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on Lahti Energialle kannattavin investointi. Jäähdytyksen sivutuotteena syntyvästä läm-
möstä saadaan eniten kaupallista arvoa, jos alueen kiinteistöt ovat liitetty alueelliseen ma-
talalämpöisempään kaukolämpöverkkoon.



ABSTRACT

Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT
School of Energy Systems
Energy Technology

Johanna Iivonen
Development of a regional energy system
Master’s Thesis 2021
74 pages, 25 figures, 8 tables and 2 appendices

Examiners:  Docent Aki Grönman
M.Sc (Tech) Jarkko Kovanen

Instructor: Engineer Harri Mäki-Saari

Keywords: district heating, district cooling, heat pump, cost-benefit analysis

The current targets for reducing energy consumption and emissions oblige to produce heat-
ing and cooling of buildings as energy-efficiently as possible and using renewable energy
sources. Improving the energy efficiency of buildings, climate change and the level of
people's requirements for indoor air conditions have increased the need for cooling of
buildings. Demand for property cooling has also increased recently in Lahti, especially in
new construction projects.

The aim of this thesis was to look at different heating and cooling production options for a
new residential area from an energy company perspective. The study examined the poten-
tial energy sources in the area under consideration and assessed their usability in heating
and cooling production. In addition, the study examined the factors affecting the profitabil-
ity of district cooling with a CHC heat pump.

The profitability of investments in a district cooling system is affected by the size of the
district cooling network, the electricity tax class of the heat pump plant and the utilization
of groundwater. The CHC heat pump, which condenses heat into the district heating net-
work, is the most profitable investment for Lahti Energia at current electricity prices. If the
electricity tax changes to tax class II, the CHC heat pump plant using groundwater will be
the most profitable investment for Lahti Energia. The highest commercial value of the
thermal energy generated as a by-product of district cooling is obtained if the buildings in
the area are connected to a regional lower-temperature district heating network.
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1 JOHDANTO

Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen sekä ilmastonmuutos ovat lisänneet ra-

kennusten jäähdytystarvetta. Rakennusten jäähdytystarvetta ovat lisänneet myös käyttäjien

kasvaneet vaatimukset sisäilman laatutasolle sekä lämpötiloille. Nykyiset energiankulutuk-

sen sekä päästöjen vähennystavoitteet velvoittavat tuottamaan kiinteistöjen lämmityksen ja

jäähdytyksen mahdollisemman energiatehokkaasti ja mahdollisimman paljon uusiutuvia

energialähteitä hyödyntäen. Erilaisia hukkalämpöjä on alettu viime vuosina hyödyntämään

energiantuotannossa enemmän kuin koskaan aiemmin. Enää hukkalämpöjä eivät hyödynnä

ainoastaan energiayhtiöt omassa tuotannossaan, vaan yksittäiset asiakkaat ovat myös alka-

neet hyödyntämään omia hukkalämmön lähteitään. Esimerkiksi kauppojen kylmälaitteista

syntyvää hukkalämpöä on alettu hyödyntämään kauppojen omassa lämmöntuotannossa,

asuinrakennusten poistoilmasta otetaan lämpöä talteen rakennusten lämmittämiseen sekä

erilaisista teollisuuden prosesseista pyritään ottamaan kaikki ylimääräinen lämpö hyödyksi.

Asiakkaille tärkeimpiä asioita lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä ovat järjestelmien toi-

mintavarmuus, ympäristöystävällisyys sekä hinta. Jotta energiayhtiöt pysyvät kilpailuky-

kyisinä nykyisillä energiamarkkinoilla lämpöpumppujen koko ajan yleistyessä, tulee hei-

dän pystyä vastaamaan asiakkaan kysyntään lämmityksen lisäksi myös jäähdytyksellä.

Kaukojäähdytystä tarjoaa tällä hetkellä Suomessa 11 eri energiayhtiötä. Kaukojäähdytyk-

sen kysyntä on suurinta uudiskohteille, mutta myös vanhoja rakennuksia liitetään kauko-

jäähdytysverkostoon esimerkiksi linjasaneerausten yhteydessä.

Lahden kaupungilla on käynnissä useita kaavamuutoshankkeita, jonka seurauksena Lah-

teen tullaan lähitulevaisuudessa rakentamaan uusia liikekiinteistöjä sekä asuinkerrostaloja.

Niin kuin muuallakin Suomessa, niin myös Lahdessa etenkin uudisrakennuksiin halutaan

lämmityksen lisäksi myös sisäilman jäähdytystä. Lahti Energialla ei toistaiseksi ole merkit-

tävää kaukojäähdytysliiketoimintaa ja yhtenä tulevaisuuden tavoitteena on pystyä tarjoa-

maan asiakkaille kilpailukykyisiä jäähdytysratkaisuja.
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Tämän diplomityön tavoitteena on tarkastella energiayhtiön näkökulmasta eri lämmityk-

sen- ja jäähdytyksen tuotantovaihtoehtoja asuinkerrostalopainotteiselle uudisalueelle. Työn

tarkoituksena on kartoittaa tarkasteltavalla alueella olevia, potentiaalisesti hyödynnettäviä

lämmönlähteitä aluekohtaisen energiajärjestelmän kaukolämmön ja -jäähdytyksen tuotan-

nossa. Työssä pohditaan myös, mitä hyötyjä matalampi lämpöisestä alueellisesta kauko-

lämpöverkosta voisi Lahti Energialle olla. Tässä diplomityössä selvitetään myös, miten

kannattavaa liiketoimintaa CHC-lämpöpumpulla tuotettu jäähdytys on alueellisessa jääh-

dytysverkostossa tarkasteltavalla uudisalueella ja kannattaako jäähdytyksen tuotannossa

hyödyntää alueella saatavissa olevaa pohjavettä.

Diplomityössä keskitytään tarkastelemaan Lahdessa sijaitsevan Niemen kaupunginosan

tulevaisuuden kehitysalueesta vain nykyisen Polttimon ja UPM:n teollisuusaluetta. Työssä

on selvitetty tarkasteltavalta alueelta hyödynnettäviä potentiaalisia lämmönlähteitä ja poh-

dittu niiden kannattavuutta alueellisen lämmitys- ja jäähdytysverkoston energiantuotannos-

sa. Kannattavuuden laskennassa alueen lähtötietoina käytetään arvioituja rakennusten lu-

kumääriä, pinta-aloja sekä sijainteja, koska todellista tietoa ei ole vielä saatavilla arkkiteh-

tikilpailun ollessa kesken. Työssä tarkastellaan jäähdytysverkoston kannattavuutta eri tilan-

teissa investoinnin nettonykyarvon, sisäinen korkokannan sekä sijoitetun pääoman tuotto-

asteen mittareilla.
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2 KAUKOLÄMMITYS

Kaukolämmityksellä tarkoitetaan käyttöveden ja rakennusten lämmittämiseen tarvittavan

lämmön keskitettyä tuotantoa ja jakelua asiakkaille kaukolämpöverkoston avulla. Kauko-

lämpöverkko on suljettu piiri, jossa asiakkaalle lämmön välittänyt vesi palaa asiakkaalta

lämmitettäväksi uudelleen tuotantolaitokselle. Yleensä kaukolämmössä käytetään lämmön-

siirtoon kaukolämpövedelle yhtä meno- ja yhtä paluuputkea. Kaukolämpöjärjestelmä muo-

dostuu kokonaisuudesta, jonka pääosina ovat lämpöä tuottavat lämmityslaitokset, lämmön

siirtämiseen käytetty putkisto eli kaukolämpöverkko sekä lämmön vastaanottamiseen ja

kiinteistön lämmönjakeluun tarvittavat asiakaslaitteet. Kaukolämpöverkkoon menevän ve-

den lämpötilaa säädetään ulkolämpötilan perusteella. Asiakkaan kaukolämpölaitteissa au-

tomatiikka säätelee asiakkaan lämmönsiirtimen läpi kulkevaa virtausta hetkellisen tehon-

tarpeen mukaan. (Koskelainen et. al. 2006, 43–44.) Kaksiputkisen kaukolämpöjärjestelmän

periaatekuva on esitetty kuvassa 1, jossa havainnollistetaan kaukolämpöjärjestelmän koko-

naisuutta.

