloin laitokset ovat liitetty tiedonkeruujärjestelmään.  
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Taulukko 4. Paikkakuntien liittymispäivämäärät tietojärjestelmään. 

Paikkakunta 

Liittynyt tietojärjestel-

mään 

Kangasniemi 1.11.2018 

Puumala 1.11.2018 

Savonlinna JSV 1.11.2018 

  
Juva 1.4.2019 

Savonlinna Laitaatsilta 1.11.2019 

Mäntyharju 1.12.2019 

Rantasalmi 1.12.2019 

  
Hartola 1.1.2020 

Kerimäki 1.1.2020 

Pertunmaa 1.3.2020 

 

Kyseisistä laitoksista, jotka eivät ole olleet tiedonkeruujärjestelmässä yhtä tai useampaa läm-

mityskautta, on haastavampaa saada haltuun lämmönkulutuksen historiatietoja algoritmin 

kouluttamista varten. Tietojen saaminen on kuitenkin mahdollista, sillä dataa kerätään tie-

donkeruujärjestelmän lisäksi paikallisvalvomon järjestelmään. Kaikista laitoksista ei kuiten-

kaan tällä hetkellä kerätä aivan samoja tietoja, sillä osaan laitoksista ei ole asennettu tarvit-

tavaa mittauslaitteistoa. Taulukossa 2 on esitettynä paikkakuntakohtaisesti, mitä eri para-

metriarvoja lämmön tuotannosta tällä hetkellä kerätään tietovarastoon kaikilta paikkakun-

nilta. 

 

Taulukko 5. Paikkakuntakohtaisesti mitattavat parametrit. 

Paikkakunta 
menoveden 
lämpötila 

paluuveden 
lämpötila 

lämpö-
kuorma 

ulkoilman 
lämpötila 

tilavuus-
virta 

Kangasniemi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Puumala ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Savonlinna JSV ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Joutsa ✓ ✓ ✓ ✓ x 

Juva ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Savonlinna Lai-
taatsilta ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Mäntyharju ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Rantasalmi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Savonlinna Schau-
manintie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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Hartola ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Kerimäki ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Pertunmaa ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

 

Kaukolämmön tuotannon mittauksista data saadaan tietovarastoon noin puolen tunnin vii-

veellä ja käyttöpaikkojen mittauksien data saadaan noin päivän viiveellä. Mittausdataa 

paine-eroista, öljylaitoksista sekä Laitaatsillan biovoimalaitoksesta on kerätty tietovarastoon 

vasta 1.12.2019 jälkeen. 

Useat ennustemallit käyttävät yhtenä inputmuuttujana lämpötilan etenemisviivettä. Lämpö-

tilan etenemisviiveellä tarkoitetaan aikaa, joka lämpölaitokselta lähtevältä vedeltä kestää 

kulkeutua kuluttajalle. Mitä suurempi kaukolämpöverkko on kyseessä, sitä suurempi on ete-

nemisviive. Suurissa kaukolämpöverkoissa etenemisviive voi olla yli kymmenen tuntia put-

ken koosta, siirtoetäisyydestä ja kulutuksesta riippuen. Lämpötilan etenemisviive voi aiheut-

taa ongelmatilanteita erityisesti voimakkaan ja nopean ulkolämpötilan vaihteluista. Keväällä 

ja syksyllä eri kohdissa verkkoa sijaitsevilla asiakkailla voi olla jopa 10–15°C ero menove-

den lämpötiloissa. (Martikainen Riku 2013)  

Etenemisviiveet määritettiin Savonlinnan kaukolämpöverkolle tehdyn verkostosimuloinnin 

pohjalta. Verkostosimuloinnin suoritti teollisuusyritysten konsultointiyritys Elomatic. Ver-

kostosimuloinnissa simuloitiin kolme eri tilannetta. Ensimmäinen tilanne kuvasti huippute-

hotilannetta, jossa sekä Pääskylahden voimalaitos sekä Laitaatsillan biovoimalaitos ovat 

päällä. Toinen tilanne kuvasti maksimitilannetta, jossa vain voimalaitos on päällä. Kolmas 

tilanne kuvasti kesän seisokkitilannetta. Tiedot etenemisviiveistä on esitettynä taulukossa 3. 

 

Taulukko 6. Verkostosimuloinnin pohjalta lasketut etenemisviiveet eri ajotilanteissa. 