Kuva 1. Kaukolämmön periaatekuva. (Koskelainen et. al. 2006, 43.)
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2.1 Kaukolämmitys Suomessa

Kaukolämpö on yleisin kiinteistöjen lämmitysmuoto Suomessa. Suomessa noin 46 %

lämmitysenergiasta tuotetaan kaukolämmöllä. Muita yleisiä lämmitysmuotoja ovat lämpö-

pumput, sähkö-, puu-, maakaasu- sekä öljylämmitys. (Hillamo 2019.) Nykyisin Suomessa

suuremmissa kaupungeissa ja kaupunkimaisissa kunnissa käytetään kaukolämpöä. Vuoden

2019 lopussa Suomessa kaukolämpöasiakkaiden lukumäärä on ollut yhteensä 155 500

kappaletta. Kaukolämmitteisten asuntojen asukasluku vuoden 2019 lopussa on ollut yh-

teensä noin 2,94 miljoonaa henkilöä. Näin ollen yli puolet suomalaisista asuvat kauko-

lämmitetyssä talossa. Suomessa kaukolämpöverkkoa on vuoden 2019 lopussa ollut yhteen-

sä 15 430 km. (Energiateollisuus ry 2020.)

Vuonna 2019 Suomessa oli kaukolämmön tuotannon voimalaitoksia yhteensä 106 kappa-

letta ja niiden kaukolämpökapasiteetti oli yhteensä 8 500 MW. Kiinteitä lämpökeskuksia

vuonna 2019 oli 802 kappaletta ja erillisiä lämmön talteenotto- ja lämpöpumppulaitoksia

21 kappaletta, joiden kapasiteetti yhteensä oli 14 000 MW. Näiden lisäksi kaukolämpöyri-

tyksillä oli vuonna 2019 käytössään 303 siirrettävää lämpökeskusta, joiden yhteenlaskettu

kapasiteetti oli noin 1 000 MW. Kaukolämmön hankinta vuonna 2019 oli yhteensä 36 600

GWh, josta 32 700 GWh tuotettiin polttoaineilla. Loput 3 900 GWh tuotettiin lämmön tal-

teenotolla ja lämpöpumpuilla. Viime vuosien aikana lämmön talteenotto sekä lämpöpump-

pujen käyttö lämmöntuotannossa on kasvanut huomattavasti. (Energiateollisuus ry 2020.)

Kaukolämmityksen alkuaikoina lämpöenergiaa jaettiin höyryn muodossa, mutta nykyään

Euroopassa kaukolämpöjärjestelmät perustuvat pääasiassa kuuman veden käyttöön läm-

mön siirron väliaineena. Suomessa ensimmäinen nykyisen kaltainen kaukolämmitys otet-

tiin käyttöön Espoon Tapiolassa. Jouluaattona vuonna 1953 Otsolahden lämpökeskus alkoi

tuottaa lämpöä kaukolämpöverkkoon ja ensimmäinen kaukolämpöasiakas oli As Oy Vii-

sikko Kimmeltiellä. Virallisesti lämmöntoimitus alkoi vuonna 1954. Alkuun kaksi lämpö-

kattilaa tuotti kaukolämpöverkkoon energiaa noin 2,3 MWh ja kaukolämpöverkoston pi-

tuus oli noin 700 metriä. Nykyään Espoossa on kaukolämpöverkostoa noin 800 km. Tämän

jälkeen nykyisen kaltainen kaukolämmitys alkoi yleistyä vauhdilla myös muualla Suomes-

sa. (Fortum 2018.)
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2.2 Kaukolämmitys Lahdessa

Lahti Energia Oy on vuonna 1907 perustettu energia-alan yritys, jonka päätuotteita ovat

yhteistuotannolla tuotettu sähkö ja kaukolämpö. Lämmöntuotannossa käytetään Kymijär-

ven voimalaitosten lisäksi eri puolilla jakeluverkkoa sijaitsevia pienvoimaloita sekä kauko-

lämmön huippu- ja varakeskuksia. Lahti Energialla on kaukolämpöverkostoa Lahden, Hol-

lolan sekä Asikkalan alueella. Lahti Energian kaukolämpöverkon pituus vuonna 2020 on

ollut noin 680 km. Lahti Energian sähkön siirtoverkko puolestaan ulottuu Lahden ja Hollo-

lan lisäksi osin myös Asikkalaan ja Iittiin. Lahti Energian sähköverkonpituus on ollut

vuonna 2020 noin 4 800 km. LE-Sähköverkko Oy vastaa sähkön siirtoon liittyvästä liike-

toiminnasta. LE-Sähköverkko Oy on Lahti Energian tytäryhtiö. Lahti Energialla on myös

osuuksia muun muassa tuuli-, vesi- ja ydinvoimassa. (Lahti Energia 2021a.)

Lahdessa tehtiin päätös syksyllä 1961 kaukolämmityksen aloittamisesta. Kaukolämmön

toimitus aloitetiin seuraavana vuonna 1962 Loviisankadun väliaikaisesta lämpökeskukses-

ta, joka sijaitsi Lahden keskustan kupeessa. Lahden ensimmäinen kaukolämpöasiakas oli

kiinteistö Puistokatu 3:ssa, johon kaukolämpöä alettiin toimittaa 18.8.1962. Vuonna 1965

aloitettiin yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto Teivaanmäen voimalaitokselta, joka oli

tuolloin lämmitysteholtaan 75 MW. Vuonna 1965 valmistui myös Mukkulan jätteenpoltto-

laitos, jossa poltettiin Lahdessa syntyvää kotitalous- ja teollisuusjätettä. Mukkulan jätteen-

polttolaitoksen kokonaislämmitysteho oli tuolloin noin 20 MW. 1960-luvun puolivälissä

Lahdessa alkoi voimakas erillisten asuinalueiden rakentaminen, joihin alettiin aluksi toi-

mittaa kaukolämpöä siirrettävillä lämpökeskuksilla. Kaukolämmön runkoverkon laajentu-

essa Lahdessa entisestään näitä erillisalueita alettiin liittämään siihen vähitellen. (Lahti

Energia 1982.)

Tänä päivänä noin 90 % lahtelaisista asuu kaukolämmitetyssä kiinteistössä. Lahti Energial-

la on kaukolämpöasiakkaita 8 750 kpl. (Lahti Energia 2021a.) Tavallisen kaukolämmityk-

sen lisäksi Lahti Energia tarjoaa myös kaukojäähdytystä, yksilöllisiä sekä hajautettuja

energiaratkaisuja, lämmönjakokeskusten saneerauksia ja tarkastuksia sekä kiinteistöjen ku-

lutus- ja olosuhdeseurantapalveluita.
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2.3 Kaukolämmön tuotanto Lahdessa

Lahdessa kaukolämpöä tuotetaan tällä hetkellä kahdessa suuremmassa voimalaitoksessa

Kymijärven voimalaitosalueella. Kymijärven voimalaitosalueella on kolme voimalaitosta,

Kymijärvi I, Kymijärvi II sekä Kymijärvi III. Näistä Kymijärvi I on poistunut tuotannolli-

sesta käytöstä vuonna 2019. Kymijärvi II voimalaitoksella ja Kymijärvi III lämpölaitoksel-

la vastataan Lahden seudun kaukolämpöverkon peruslämmön tuottamisesta. Kymijärven

voimalaitosten lisäksi Lahti Energia omistaa myös pienempiä lämmöntuotantolaitoksia,

jotka sijoittuvat eri puolille Lahti Energian kaukolämpöverkkoa.

2.3.1 Kymijärvi I

Kymijärvi I -voimalaitos poistui käytöstä vuonna 2019. Se tuotti yhteistuotannolla kauko-

lämpöä ja sähköä vuodesta 1975 alkaen. Aluksi Kymijärvi I -voimalaitoksen polttoaineena

käytettiin raskasta polttoöljyä, joka korvattiin myöhemmin kevyellä polttoöljyllä. Voima-

laitos siirtyi käyttämään polttoaineena kivihiiltä vuonna 1982. Vuonna 1986 voimalaitok-

seen lisättiin maakaasupoltin, jonka seurauksena maakaasu tuotiin Lahteen. Tämän jälkeen

voimalaitokseen lisättiin vielä vuonna 1998 kaasutinlaitos, jolla voitiin polttaa biomassasta

sekä kierrätyspolttoaineista valmistettua tuotekaasua. Tuotekaasu poltettiin höyrykattilassa.

Tuotekaasun polttamisella pystyttiin korvaamaan 15–20 % käytetyistä fossiilisista poltto-

aineista.

Kymijärvi I -voimalaitos koostui höyrykattilasta, höyryturbiinista sekä pääkattilan yhtey-

teen kytketyistä kaasuturbiinilaitoksesta ja kaasutinlaitoksesta. Kaasuturbiinissa käytettiin

polttoaineena maakaasua. Kymijärvi I -voimalaitoksen höyrykattilan polttoaineteho oli 350

MW, sähköteho 150 MW ja kaukolämpöteho 190 MW. Voimalaitoksen kaasuturbiinin

polttoaineteho oli 150 MW, sähköteho 45 MW sekä kaukolämpöteho 60 MW. Kymijärvi I

-voimalaitoksen käytöstä poistumisen seurauksena myös kivihiilen käyttö polttoaineena

Lahdessa loppui. Fossiilisia polttoaineita Lahdessa käytetään enää ainoastaan huippukuor-

malaitoksissa sekä varapolttoaineena. (Lahti Energia 2021b.)
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2.3.2 Kymijärvi II

Kymijärvi II -voimalaitos on valmistunut vuonna 2012 ja se tuottaa kaukolämpöä ja sähköä

yhdistetyssä prosessissa vastapaineperiaatteella. Vastapainevoimalaitosta ei optimoida

maksimaaliseen sähköntuotantoon, vaan sähköä tuotetaan tietyssä suhteessa lämpöön näh-

den. Kymijärvi II -voimalaitos on tiettävästi ollut maailman ensimmäinen pelkästään kier-

rätyspolttoainetta käyttävä kaasutusvoimalaitos. Kymijärvi II -voimalaitoksessa käytetty

polttoaine koostuu materiaalikierrätykseen kelpaamattomista palavista jätteistä, kuten

muovista, pahvista, paperista ja puusta.

Kymijärvi II -voimalaitoksen polttoaineteho on 160 MW, josta kaukolämpöteho on noin 90

MW ja sähköteho 50 MW. Voimalaitoksen kokonaisprosessiin kuuluu muun muassa kier-

rätyspolttoaineen vastaanotto- ja varastosiilot, kaasutin- ja tuotekaasupuhdistuslinjat, kaa-

sukattila, höyryturbiini sekä savukaasupuhdistuslaitteisto. Kymijärvi II -voimalaitoksen

avulla pystyttiin vähentämään Kymijärvi I -voimalaitoksen kivihiilen käyttöä sekä hiilidi-

oksidipäästöjä. (Lahti Energia 2021c.)

2.3.3 Kymijärvi III

Kymijärvi III -lämpölaitos on Kymijärven voimalaitosalueen uusin laitos ja se aloitti läm-

möntuotannon kaukolämpöverkkoon vuonna 2019. Kymijärvi III -lämpölaitoksen myötä

Kymijärvi I -voimalaitos poistui käytöstä. Kymijärvi III -lämpölaitos vähentää Lahti Ener-

gian hiilidioksidipäästöjä noin 600 000 tonnia vuodessa. Kymijärvi III -lämpölaitoksen

polttoaineteho on 170 MW ja kaukolämpötehoa laitos pystyy tuottamaan noin 190 MW

savukaasupesurin ollessa toiminnassa. Ilman savukaasupesuria Kymijärvi III-laitoksen te-

ho on noin 150 MW. Laitos käyttää pääpolttoaineena sertifioitua biomassaa eli metsätäh-

dehaketta, harvennushakkuista saatavia energiajakeita sekä sahojen sivutuotteita. Laitoksen

kiertoleijukattila mahdollistaa myös tarvittaessa muidenkin kiinteiden polttoaineiden käy-

tön. (Lahti Energia 2021d.)
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Kymijärvi III laitoskokonaisuuteen kuuluu lämmön talteenottolaitos, joka sisältää savukaa-

supesurin. Lämmön talteenottolaitoksen tarkoituksena on nostaa laitoksen energiatehok-

kuutta ja vähentää savukaasupäästöjä. Savukaasupesuriin kuuluu palamisilman kostutin,

jolla pyritään maksimoimaan laitoksesta saatavaa kaukolämmön tehoa. Kymijärvi III -

lämpölaitoksessa ei ainakaan toistaiseksi ole omaa höyryturbiinia, vaan laitoksen höyrylin-

ja on kytketty Kymijärvi II -voimalaitoksen turbiiniin. Kymijärvi III -lämpölaitos on mah-

dollista myöhemmin varustaa höyryturbiinilla riippuen sähkön markkinakehityksestä.

(Lahti Energia 2021e.) Lahti Energian kaukolämmön tuotannossa käytettyjen polttoainei-

den jakauma on muuttunut paljon Kymijärvi III-lämpölaitoksen käyttöönoton jälkeen.

Kaukolämmön tuotannossa käytettyjen polttoaineita vuonna 2020 on havainnollistettu ku-

vassa 2.

Kuva 2. Tuotannon polttoainejakaumakuvaaja. (Lahti Energia 2021d.)

Kuvassa 3 on esitetty Lahti Energian kaukolämmön tuotannossa käytetyt polttoaineet vuo-

sina 2010–2020. Tästä kuvasta nähdään, että Kymijärvi I -voimalaitoksen poistuttua tuo-

tannollisesta käytöstä Kymijärvi III -lämpölaitoksen tullessa tilalle, kivihiilen käyttö on

loppunut ja biopohjaisten polttoaineiden osuus lisääntynyt huomattavasti. Maakaasua käy-

tetään nykyään lähinnä huippukuormalaitoksissa sekä varapolttoaineena. Öljyn käyttö tuo-
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tannon polttoaineena on ollut viime vuosina lähes olematonta. Öljy toimiikin ainoastaan

varapolttoaineena muutamissa laitoksissa.