Ulkolämpötila 
[°C] Sijainti 

Etenemisviive 
[h] 

-27 VL-Satelliittipuisto 4,5 

-27 VL-Pumppaamo 2 

-27 Laitaatsilta-Pumppaamo 2,5 

-7 
VL-Satelliittipuisto (VL:n venttiili 

auki) 4 

-7 VL-kellarpelto 12 

-7 VL-keskussairaala 1 

> 10 (Kesätilanne) Laitaatsilta-Satelliittipuisto 12,5 

> 10 (Kesätilanne) Laitaatsilta-Mertalan yhtenäiskoulu 7 
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> 10 (Kesätilanne) Laitaatsilta-Pumppaamo 1 

> 10 (Kesätilanne) Laitaatsilta-VL 3,5 

 

8.4 SILO AI -Pilotti 

Tämä kappale käsittelee ennustealgoritmin pilotointia. Suur-Savon Sähköllä ennustealgo-

ritmia lähdettiin kehittämään yhdessä SILO AI:n kanssa vuoden 2020 loppupuolella. SILO 

AI on pohjoismainen tekoälyratkaisujen ja -palveluiden tarjoaja, joka tarjoaa skaalautuvaa 

osaamista koneoppimiseen, konenäköön sekä luonnollisen kielen käsittelyyn. Pilottiprojek-

tin tarkoituksena on kehittää SSS:lle Savonlinnaan kaukolämmön tuotannon ennustemalli. 

Pilottivaiheessa tehdään yhteensä kuusi mallia. Ennustehorisontit malleissa ovat 1–6, 12, 24 

ja 36 tuntia. Mallit ennustavat siis tuotantotehon tarvetta 1–36 tuntia etukäteen. 

8.4.1 Suunnittelu 

Alussa algoritmia lähdettiin suunnittelemaan siten, että se ennustaisi syötettyjen parametrien 

avulla lähtevän menoveden lämpötilan. Menoveden lämpötilan ennustaminen suoraan osoit-

tautui kuitenkin alkujaan liian monimutkaiseksi, sillä menoveden lämpötilan arvoon vaikut-

taa lukuisat muuttujat, joita ei teknisistä syistä ole mahdollista ottaa huomioon. Jos menove-

den lämpötilalle lähdettäisiin tekemään ennustetta, täytyisi ennusteessa ottaa huomioon ku-

lutus- ja sääennusteiden lisäksi huomioon paine-erojen mittaukset sekä tuotantotehosta riip-

puvat lämpötilan etenemisviiveet. Verkon paine-eromittauksista ei ole dataa riittävän pit-

kältä ajalta, sekä paine-eromittaukset korreloivat vaikeaselkoisesti menoveden lämpötilan 

kanssa. Lisäksi lämpötilan etenemisviiveet on määritetty vain kolmessa eri ajotilanteessa. 

Tarkempaan ennusteeseen etenemisviiveitä täytyisi määrittää enemmän. Seuraavaksi poh-

dittiin, että algoritmilla ennustettaisiin kuluttajien tehontarvetta. Kulutuksen ennustamisessa 

pitäisi kuitenkin arvioida verkon lämpöhäviöt erikseen, mikä toisi lisähaasteita ennusteen 

tekemiseen. Lisäksi tehontarpeen ennustamiseen tarvitaan asiakaslaitteiden dataa. Asiakas-

laitteiden datan viive asiakaslaitteelta tietovarastoon on kuitenkin 12–36 tuntia, joka on on-

gelmallista ennustetta tehdessä. Asiakaslaitteiden data jätettiin alustavasti ulkopuolelle. Sen 

huomioiminen on kuitenkin oleellista tarkkaa ennustetta tehdessä. 
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8.4.2 Ennustettava parametri 

Lopulta ennuste päädyttiin tekemään tarvittavasta kaukolämpötehosta. Ennusteessa laske-

taan Savonlinnan kaupungin voimalaitoksen sekä lämpökeskusten tehot yhteen, jotta saa-

daan tarvittava kokonaisteho. Ennusteessa on huomioitu myös apujäähdytinenergia. Ennus-

tetun kaukolämpötehon avulla operaattorit pystyvät kokemuksensa mukaan operoimaan me-

noveden lämpötilan sekä pumppauksen ennustettua kaukolämpötehoa vastaaviin arvoihin. 

Algoritmi käyttää parametreinaan vuorokauden tuntia, viikonpäivää, ulkolämpötilaa, ennus-

tettua ulkolämpötilaa, menoveden lämpötilaa, paine-eroja verkon eri pisteissä, ilmanpai-

netta, suhteellista kosteutta, kastepistelämpötilaa sekä puuska- ja tuulennopeutta. Ulkoläm-

pötilaennusteet haetaan joka tunti FMI:ltä 36 tunnin päähän. Paine-eroja, öljykattiloiden 

sekä Laitaatsillan laitoksen tietoja on ruvettu keräämään tietovarastoon vasta 1.12.2019, 

mikä tarkoittaa sitä, että lähtödataa algoritmin opettamiseen on kunnolla vain yhdeltä läm-

mityskaudelta. 2019–2020 talvi sattui vielä olemaan poikkeuksellisen lauha, joten kyseisen 

lämmityskauden data poikkeaa ns. tavanomaisen, kylmemmän talven datasta. Myöskään ti-

lanteesta, jossa sekä Laitaatsilta sekä voimalaitos ovat päällä samaan aikaan, ei ole tällä het-

kellä dataa tietovarastossa. Malli täytyy opettaa uudestaan, kun kyseistä dataa on saatavilla. 