Kuva 3. Kaukolämmön tuotannossa käytetyt polttoaineet vuosilta 2010–2020. (Lahti Energia 2020.)

2.3.4 Vara- ja huipputeholaitokset

Kymijärven voimalaitokset pystyvät tällä hetkellä kattamaan kaukolämpöverkon tehontar-

peen noin -10 asteeseen asti. Kymijärven voimalaitosten lisäksi Lahti Energia omistaa pie-

nempiä tuotantolaitoksia, jotka sijaitsevat eri puolilla Lahti Energian kaukolämpöverkkoa.

Näistä tuotantolaitoksista Koneharjun kaasuturbiinilaitos kykenee myös sähkön tuotantoon.

Näiden laitosten kaukolämpöteho on yhteensä noin 441 MW. Pienlaitoksien, joita käyte-

tään lähinnä talvella lämmön huippukuormatilanteissa, polttoaineina käytetään maakaasua

sekä varapolttoaineena kevyt polttoöljyä. Asikkalan Vääksyn erillisessä kaukolämpöver-

kossa peruskuormalaitoksena toimii vuonna 2018 valmistunut biolaitos, joka tuottaa suu-

rimman osan alueen tarvitsemasta kaukolämmöstä. Vääksyn biolämpökeskus käyttää polt-

toaineenaan metsähaketta sekä puuteollisuuden sivutuotteita. Biolämpökeskuksen kauko-

lämpöteho on 4 MW ja savukaasupesurin 1 MW.
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2.4 Kaukolämmön jakeluverkko

Kaukolämmön jakeluverkkoon kuuluvat siirtojohdot, runkojohdot ja talojohdot. Runko-

johdot jakavat kaukolämpöveden siirtojohdoista talojohtoihin tai pienempiin jakelujohtoi-

hin asiakkaille toimitettavaksi. Talojohdot eli liittymisjohdot yhdistävät asiakkaan muuhun

kaukolämpöverkostoon. (Mäkelä et. al. 2015) Lahden kaukolämpöverkko on esitetty alla

olevassa kuvassa 4, jossa punaisella värillä on kuvattu kaukolämpöverkko ja vihreällä vä-

rillä Lahti Energian aluelämpöverkot. Tämän lisäksi Lahti Energialla on kaukolämpöver-

kostoa Lahden Nastolassa, Hollolassa sekä Asikkalassa.

Kuva 4. Lahden kaukolämmön verkkokartta. (Lahti Energia 2021e.)

Lahden kaukolämpöverkko ulottuu laajalle alueelle. Kymijärven voimalaitokselta kauko-

lämpöverkko ulottuu Hollolaan, lännen suuntaan, noin 18 kilometrin päähän sekä itään,

Nastolan suuntaan, noin 21 kilometrin päähän. Tämän lisäksi Lahti Energialla on Asikka-

lassa oma erillisverkko, jonka verkoston pituus on noin 18 km. Lahti Energialla on myös

Hollolassa erillinen Kukonkoivun kaukolämpöverkko (verkostopituus 0,4 km), johon on
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liittynyt lähinnä teollisuuden asiakkaita ja Villähteellä sijaitseva Taivaanrannan kaukoläm-

pöverkko (verkostopituus 1,9 km), joka koostuu lähinnä pientaloasiakkaista. Tavallisen

kaukolämpöverkon lisäksi Lahti Energialla on 17 erillistä matalampi lämpötilaista

aluelämpöverkkoa, joihin perehdytään tarkemmin seuraavassa kappaleessa. (Lahti Energia

2021e.)

2.4.1 Aluelämpöverkko

Aluelämpöverkolla tarkoitetaan tässä tapauksessa kaukolämpöverkkoon alakeskuksien

kautta liitettyjä aluelämpöalueita. Lahti Energian aluelämpöverkoissa on matalammat läm-

pötilat kuin tavallisessa kaukolämpöverkossa. Näissä aluelämpöverkoissa periaatteena on

asiakkaiden suorakytkentä aluelämpöverkkoon. Tällöin asiakkaan käyttövesi lämpiää yö-

sähköllä varaajassa. Aluelämpöalueita on rakennettu Lahdessa eri aikoina ja näin ollen joi-

takin aluelämpöalueita on toteutettu myös edellä esitetystä periaatteesta poikkeavalla taval-

la. Lahti Energian aluelämpöverkot koostuvat pääosin pientaloista. Lahti Energian

aluelämpöverkostojen yhteenlaskettu johtopituus on vuonna 2020 ollut noin 48 km.

Toisin kuin tavallisessa kaukolämpöverkossa, aluelämpöverkossa lämmönjakokeskus ei

sijaitse asiakkaan kiinteistössä vaan Lahti Energian alakeskuksessa. Jokaisella aluelämpö-

verkolla on oma alakeskus. Kaukolämpöverkosta poiketen aluelämpöasiakkaalla ei ole

omaa lämmityksen lämmönsiirrintä vaan se sijaitsee aluelämpöverkon alakeskuksessa.

Alakeskuksen lämmönsiirtimen ensiöpuolella kiertää kaukolämpöverkon vesi ja toisiopuo-

lella aluelämmityksen oma kiertovesi. Tämän takia aluelämpökiinteistön pattereissa kiertää

alakeskukselta tuleva aluelämpövesi. Aluelämpöverkon toimintaperiaatetta on havainnol-

listettu kuvassa 5.
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Kuva 5. Aluelämpöverkon periaatekuva. Muokattu Lahti Energian sisäisistä dokumenteista.

2.4.2 Putkimateriaalit

Nykyisin valtaosa uusista kaukolämpöverkostoista rakennetaan tehdasvalmisteisista kauko-

lämpöelementeistä. Nykyisistä kiinnivaahdotetuista tehdasvalmisteisista kaukolämpöele-

menteistä käytetään nimitystä Mpuk ja 2Mpuk. Tämä kanavarakenne on ollut jo 1970-

luvun loppupuolelta alkaen Suomen käytetyin kaukolämpöjohtotyyppi. Kanavanimitykses-

sä kirjain M tarkoittaa muovisuojakuorta (polyeteeni), pu polyuretaanieristettä ja k kiinni-

vaahdotettua. Mpuk -kanavarakenteessa on yhden muovikuoren sisällä kaksi virtausputkea,

meno- ja paluuputki. 2Mpuk -kanavarakenteessa taas yhden muovikuoren sisällä on yksi

virtausputki, joten kaukolämpöjohdon rakentamiseksi tarvitaan kaksi 2Mpuk elementtiä

rinnakkain. Yleensä Mpuk kanavarakennetta käytetään pienemmissä kaukolämpöjohdoissa

ja 2Mpuk -kanavarakennetta suuremmissa johtokoissa. (Mäkelä et. al. 2015) Kiinnivaahdo-

tettuja kanavarakenteita Mpuk ja 2Mpuk on havainnollistettu kuvassa 6.
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Kuva 6. Kiinnivaahdotetut kanavarakenteet 2Mpuk ja Mpuk. (Mäkelä et. al. 2015)

Ennen kiinnivaahdotettuja tehdasvalmisteisia kaukolämpöelementtejä, Suomessa rakennet-

tiin paljon muun muassa betonielementeistä tehtyjä kaukolämpökanavia. Nykyisin näitä

betonielementtikanavia ei juuri asenneta. Aikaisemmin lähes kaikki suurimmat kaukoläm-

pöjohdot olivat tätä kanavatyyppiä, joten niitä on edelleen runsaasti maan alla käytössä

siirto- ja jakelujohtoina. Betonielementtikanavarakenteeseen kuuluu ala- ja yläelementti

sekä virtausputket ja lämpöeriste. Virtausputkien lämpöeristeinä on käytetty pääasiassa

mineraalivillaa tai polyuretaanikouruja. Edellä mainittujen kanavarakenteiden lisäksi Lah-

den kaukolämpöverkossa on käytetty lukuisia muita eri kanavamateriaaleja, joista lopulta

on vakiinnuttu käyttämään aiemmin mainittuja Mpuk ja 2Mpuk kanavarakenteita. Suurin

osa Lahti Energian aluelämpöverkoista on rakennettu aikoinaan käyttäen muovisia virtaus-

putkia.
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2.5 Kaukolämmön asiakaslaitteet

Jokainen kaukolämpöasiakas on liitetty kaukolämpöverkkoon omalla lämmönjakokeskuk-

sella, jolloin kaukolämpöverkostossa oleva vesi ja asiakkaan lämmitysjärjestelmässä oleva

vesi on erotettu toisistaan lämmönsiirtimellä. Asiakaskohtainen lämmönsäätö ja rakennus-

automaatio mahdollistavat yksilöllisen lämmöntoimituksen asiakkaalle. Nykyisin kauko-

lämmössä käytetään pääasiassa tehdasvalmisteisia lämmönjakokeskuksia. Lämmönjako-

keskuksen laitemitoitus tehdään rakennuskohtaisesti vastaamaan asiakkaan lämmitystarpei-

ta. Lämmönjakokeskuksen lämmönsiirrinten ja muiden laitteiden ominaisuuksien valinta

riippuu tarvittavasta lämpötehosta, vesivirrasta sekä sallitusta korkeimmasta kokonaispai-

nehäviöstä lämmönjakokeskuksessa. (Mäkelä et. al. 2015)

Asiakkaan kiinteistössä olevat kaukolämpölaitteet on jaettu ensiö- ja toisiopuoleen. En-

siöpuolelle kuuluvat putkistot ja laitteet, joissa energiayhtiön kaukolämpövesi virtaa ja joi-

hin kaukolämpöverkoston paine vaikuttaa. Toisiopuolelle taas kuuluvat putkistot ja laitteet,

joissa kaukolämpösiirtimissä lämmitettävä asiakkaan verkoston puolen vesi virtaa. En-

siöpuolella oleva kaukolämpövesi siis kiertää käyttöveden ja lämmityksen lämmönsiirti-

mien läpi ja lämmittää toisiopuolella olevan lämpimän käyttöveden tai lämmitysverkon

veden. Lämmönsiirtimen jälkeen ensiöpuolella oleva kaukolämpövesi palaa takaisin kau-

kolämpöverkkoon.

Ensiöpuolella olevien kaukolämmön säätöventtiileiden avulla säädetään lämmönsiirtimelle

tarvittava virtaama oikean suuruiseksi. Säätöventtiileitä säädetään toisiopuolelta saadun

lämpötilatiedon perusteella. Esimerkiksi lämpimän käyttöveden lämpötilan asetusarvon

tulee aina olla 58 asteista. (Energiateollisuus 2014.) Kaukolämmönjakokeskuksen kytken-

täesimerkki on esitetty kuvassa 7, jossa on esitetty lämmönjakokeskuksen tärkeimmät

komponentit.
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Kuva 7. Lämmönjakokeskuksen kytkentäesimerkki. (Energiateollisuus ry 2014.)

2.6 Hybridijärjestelmä

Nykyteknologia mahdollistaa kiinteistöjen lämmittämisessä useamman eri lämmönlähteen

hyödyntämisen yhdessä. Useaa eri lämmönlähdettä hyödyntävää lämmitysjärjestelmää kut-

sutaan hybridijärjestelmäksi. Hybridijärjestelmiin kuuluu päälämmönlähteen lisäksi lisä-

lämmönlähde. Lähivuosina erilaiset hybridijärjestelmät ovat huomattavasti yleistyneet ja

niitä kytketään yhä enenemissä määrin myös kaukolämmön rinnalle. Hybridikytkennät

mahdollistavat uusien energianlähteiden hyödyntämisen kaukolämmön lisänä kiinteistön

energiantuotannossa. Tässä tapauksessa hybridikytkennästä puhutaan, kun kaukolämmön

rinnalle on kytketty lisälämmönlähde, kuten esimerkiksi lämpöpumppu. (HögforsGST

2021.)

Hybridikytkennät ovat lähivuosina yleistyneet etenkin teollisuudessa sekä taloyhtiöissä,

sillä niiden avulla on mahdollista hyödyntää talteen otettuja hukkalämpöjä ja saada säästö-

jä energiakustannuksissa. Kiinteistöjen hukkalämpöjä voidaan ottaa talteen esimerkiksi

poistoilmalämpöpumpuilla ja hyödyntää saatu lämpö kiinteistön lämmitysverkoston veden

lämmittämisessä. Kuukausittaiset lämmityskustannukset ovat esimerkiksi taloyhtiöiden
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suurimpia yksittäisiä kulueriä, ja tämän takia moni taloyhtiö onkin alkanut tekemään erilai-

sia energiatehokkuusratkaisuja ja investoinut muun muassa lämpöpumppuun.

Kaukolämmössä rinnakkainen lämmönlähde kytketään kaukolämpölaitteiston toisiopuolel-

le eli käyttövesi- tai lämmitysverkostoon. Kaukolämmön rinnalle toteutetuissa hybridikyt-

kennöissä yleensä rinnakkaista lämmönlähdettä käytetään aina silloin, kun lämpöä on sitä

kautta riittävästi saatavilla. Kaukolämpöä käytetään sen jälkeen, kun rinnakkaisesta läm-

mönlähteestä saatava lämpö ei yksinään riitä käyttöveden tai lämmitysverkoston lämmit-

tämiseen. Yksinkertaisimmillaan rinnakkainen lämmönlähde voidaan kytkeä lämmitysver-

kostoon kolmitieventtiilin avulla, joka ohjaa otetaanko lämpö lämmitysverkostoon kauko-

lämmöstä vai rinnakkaisesta lämmönlähteestä, kuten lämpöpumpusta. Kuvassa 8 on esitet-

ty kytkentäesimerkki, kuinka rinnakkainen lämmönlähde voidaan kaukolämmön rinnalle

kytkeä energiayhtiön hyväksymällä tavalla.

Kuva 8. Esimerkki kaukolämmön rinnalle kytketystä lämmitysjärjestelmästä. (Lahti Energia 2021e.)
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2.7 Neljännen sukupolven kaukolämpö

Kaukolämmön kehitys voidaan jakaa niin sanottuihin sukupolviin. Ensimmäisen sukupol-

ven kaukolämmössä käytettiin lämmönjakeluun höyryä. Kaukolämpö mullisti olemassa-

olollaan kaupunkien lämmittämisen ja näitä järjestelmiä otettiin käyttöön 1800-luvun lo-

pulta 1900-luvun ensimmäisille vuosikymmenille asti. Toisen sukupolven kaukolämmössä

lämmönsiirtoaine vaihtui höyrystä vedeksi. Toisen sukupolven voidaan katsoa kestäneen

1970-luvulle asti. Kolmannen sukupolven kaukolämmölle ominaista on esivalmistetut ja

valmiiksi eristetyt tehdasvalmisteiset kaukolämpökanavarakenteet. Tällä hetkellä elämme

niin sanottua murroskautta, jossa kolmannen sukupolven kaukolämpö on siirtymässä si-

vuun neljännen sukupolven tieltä. Neljännen sukupolven kaukolämmöstä käytetään maa-

ilmanlaajuisesti termiä 4GDH (4th Generation District Heating).