Dataa kerätään kuitenkin koko ajan ja algoritmin ennustetarkkuus paranee sitä mukaa, mitä 

enemmän dataa on saatavilla. 

8.4.3 Seisakkitilanteessa esiintyvät poikkeavuudet mittausdatassa 

Raakadatasta kävi selville, että seisakkitilanteessa tietovarastoon kertyy väärää tietoa, sillä 

seisakkitilanteessa veden kiertosuunta muuttuu. Seisakin aikaan, kun Pääskylahden voima-

laitos ei ole käytössä, kaukolämpövesi kiertää voimalaitoksen prosessiputkistoissa normaa-

lia kiertosuuntaa vastakkaiseen suuntaan.  Sähkötehon negatiivinen arvo seisakkitilanteessa 

selittyy sillä, että laitos käyttää seisakkitilanteessa omakäyttösähköä, jolloin käyttö näkyy 

sähkötehon negatiivisena arvona.  

 

8.4.4 Datan siistiminen 

Raakadatasta löytyi jonkin verran virheellisyyksiä, mitkä näkyivät kuvaajia tarkastellessa 

piikkeinä tai muina vastaavina häiriöinä. Algoritmin oikeellisen toiminnan turvaamiseksi 
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data täytyi siistiä poistamalla siitä kaikki kyseiset häiriöt. Häiriökohtien data poistettiin ja 

korvattiin approksimoitaen vastaavalla datalla.  

8.4.5 Käytettävä malli ja sen kouluttaminen 

Käytettävä malli on kappaleessa 8.3.8 esitetty XGBoost. Myös neuroverkkomalleja kokeil-

tiin, mutta todettiin, että ne eivät antaneet yhtä tarkkoja tuloksia. Mallin koulutusvaiheessa 

data jaettiin kolmeen osaan: opetusdataan (engl. Training Data), vahvistettuun dataan (engl. 

Validation Data) ja testidataan (engl. Test Data). Opetusdata käytetään mallissa käytettävien 

parametrien opettamiseen, vahvistettu data käytetään hyperparametrien opettamiseen ja tes-

tidatalla arvioidaan ennusteen tarkkuutta. On tärkeää, että mallin tarkkuutta ei testata samalla 

datalla, millä sitä on opetettu.  

8.4.6 Parametrien painoarvot 

XGBoost-malli laskee inputparametreille automaattisesti painoarvot. Kun ennustehorisont-

tina on yksi tunti, eli kun tehdään ennustetta seuraavalle tunnille, suurimmat painoarvot ovat 

viimeisemmän toteutuneen täystunnin tuotetulla teholla sekä kahden tunnin sääennusteella. 

Yhden tunnin ennustehorisontin logiikkaa havainnollistaa kuva 23. 

 

Kuva 23. Esimerkki tilanteesta, jossa ennustehorisonttina on yksi tunti. Kuvatussa tilanteessa halu-

taan saada klo 13:45 tehtyä tuotantoennuste aikavälille 14:00 – 15:00.  Tällöin mallin laskema suurin 

painoarvo on viimeisimmällä toteutuneella täystunnin teholla, eli klo välillä 12:00 – 13:00. 

 

Muiden parametrien painoarvot ovat keskenään samaa suuruusluokkaa mutta kahta edellä 

mainittua paljon pienempiä. Kun ennustehorisonttina on 12 tuntia, suurimmat painoarvot 

ovat 13 tunnin sääennusteella sekä tuotetulla teholla 13–24 tunnin sisällä. Malli täytyy tree-

nata ainakin kerran kuussa, jotta algoritmi pystyy suorittamaan yhä tarkempia ennustuksia.  
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8.4.7 Ennustetarkkuus 

Pilottiprojektissa päästiin varsin hyviin ennustetarkkuuksiin verrattuna muihin samankaltai-

siin malleihin. Ennustetarkkuudet on määritetty erikseen eri ennustehorisonteille. Ennuste-

tarkkuudet eri ennustehorisonteille on esitettynä taulukossa 6. 

 

Taulukko 7. Ennustetarkkuudet esitettynä ennustehorisonttien mukaan. Parhaimpaan tarkkuuteen päästiin yh-

den tunnin ennustehorisontilla. Mallin tarkkuus huononee, mitä pidemmäksi ennustehorisontti kasvaa. 

 

 

Yhden tunnin ennustehorisontilla MAPE-arvoksi saatiin 3,5 %, mikä yltää tarkemmaksi kuin 

mikään taulukon 5 ennustemallin tarkkuus. Täytyy kuitenkin muistaa, että eri mallien 

MAPE-tarkkuuksia ei voida verrata suoraan toisiinsa, mutta tarkkuuden suuruusluokan pe-

rusteella voidaan todeta mallin antavan todella tarkkoja ennusteita.  

 

8.4.8 Algoritmin integrointi operaattorin järjestelmään 

Algoritmi viedään SCADA:an palvelimen kautta. Tällä hetkellä on keskitytty algoritmin ke-

hittämiseen. Tulosten visualisointi operaattorin ohjausnäytölle suunnitellaan myöhemmin. 

Tietojen esitystavan tulee olla yksinkertainen ja selkeä. Yksi mahdollinen tapa esittää tule-

vien tuntien tehot on esimerkiksi pylväsdiagrammi, jossa seuraavan tunnin teho on lihavoi-

tuna. 
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9 VERKON KOKOLUOKAN VAIKUTUKSET OPTIMOINTIIN 

Yhtenä työn tavoitteena on etsiä mahdollisia eroavaisuuksia kaupunki- ja taajamakokoluo-

kan kaukolämpöverkoista ja tutkia, mitä optimoinnin kannalta oleellisia eroavaisuuksia löy-

tyy. 

9.1 Rakenteelliset erot 

Suur-Savon Sähköllä kaupunkikokoluokan verkkoja on ainoastaan yksi kappale, mikä on 

Savonlinnan kaukoverkko. Loput yhdeksän kaukolämpöverkkoa ovat pienempien paikka-

kuntien taajamaverkkoja. Tarkastellaan kummankin kokoluokan verkkojen rakenteita. Sa-

vonlinnan kaukolämpöverkon rakenne on esitettynä kuvassa 24. 

 

 

Kuva 24. Savonlinnan kaukolämpöverkon rakenne. (Suur-Savon Sähkö 2020) 

 

Savonlinnan kaukolämpöverkkoon kuuluu Pääskylahden voimalaitos, Laitaatsillan bioläm-

pölaitos sekä öljykeskuksia yhteensä 20 kpl. Pienten paikkakuntien taajamaverkot ovat 

kaikki rakenteellisesti samanlaisia siinä mielessä, että jokaisella paikkakunnalla on ainoas-

taan yksi KPA-kattila, ja joko yksi tai kaksi öljylämpökeskusta varalämmön tuottamista var-

ten. Periaatekuva pienten paikkakuntien kaukolämpöverkon rakenteesta on esitetty kuvassa 

25. Savonlinnassa laitosten ajojärjestyksellä on huomattavasti merkittävämpi vaikutus 
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tuotantotehokkuuteen. Savonlinnan verkossa akkumulointia joudutaan hyödyntämään tuo-

tantorakenteesta ja kulutusrakenteesta johtuen paljon. Pienillä paikkakunnilla ajojärjestys on 

yksinkertainen, akkumulointia ei tarvitse tehdä niin paljon. 

 

 

Kuva 25. Pienten paikkakuntien kaukolämpöverkkojen rakenne. 

 

Savonlinnan ja pienten paikkakuntien kaukolämpöverkkojen isoin rakenteellinen ero lienee 

siinä, että Savonlinnassa KPA-kattiloita on kaksi kappaletta, kun pienemmillä paikkakun-

nilla niitä on vain yksi kappale. Molempien kokoluokkien verkoissa ajojärjestyksessä on 

ensisijaisesti KPA-kattilat, joiden jälkeen ajojärjestyksessä seuraavana ovat öljykattilat. 

Kaukolämpöverkkojen rakenteelliset erot eivät lähtökohtaisesti vaikuta digitalisaation hyö-

dynnettävyyteen, sillä digitalisaation hyödyntäminen perustuu puhtaasti kerättävään dataan 

sekä sen tehokkaaseen hyödyntämiseen. On kuitenkin tärkeää tuntea verkkojen rakenteelli-

set erot, jotta optimointi voidaan tehdä mahdollisimman tarkasti tiedostaen verkkojen kaikki 

komponentit.  

9.2 Datan kerääminen 

Samaa dataa kerätään sekä Savonlinnan kaukolämpöverkosta että pienempien paikkakuntien 

kaukolämpöverkoista. Tuotannon ennustealgoritmi, mikä SILO AI:lla pilotoitiin, pilotoitiin 

Savonlinnan kaukolämpöverkkoon.  Tulevaisuudessa myös pienempien paikkakuntien kau-

kolämpöverkkojen optimoinnissa on tavoitteena käyttää ennustealgoritmia. Koska pieniltä 

paikkakunnilta kerätään samoja parametriarvoja tietovarastoon talteen mitä tällä hetkellä 
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olevassa pilotissa käytetään, ei ole estettä, etteikö tuotannon ennustealgoritmia voitaisi ra-

kentaa myös pienten paikkakuntien kaukolämpöverkoille samojen periaatteiden mukaisesti. 