Tällä hetkellä kaukolämpöverkossa kiertävä kaukolämpövesi on noin 90 asteista. Kauko-

lämpöveden lämpötila riippuu pitkälti aina sen hetkisestä lämmitysenergian tarpeesta. Tal-

visin kun on pakkasta, kaukolämpöveden lämpötilan on oltava kuumempaa tarpeen mukai-

sen lämmitysenergiamäärän siirtämiseksi, kun taas lämpimimmillä keleillä pärjätään hie-

man matalammilla lämpötiloilla. Kaukolämpölaitokselta asiakkaalle menevän kaukoläm-

pöveden lämpötila vaihtelee 65–115 asteen välillä, kun taas kaukolämmön paluuveden

lämpötila on yleensä noin 40–60 astetta.

Neljännen sukupolven kaukolämmön tavoitteena on alentaa näitä edellä mainittuja verkos-

ton lämpötiloja niin, että menoveden keskilämpötilaa saataisiin laskettua lähemmäksi 65–

asteen lämpötilaa ja paluulämpötilaa taas alle 40-asteen. HögforsGST:n toimitusjohtaja

Antti Hartman toteaa Tulevaisuuden kaukolämpö -blogissa, että nykyaikaisen lämmönsiir-

toteknologian ansiosta verkostolämpötilojen alentamista voidaan alkaa toteuttamaan pik-

kuhiljaa ilman suuria lisäinvestointeja. Tehokkaampien lämmönsiirtimien ansiosta kauko-

lämmön menoveden lämpötilan ei tarvitse olla enää niin korkea, jotta kiinteistöt saadaan

pidettyä lämpiminä.  (HögforsGST 2020.)

Kaukolämmön kolmas sukupolvi on vaihtumassa neljänteen, koska energiatehokkuusvaa-

timukset ovat kiristyneet entisestään ja ilmastonmuutosta vastaan pyritään taistelemaan
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erilaisin keinoin koko ajan yhä enemmän. Esimerkiksi Suomessa kivihiilen käytöstä ener-

giantuotannossa tulee luopua vuoteen 2029 mennessä. Kaukolämpöverkon lämpötiloja las-

kemalla muun muassa kaukolämpöverkoston pumppauskustannukset pienenevät verkoston

virtaaman vähentyessä, lämpöhäviöt pienenevät, sähkön ja lämmön yhteistuotannon hyöty-

suhde paranee sekä teollisten lämpöpumppujen ja savukaasupesurien hyötysuhde paranee.

Neljännen sukupolven kaukolämmössä tulevaisuudessa myös asiakas voi mahdollisesti

toimia kaukolämmön pientuottajana myymällä omaa hukkalämpöään kaukolämpöverk-

koon.
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3 KAUKOJÄÄHDYTYS

Nykyisin sisäilmaolosuhteisiin panostetaan yhä enemmän ja sitä kautta myös rakennusten

jäähdytyksestä on tullut suositumpaa. Rakennusten jäähdytystarve johtuu auringon sätei-

lystä syntyvän lämmön lisäksi myös rakennusten sisäisistä lämmönlähteistä, kuten esimer-

kiksi koneista, tietokoneista sekä muista sähkölaitteista. Rakennusten jäähdytystarpeeseen

vaikuttavat myös nykyaikaisten rakennusten parempi eristystaso, suuremmat ikkunapinnat

sekä korkeammat sisäilmatavoitteet. Rakennuksessa voi esiintyä jäähdytystarvetta myös

talviaikana samanaikaisesti lämmitystarpeen kanssa. Jäähdytysenergian tarve painottuu

erityisesti liike- ja toimistorakennuksiin sekä julkisiin rakennuksiin, mutta rakennusten pa-

rantunut energiatehokkuus ja tiiveys lisäävät jäähdytystarvetta myös asuinrakennuksissa.

(Energiateollisuus ry 2021.)

Kaukojäähdytyksellä tarkoitetaan yleensä keskitetysti tuotetun jäähdytetyn veden jakelua

useille rakennuksille putkiston välityksellä. Kaukojäähdytyksen toimintaperiaate on verrat-

tavissa kaukolämmön toimintaperiaatteeseen, sillä erolla, että kaukojäähdytyksessä asiak-

kaalta siirretään ylimääräinen lämpö energiayrityksen kaukojäähdytysveteen (Energiateol-

lisuus ry 2021a.). Kaukojäähdytys on ympäristöystävällisempi jäähdytystapa rakennuskoh-

taiseen jäähdytykseen verrattuna. Kaukojäähdytyksellä voidaan korvata kiinteistöjen jääh-

dytyksessä yleisesti käytetty koneellinen jäähdytysjärjestelmä, joka kuluttaa paljon sähköä

ja jossa jäähdytysaineena käytetään monesti ympäristölle haitallisia HCFC-yhdisteitä.

Kaukojäähdytys on teknisesti sekä liiketoiminnallisesti kannattavinta toteuttaa tiheästi asu-

tetuilla alueilla.

Kaukojäähdytysverkostoon liitettyjä kiinteistöjä voidaan jäähdyttää viilentämällä raken-

nuksen tuloilmaa tai siirtämällä jäähdytysenergia huonelaitteille vesiputkiston välityksellä.

Käytettyjä huonelaitteita voivat esimerkiksi olla puhallinkonvektorit, lattiaviilennys tai sä-

teilypaneelit. Ilmanvaihdon tuloilma voidaan myös jäähdyttää huoneistokohtaisella tai kes-

kitetyllä ilmanvaihdolla. Rakennuksen huonelaitteella lämmennyt jäähdytysvesi ohjataan

takaisin jäähdytysverkoston paluuputkeen. (Helen 2021b.)
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Kaukojäähdytystoiminnan voidaan katsoa alkaneen vuoden 1889 lopulla Yhdysvalloissa.

Tällöin Automatic Refrigerator Company aloitti kaukojäähdytystoiminnan Coloradon

Denverissä. (Empower 2020.) Nykyisin kaukojäähdytys liiketoimintaa on Suomen lisäksi

monessa muussa Euroopan maassa, kuten Ranskassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Euroopan ja

Yhdysvaltojen lisäksi myös esimerkiksi Japanissa kaukojäähdytystä hyödynnetään paljon.

Japanissa kaukojäähdytystoiminnan voidaan katsoa alkaneen 1970-luvulla, jonka jälkeen

se on yleistynyt nopeasti etenkin suurkaupunkialueilla, kuten Tokiossa. (EnergyLand

2021.)

3.1 Kaukojäähdytys Suomessa

Kaukolämpöyhtiöt ovat yhä enenevissä määrin alkaneet tarjota asiakkailleen kaukolämmön

lisäksi kaukojäähdytystä. Suomessa kaukojäähdytysverkostoa on ollut vuoden 2020 lopus-

sa noin 165 km. Vuonna 2020 kaukojäähdytystä on myynyt Suomessa 11 energiayritystä.