Koska pienten paikkakuntien kaukolämpöverkot ovat rakenteellisesti lähes samanlaisia tois-

tensa kanssa, optimoinnissa voidaan alustavasti käyttää samaa ennustealgoritmia kaikkien 

pienten paikkakuntien kohdalla. Kun pieniin kaukolämpöverkkoihin rakennetaan tuotannon 

ennustealgoritmi, tulee algoritmin toimivuus kuitenkin tarkistaa paikkakuntakohtaisesti. 
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10 TULOSTEN TARKASTELU 

10.1 Pohdinta 

Algoritmilla ennustetaan tuotettavan kaukolämpötehon tarvetta. Lisäksi algoritmilla pysty-

tään tekemään ennuste menoveden lämpötilasta sekä virtauksesta. Tärkeä havainto oli, että 

tuotantoennuste korreloi hyvin myös tarvittavaan menoveden lämpötilaan. Eli tuotantoen-

nusteen lisäksi myös menoveden lämpötilaennustetta voidaan hyödyntää operaattorin toi-

minnassa. Voidaan myös todeta, että valittu lähestymistapa, missä ensin kehitetään algoritmi 

tuotannon ennustamiseen, oli oikea. Jatkossa tarkkuutta voidaan siten parantaa tuomalla mu-

kaan uutta dataa esimerkiksi kuluttajalaitteista. Algoritmi ottaa huomioon myös aamutuntien 

akkumuloinnin, mikä on erityisen tärkeää, sillä oikeanlaisella akkumuloinnilla öljyn käyttöä 

voidaan vähentää leikkaamalla kulutushuippuja. Kyseessä on oppiva algoritmi, eli kun jat-

kossa operaattori toimii algoritmin suositusten mukaan, niin päästään koko ajan lähemmäksi 

optimaalista ajotapaa.  

Ennusteet tehdään tällä hetkellä pelkästään tuotantolaitosten historiallisilla arvoilla sekä sää-

ennusteella. Algoritmi ei tällä hetkellä huomioi lainkaan asiakaslaitteiden kulutusta, sillä 

asiakaslaitteiden tiedot saataisiin algoritmin käyttöön viiveellä. Asiakaslaitteiden reaaliai-

kaisten kulutustietojen avulla on mahdollista tietää vielä entistä tarkemmin kulutuksen muu-

tokset tuotannon tarpeen kasvuna tai laskuna. Asiakaslaitteiden reaaliaikaiset kulutustiedot 

ovat tärkeitä myös siltä kantilta, että koko kaukolämmön tuotanto perustuu siihen, paljonko 

asiakas tarvitsee lämpöä. Kriittisten asiakkaiden kulutustiedoilla voidaan määrittää menove-

den lämpötilalle minimiarvo. 

Tuotantotehontarpeen, menoveden lämpötilan ja virtauksen ennustamisen tavoitteena on 

kaukolämmön tuotannon optimointi. Algoritmin tekemien ennusteiden pohjautuessa aiem-

piin kulutustietoihin on syytä miettiä aiempien kulutustietojen luonnetta. Aiemmat kulutus-

tiedot pohjautuvat operaattoreiden toimintaan. Operaattorien toiminta puolestaan pohjautuu 

kokemusperäiseen tietotaitoon. Operaattorit ajavat voimalaitoksia kokemustensa mukaisesti 

sekä säätävät menoveden lämpötilaa laitoskohtaisten säätökäyrien mukaan. Käytössä ole-

ville säätökäyrille olisi hyvä tehdä optimointitarkastelu simulointiohjelmaa käyttäen, jossa 

keskimääräistä menoveden lämpötilaa laskettaisiin muutamalla asteella ja pumppausta vas-

taavasti lisättäisiin. Näin saataisiin käsitys, voisiko nykyisiä säätökäyriä laskea entisestään 

ja tehdä uudet säätökäyrät tarkempaa optimointia varten, jota myös algoritmi noudattaisi 
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muiden parametrien lisäksi. Nykyisten säätökäyrien paikkansapitävyys olisi myös hyvä tar-

kastaa ikänsäkin puolesta.  

Savonlinnassa kaukolämpöä tuotetaan Pääskylahden voimalaitoksella, Laitaatsillan lämpö-

laitoksella sekä öljykattiloilla. Algoritmi ei ota tällä hetkellä ennustetta tehdessä huomioon, 

mitkä laitokset ovat käynnissä ja mitkä ei.  

10.2 Vuotuinen säästöpotentiaali 

Algoritmin käyttöönoton ansiosta kustannussäästöä saadaan lämpöhäviöiden vähentämisellä 

sekä kulutushuippujen leikkaamisella, joka vähentää öljyn käyttöä polttoaineena. Tarkkaa 

laskelmaa siitä kuinka paljon lämpöhäviöitä voidaan suoraan vähentää algoritmin avulla, on 

haastavaa tehdä, sillä algoritmin toiminta ei suoranaisesti perustu alempien menoveden läm-

pötilojen käyttöön, vaan aiempaa tarkempaan tuotannon ennustamiseen. Vuotuinen säästö-

potentiaali voidaan kuitenkin karkealla tasolla määrittää arvioimalla lämpöhäviöissä saata-

vat säästöt sekä öljyn käytön vähentäminen.  