Kaukojäähdytysasiakkaita näillä energiayhtiöillä on yhteensä 670. Ensimmäisenä kauko-

jäähdytystoiminnan on aloittanut vuonna 1998 Helen Oy Helsingissä. Tämän jälkeen kau-

kojäähdytysverkkoa on rakennettu vuonna 2000 myös Lahteen ja Turkuun. Suurin kauko-

jäähdytyksen myyjä tällä hetkellä Suomessa on Helen Oy. Eniten kaukojäähdytystä Suo-

messa käytetään suurissa julkisissa tiloissa, kuten sairaaloissa, kauppakeskuksissa ja toi-

mistoissa. (Energiateollisuus ry 2021b.)

Suomessa kaukojäähdytyksen tuotantomäärä on ollut vuonna 2020 288 GWh. Kaukojääh-

dytysenergian myynti vuonna 2020 on ollut 2,5-kertainen vuoteen 2010 verrattuna ja so-

pimusteho on kolminkertaistunut 2010-luvulla. (Energiateollisuus ry 2021c.) Kaukojääh-

dytyksen tuotantotavat Suomessa vuonna 2020 on esitetty kuvassa 9.
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Kuva 9. Kaukojäähdytyksen tuotantotavat 2020. Mukaillen (Energiateollisuus ry 2021c.)

Kuvasta 9 nähdään, että Suomessa noin kaksi kolmasosaa kaukojäähdytyksestä tuotetaan

lämpöpumpuilla. Samoilla lämpöpumpuilla tuotetaan usein sekä lämpöä että jäähdytystä.

Jäähdytysvesi kylmenee ja kaukolämpövesi lämpenee samassa prosessissa. Tähän palataan

tarkemmin kappaleessa 4.7. Toiseksi yleisin kaukojäähdytyksen tuotantotapa on vapaa-

jäähdytys, jossa hyödynnetään esimerkiksi järvivettä. Tämän lisäksi kaukojäähdytystä tuo-

tetaan myös absorptiolämpöpumpuilla sekä kompressoreilla. Kompressoreihin on tässä ti-

lastoinnissa luettu ne ratkaisut, joissa lauhdutetaan lämpöä ulkoilmaan tai kyseessä on siir-

rettävä väliaikainen jäähdytyskontti. (Energiateollisuus ry 2021c.)

3.2 Kaukojäähdytys Lahdessa

Lahti Energian kaukojäähdytysverkossa on toistaiseksi vain yksi asiakas, Ankkurissa sijait-

seva Lahden Sibeliustalo. Lahden Sibeliustalo on Vesijärven rannalla sijaitseva konsertti-

ja kongressikeskus. Tämänhetkinen Lahti Energian kaukojäähdytysverkosto kulkee noin

kilometrin matkan Teivaanmäen voimalaitokselta Vesijärven rantaa pitkin Lahden sata-

maan Sibeliustalolle. Sibeliustalo on liitetty kaukojäähdytysverkkoon vuonna 2000. Vuon-

na 2020 Sibeliustaloon myyty jäähdytysenergia oli noin 96 MWh. (Lahti Energia 2021e.)
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Lahti Energia käyttää tällä hetkellä kaukojäähdytyksen tuottamisessa talouskäyttöön sovel-

tumatonta pohjavettä. Kaukojäähdytyksessä käytetty vesi suojapumpataan Lahti Energian

Teivaanmäen lämpökeskuksen vieressä sijaitsevalta Lahti Aqua:n pumppausasemalta kau-

kojäähdytysjärjestelmän ensiöpuolelle. Suojapumppauksella pohjaveden virtaussuuntaa

hallitaan ja mahdollista soveltumatonta pohjavettä ei leviä laajemmalle alueelle. Lämmön-

siirtimessä vesi jäähdyttää toisiopuolen vettä. Ensiöpuolen vesi palautetaan jäähdytyksen

jälkeen Vesijärveen. Pumpatulla pohjavedelle parannetaan ja ilmastetaan Vesijärven tilaa.

Lahti Energian kaukojäähdytysverkoston toisiopuoli on suljettu piiri, jossa pumppu kierrät-

tää vettä. Lahti Energialla on myös siirrettävä jäähdytysyksikkö, jota voidaan käyttää kiin-

teän järjestelmän rinnalla. Lahti Energian tämänhetkinen kaukojäähdytyksen toimintaperi-

aate on esitetty alla olevassa kuvassa 10.

Kuva 10. Lahti Energian kaukojäähdytyksen toimintaperiaate. (Lahti Energia 2021e.)

Lahti Energian tavoitteena on tulevaisuudessa tarjota asiakkaille jäähdytysratkaisuja myös

nykyisen kaukojäähdytysverkoston ulkopuolelle. Tulevaisuudessa Lahden alueelle tullaan
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todennäköisesti rakentamaan pienempiä aluekohtaisia jäähdytysverkostoja, joiden jäähdy-

tysenergian tuotannosta Lahti Energia vastaa. Lahden kaupunkirakenne on sellainen, että

nykyistä Lahti Energian kaukojäähdytysverkostoa ei ole järkevä lähteä sellaisenaan laajen-

tamaan kovinkaan isolle alueelle, vaan jäähdytys tulee toteuttaa aluekohtaisesti vaihtoeh-

toisilla tuotantotavoilla. Vaihtoehtoisia jäähdytyksen tuotantotapoja käsitellään tarkemmin

luvussa 5.
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4 LÄMPÖPUMPPUJÄRJESTELMÄT

Lämpöpumppujen toiminta perustuu ranskalaisen fyysikon Sadi Carnot’n vuonna 1824

esittelemään termodynaamiseen kiertoprosessiin. Termodynaamiseen kiertoprosessiin pe-

rustuvan lämpöpumpun toimintaperiaatteen esitteli fyysikko William Thomson muutamia

vuosia myöhemmin. Carnot’n mukaan lämpötilaerojen läsnä ollessa voidaan lämpöä muut-

taa työksi, tällöin puhutaan niin sanotusta Carnot’n lämpövoimakoneesta. Jotta lämpö siir-

tyisi kylmemmästä lämpövarastosta kuumempaan, täytyy koneeseen tehdä työtä. Tässä ta-

pauksessa Carnot’n kone toimii lämpöpumppuna. (Napari et. al. 2013.) Kuvassa 11 on ha-

vainnollistettu Carnot’n koneen toiminta termodynaamisella esitystavalla.

Kuva 11. Periaatekuva Carnot’n kone lämpöpumppuna. (Napari et. al. 2013.)

Kuvan 11 toiminta voidaan myös esittää yhtälömuodossa seuraavasti:

(1)

missä

ΔQ2= saatu lämpömäärä

ΔQ1= otettu lämpömäärä

ΔW= kiertoprosessissa tehtävän työn määrä
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Vaikka lämpöpumpun toimintaperiaate oli esitelty William Thomsonin toimesta 1800-

luvun alkupuolella, ensimmäiset lämpöpumput rakennuksiin asennettiin kuitenkin vasta

1920-luvulla. Ensimmäisen kerran laajemmassa käytössä lämpöpumput olivat toisen maa-

ilmansodan aikana Sveitsissä, joka kärsi hiilipulasta. Tämän jälkeen kiinnostus lämpö-

pumppuihin hiipui, mutta niistä kiinnostuttiin uudestaan toisen öljykriisin aikana 1979–

1980. Öljyn hinnan laskettua kiinnostus lämpöpumppuja kohtaan taas laski, mutta lähivuo-

sina niiden suosio on lähtenyt räjähdysmäiseen nousuun muiden energiamuotojen kallistu-

essa. (Perälä et. al. 2013, 27.)