10.2.1 Savonlinnan kaukolämpöverkon lämpöhäviöt 

Tässä kappaleessa määritetään Savonlinnan kaukolämpöverkossa vuonna 2019 tapahtuneet 

lämpöhäviöt Energiateollisuus ry:n kaukolämpöjohtojen lämpöhäviölaskentoihin tarkoite-

tuilla kahdella Excel-tiedostolla sekä Savonlinnan kaukolämpöverkon putkistotiedoilla. Näi-

den pohjalta rakennetaan kolmas Excel, jossa voidaan tarkastella, kuinka paljon lämpöhäviöt 

vähenevät, kun menoveden lämpötilaa lasketaan asteittain. Näin saadaan karkea, mutta rea-

listinen arvio siitä, kuinka paljon lämpöhäviöt laskevat menoveden lämpötilaa laskiessa. 

Laskennan alkuarvoissa menoveden ja paluuveden lämpötilat ovat vuoden 2019 keskiarvoja, 

loput arvot ovat lämpöhäviölaskennoissa esiintyviä tyypillisiä arvoja. Alkuarvot ovat esitet-

tynä taulukossa 8. 

 

Taulukko 8. Savonlinnan kaukolämpöverkon lämpöhäviölaskennan alkuarvot.  

Menoveden lämpötila [ºC] 84 

Paluuveden lämpötila [ºC] 49 

Maaperän lämpötila [ºC] 6 

Eristeen lämmönjohtavuus [W/mK] 0,03 

Kuoren lämmönjohtavuus [W/mK] 0,43 

Maaperän lämmönjohtavuus [W/mK] 1,5 

Peittosyvyys [m] 0,6 

Aika [h] 8760 
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Savonlinnan kaukolämpöverkon putkistotiedot ovat esitettynä taulukossa 8. Putkistotie-

doissa on listattuna kunkin putken tyyppi, dimensio sekä pituus.  

 

Taulukko 9. Savonlinnan kaukolämpöverkon putkistotiedot. 

Tyyppi Dimensio Pituus [m] 

2Mpuk DN20 364,2 

2Mpuk DN25 3257,1 

2Mpuk DN32 1143,2 

2Mpuk DN40 4223,1 

2Mpuk DN50 4671,7 

2Mpuk DN65 4524,0 

2Mpuk DN80 4865,6 

2Mpuk DN100 6164,6 

2Mpuk DN125 8700,5 

2Mpuk DN150 2791,2 

2Mpuk DN200 7166,0 

2Mpuk DN250 2272,3 

2Mpuk DN300 2962,3 

Fisk DN20 79,0 

Fisk DN25 454,7 

Fisk DN32 7,8 

Fisk DN40 75,7 

Fisk DN50 89,0 

Fisk DN65 124,1 

Fisk DN80 313,2 

Fisk DN100 438,7 

Fisk DN125 248,7 

Fisk DN150 462,6 

Mpuk DN20 1,0 

Mpuk DN25 1596,3 

Mpuk DN32 46,1 

Mpuk DN40 3106,4 

Mpuk DN50 2295,1 

Mpuk DN65 4431,9 

Mpuk DN80 3127,3 

Mpuk DN100 791,1 

Mpuk DN125 6491,1 

Urts DN20 52,6 

Urts DN25 206,0 

Urts DN32 46,4 

 

 

Energiateollisuuden Excel-tiedostojen avulla kullekin putkistotyypille ja dimensiolle laske-

taan lämpöhäviö metriä kohden syötettyihin alkuarvoihin perustuen. Tämän selvityksen jäl-

keen lämpöhäviöt kaukolämpöverkossa pystytään laskemaan taulukon 9 putkistotietojen 

avulla. Vuoden 2019 lämpöhäviöksi saadaan 23180,7 MWh. Laskennan tarkkuutta voidaan 
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pitää onnistuneena, sillä saman vuoden lämpöhäviöt lämmön myynnin ja -tuotannon perus-

teella ovat 23 367 MWh. Näiden lämpöhäviötietojen pohjalta kolmannessa, itserakennetussa 

Excel-tiedostossa määritettiin laskennallisesti, että menoveden alentaminen yhdellä asteella 

toisi vuotuista säästöä 8500 €. Itserakennetussa Excel-tiedostossa pohjana käytettiin Ener-

giateollisuuden lämpöhäviölaskentatyökalua, johon lisättiin taulukon 9 arvot. Lämmön 

muuttuvana kustannuksena käytettiin 22 €/MWh. Laskennassa oletuksena on, että myös pa-

luuveden lämpötila laskee yhdellä asteella, sillä kaukolämpötehon oletetaan pysyvän sa-

mana. Menoveden lämpötilan laskun kustannussäästöjä esitetään taulukossa.  

 

Taulukko 10. Menoveden lämpötilan alentamisella saavutettavia kustannussäästöjä.  

Menoveden lämpötilan alentaminen [ºC] 84--->83 84--->82 84--->81 84--->80 

Vuotuinen kustannussäästö [€] 8492 16985 25477 33970 

 

10.2.2 Öljyn käytön vähentäminen 

Öljyn käyttöä voidaan vähentää leikkaamalla aamuisia kulutushuippuja akkumuloinnin 

avulla.  Akkumulointi on kuitenkin suoritettava siten, että verkon varausta ruvetaan purka-

maan ajoissa, ettei lämpöhäviöitä synny liikaa varauksen pitkittymisen takia. Akkumulointia 

käytetään silloin, kun Laitaatsillan lämpölaitos ei ole käynnissä. Akkumuloinnin käyttö 

ajoittuu syksyllä tyypillisesti syys-loka- ja marraskuulle ja keväällä maalis- ja huhtikuulle. 

Akkumuloinnin avulla on mahdollista saavuttaa merkittävä vuotuinen kustannussäästö. Saa-

vutettavan kustannussäästön suuruus riippuu akkumuloinnin kestosta, akkumuloinnilla lei-

kattavan kulutushuipun suuruudesta, öljyn hinnasta sekä siitä, kuinka usein akkumulointia 

tehdään. Kylminä syksyinä ja keväinä akkumuloinnin tarve on suurempi, jolloin säästöpo-

tentiaalia on enemmän. Vastaavasti lauhoina syksyinä ja keväinä akkumuloinnin tarve on 

pienempi, jolloin säästöpotentiaalia on vähemmän. Tehtävän kustannussäästön suuruusluok-

kaa voidaan karkeasti arvioida yksinkertaistetun laskennan avulla. Laskennassa käytetyt ar-

vot on esitetty taulukossa 11.  

 

Taulukko 11. Akkumulointilaskennan alkuarvot. 

Kuukausien määrä, jolloin akutusta tehdään [kpl] 5 

Päivien määrä yhteensä [kpl] 150 

Oletetaan, että akutusta tehdään puolet akutuskuukaudesta, joten päivien määrä [kpl] 75 

Akutuksella säästettävä lämpöteho [MW] 2 

Akutuksen kesto vuorokaudessa [h] 4 
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Akutuksella saavutettava päivittäinen säästö [MWh] 4 

Akutuksella saavutettava vuotuinen säästö [MWh] 300 

Öljyn hinta [€/MWh] 80 

 

Arvioidaan että verkkoa akkumuloidaan viitenä kuukautena. Jokaisen kuukauden aikana ak-

kumulointia tehdään 14 päivänä. Oletetaan, että akkumuloinnilla säästettävä lämpöteho on 

2 MW, ja päivittäisen akkumuloinnin kesto on 4 tuntia. öljyn hinnalla 80 €/MWh vuotuiseksi 

kustannussäästöksi saadaan 48 000 €. Kyseiselle laskennalle on hyvä suorittaa herkkyystar-

kastelu, sillä todellisuudessa akkumulointiin vaikuttaa monet eri muuttujat. Tehdään herk-

kyysanalyysi käyttäen tarkasteltavina muuttujina päivien lukumäärää, öljyn hintaa sekä sääs-

tettävää lämpötehoa. Herkkyysanalyysin tulokset ovat esitettynä taulukoissa 12, 13 ja 14. 

 

Taulukko 12. Päivien lukumäärän herkkyysanalyysi. 

Herkkyysanalyysi 100 % +20 % -20 % 

Päivien lukumäärä, jolloin akutusta tehdään [kpl] 75 90 60 

Vuotuinen kustannussäästö [€] 48000 57600 38400 

 

Taulukko 13. Öljyn hinnan herkkyysanalyysi. 

Herkkyysanalyysi 100 % +20 % -20 % 

Öljyn hinta [€/MWh] 80 96 64 

Vuotuinen kustannussäästö [€] 48000 57600 38400 

 

Taulukko 14. Akutuksella säästettävän tehon herkkyysanalyysi. 

Herkkyysanalyysi 100 % +50 % -50 % 

Akutuksella säästettävä lämpöteho [MW] 2 3 1 

Vuotuinen kustannussäästö [€] 48000 72000 24000 

 

Herkkyysanalyysin tulokset kertovat karkean suuruusluokan, jossa akkumuloinnilla tehtä-

vän kustannussäästön suuruus liikkuu. Herkkyystarkastelun mukaan suurimmillaan vuo-

tuista kustannussäästöä saataisiin 72 000 € ja pienimmillään 24 000 €. Eniten kustannussääs-

töön suuruuteen vaikuttava muuttuja herkkyysanalyysin mukaan oli akutuksella säästettävä 

teho. Tämä johtuu siitä, että tehoa herkkyytettiin suuremmalla osuudella kuin kahta muuta 

muuttujaa, sillä todellisuudessa akkumuloitavan tehon suuruus voi vaihdella kahta muuta 

muuttujaa voimakkaammin. 
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10.3 Jatkokehittäminen 

Tässä kappaleessa pohditaan jatkokehittämistä pilotoinnin jälkeen. Pilotoituun algoritmiin 

tullaan vielä lisäämään reaaliaikaisia kulutusmittareita, jotka parantavat erityisesti menove-

den lämpötilan ennustetta ja etenemisviiveen arvioimista. Näiden parantaminen tukee ver-

kon lämpötilatason laskemista. Ennustealgoritmi tullaan viemään tuotantoon myös pienem-

mille paikkakunnille. Kun ennustealgoritmit ovat paikkakunnittain käytössä, seuraava kehi-

tyskohde on Savonlinnan voimalaitoksen sähköntuotannon ennustaminen. Tarkemmalla 

sähköntuotannon ennustamisella pyritään vähentämään tuotannon tasesähkökustannuksia 

pienentämällä ennusteen ja toteutuneen tuotannon välistä eroa. Lämmöntuotantoa optimoi-

taessa voitaisiin hyödyntää myös vaihtelevaa sähkön spot-hintaa. Spot-hinnan ollessa hyvin 

korkea pumppausta vähennettäisiin ja vastaavasti verkon lämpötilaa nostettaisiin, jotta saa-

daan tuotettua enemmän sähköä verkkoon. Jotta pumppauskustannusten tarkka määrittämi-

nen onnistuisi, täytyisi pumppauksen tehosta kerätä tietoa tuntitasolla tietovarastoon. Siinä 

vaiheessa, kun sekä lämmölle että sähkölle tehdään tuotantoennustetta, voidaan ennustetta 

ruveta tekemään myös polttoaineen tarpeelle.  
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11 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän työn tavoitteena oli kartoittaa etenemisvaihtoehtoja digitalisaation hyödyntämiseksi 

kaukolämpöjärjestelmien kokonaisoptimoinnissa. Aiheen laajuuden puitteissa työn aihetta 

kuitenkin rajattiin siten, että työssä käydään läpi neljä eri osa-aluetta, joista yhteen syvenny-

tään tarkemmin. Näitä osa-alueita olivat asiakaskokemus ja asiakkaan sitouttaminen, uudet 

liiketoimintamallit, tuotteet ja palvelut, ydintoiminnot ja tukitoiminnot. Tässä työssä syven-

nyttiin ydintoimintoihin.  

Asiakaskokemusta sekä asiakkaan sitouttamista voidaan digitalisaation avulla parantaa ke-

räämällä asiakkaasta enemmän dataa monista eri lähteistä ja tarjoamalla asiakkaalle koko-

naisvaltaisia sekä personoituja palveluita, jotka ovat selkeästi tuotteistettuja. Kaukolämpö-

yhtiöiden näkökulmasta on tärkeää kuunnella asiakasta, tunnistaa mistä he ovat kiinnostu-

neita sekä kokeilla rohkeasti uusia toimintatapoja. Digitalisaation myötä uudet liiketoimin-

tamallit sekä tuotteiden ja palveluiden kehitys kasvattavat jatkuvasti merkitystään. Digitali-

saatio laajentaa kaukolämpöyhtiöiden tarjontamahdollisuuksia, ja lämmön myynnin mark-

kinoinnista voitaisiin siirtyä markkinoimaan asumisolosuhteita parantavana palvelutuot-

teena. Yksi ratkaisu tarjota monia eri palveluita asiakkaalle on alustatalous, jossa yhdistyy 

sekä asiakaskokemuksen parantaminen sekä uusien liiketoimintamallien ja palveluiden luo-

minen.  

Lämmöntuotannon optimointi ennustemallin avulla on yksi asia, missä digitalisaatiolla on 

suuri merkitys. On tärkeää, että lämpöä tuotetaan vain sen verran kuin on tarpeen. Se on 

edellytys tehokkaalle ja ympäristöystävälle lämmöntuotannolle. Tässä työssä käsiteltiin eri 

ennustemalleja ja niiden toimintalogiikkaa sekä ennustetarkkuuksia. Keskeisenä havaintona 

ennustemalleja tarkkailtaessa kävi ilmi, että samansuuruiseen ennustetarkkuuteen voidaan 

päästä useammalla eri ennustemallilla. Diplomityön aikana SSS:lle pilotoitiin ennustemalli, 

joka pystyy ennustamaan tuotettavan kaukolämpötehon tarvetta sekä menoveden lämpötilaa. 

Pilotoitu ennustemalli saavutti myös korkeimman ennustetarkkuusarvon tässä diplomityössä 

tutkituista malleista. Malliin on kuitenkin tulevaisuudessa syytä lisätä asiakaslaitteiden re-

aaliaikaisia kulutustietoja entistä paremman ennustetarkkuuden saavuttamiseksi. 

Yksi työn tavoite oli tunnistaa erityispiirteet puhuttaessa kaupunki- sekä taajamakokoluokan 

kaukolämpöverkkojen eroista. Kaukolämpöverkkojen rakenteelliset erot eivät lähtökohtai-

sesti vaikuta digitalisaation hyödynnettävyyteen, sillä digitalisaation hyödyntäminen perus-

tuu puhtaasti kerättävään dataan sekä sen tehokkaaseen hyödyntämiseen. On kuitenkin 
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tärkeää tuntea verkkojen rakenteelliset erot, jotta optimointi voidaan tehdä mahdollisimman 

tarkasti tiedostaen verkkojen kaikki komponentit.  
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