4.1 Lämpöpumpputekniikka

Lämpöpumppujärjestelmiin kuuluu keruupiiri, jossa kylmä keruupiirin neste kiertää ja

lämpiää siihen sitoutuneen energian vaikutuksesta. Lämmennyt neste siirtyy keruupiirissä

höyrystimeen ja höyrystää lämpöpumppujärjestelmässä kiertävän kylmäaineen höyrysti-

men välityksellä. Lämpöpumpun kompressori puristaa höyrystimessä höyrystyneen kylmä-

aineen korkeaan paineeseen, jolloin kylmäaineen lämpötila nousee. Kompressorin jälkeen

kuuma kaasumainen kylmäaine johdetaan lauhduttimelle. Lauhduttimessa kylmäaine luo-

vuttaa lämpöenergiansa rakennuksen lämminvesikiertoon, jolla voidaan lämmittää esimer-

kiksi rakennuksen lämmitysjärjestelmän vettä tai käyttövettä. Lauhduttimessa jäähtynyt

kylmäaine johdetaan paisuntaventtiiliin, jossa kylmäaineen paine laskee tehden siitä taas

täysin nestemäistä. Höyrystimessä prosessi alkaa taas uudestaan. Lämpöpumpun toiminnan

mahdollistaa kylmäaine, joka voi ottaa ympäristöstä lämpöä sekä höyrystyä alhaisessa

lämpötilassa, jos sen paine on alhainen. Kylmäaine myös luovuttaa lämpönsä ja tiivistyy

korkeassa lämpötilassa lauhduttimessa, jos sen paine on korkea. (Motiva 2016.) Edellä ku-

vattu lämpöpumpun toimintaperiaate on esitetty alla olevassa kuvassa 12.
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Kuva 12. Lämpöpumpun toimintaperiaate. (Väisänen 2018.)

Lämpöpumpun tehokkuutta voidaan mitata lämpökertoimella eli hyötysuhteella (COP=

Coefficient Of Performance), joka kertoo kulutetun ja tuotetun energian suhteen. Esimer-

kiksi lämpöpumpun COP-luvun ollessa 3, on lämpöpumppu kuluttanut 1 kWh sähköener-

giaa tuottaessaan 3 kWh lämpöä lämmitysjärjestelmään. (Gebwell 2019.) Lämpöpumpun

COP-luku voidaan yksinkertaisimmillaan laskea hyödyksi saadun lämpötehon ja pumpun

ottaman sähkötehon suhteena yhtälön 2 mukaisesti.

(2)

missä

ϕ= saatu lämpöteho [W]

P= kulutettu sähköteho [W]
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Lämpöpumpun COP-arvon suuruus riippuu myös lämmön keruu- ja luovutuslämpötiloista,

joten sen teoreettinen arvo voidaan myös laskea yhtälön 3 perusteella.

(3)

missä

T1= keruulämpötila [K]

T2= luovutuslämpötila [K]

COP-arvon laskennassa tulee ottaa huomioon, että siinä ei huomioida huonommalla hyöty-

suhteella tapahtuvaa käyttöveden valmistusta, joka huonontaisi COP-arvoa. Yhtälössä 3 ei

myöskään huomioida kompressorin ja muiden lämpöpumpun laitteiden todellisia toiminta-

hyötysuhteita, vaan oletetaan niiden toimivan sataprosenttisella hyötysuhteella koko ajan.

Myöskään laskennassa käytetyt lämpötilat eivät vastaa täysin todellisia kylmäaineen läm-

pötiloja. Näiden takia edellä esitetyistä laskentatavoista saatavat arvot ovat todellisuudessa

liian optimistisia.

Toinen yleisesti käytössä oleva lämpöpumpun hyötysuhdekerroinluku on SCOP (Season

Coefficient Of Performance). SCOP-luvun avulla voidaan kertoa koko lämmityskauden

hyötysuhde. SCOP-luku antaa tietoa lämpöpumpun toiminnasta tietyllä markkina-alueella

ja ottaa huomioon lämmityskausien vaihtelut. SCOP-luku antaa paremman käsityksen

lämpöpumpun tehokkuudesta kuin aiemmin mainittu COP-arvo, koska se huomioi ulkoil-

man lämpötilavaihtelut vuoden aikana. SCOP-arvo ei kuitenkaan myöskään ota lainkaan

huomioon lämpimän käyttöveden valmistusta. (Gebwell 2019.)

Lämpöpumppuja vertailtaessa tulee ottaa huomioon valmistajan ilmoittama lämpöpumpun

standardi. Osa lämpöpumppuvalmistajista käyttää EN 225 -standardia, joka jättää lämpö-

pumppujen tärkeimpien komponenttien sähkökulutuksen pois COP-luvun laskuista, jolloin

hyötysuhdelukemat ovat paremmat, kuin mitä nykyinen EN 14511 -standardi antaa. SCOP-

luku puolestaan ilmoitetaan standardin EN 14825 mukaan. Standardissa EN 14825 Eu-

rooppa on jaettu kolmeen eri vyöhykkeeseen, jotka ovat lämmin ilmasto (Ateena), keski-

ilmasto (Strasbourg) sekä kylmä ilmasto (Helsinki). SCOP-luku ilmoitetaan kahdelle me-



33

noveden mitoituslämpötilalle, 35 astetta lattialämmitykselle sekä 55 astetta patterilämmi-

tykselle. (SawoHeat 2021.)

Lämpöpumppujen tehokkuutta voidaan edellä mainittujen lisäksi kuvata myös SPF-arvolla

(Seasonal Performance Factor). SPF-arvo huomioi SCOP-arvon tavoin vuoden aikana ta-

pahtuvat ulkolämpötilan vaihtelut ja muista poiketen ottaa huomioon myös käyttöveden

lämmityksen. SFP-arvot ovatkin tyypillisesti heikompia kuin COP-arvot, mutta ne antavat

todellisemman kuvan lämpöpumput suorituskyvystä. (Thermia 2021.)

4.2 Lämpöpumppujärjestelmät Suomessa

Lämpöpumppujärjestelmät ovat yleistyneet Suomessa viime vuosina todella paljon. Vuon-

na 2020 lämpöpumppuja myytiin Suomessa yli 100 000 kpl. Näihin lämpöpumppuihin in-

vestoitiin yli 600 miljoonaa euroa. Suomessa lämpöpumppujen lämmöntuotanto on yli

12 TWh vuodessa. Näin ollen yli 15 % Suomen asunto- ja palvelurakennuksista lämpiää

lämpöpumpulla. (Sulpu 2021a.) Kuvassa 13 on eritelty Suomessa vuosittain myydyt läm-

pöpumput. Kuvasta nähdään, että lämpöpumppujen hankinnat ovat lähteneet suureen kas-

vuun 2000-luvun alkupuolella.

Ilmalämpöpumppu on jokaisena vuotena ollut eniten myydyin lämpöpumppu Suomessa.

Maalämpöpumppuja on hankittu vuosien aikana toiseksi eniten. Kuvan 13 perusteella il-

ma-vesilämpöpumppu on kasvattanut suosiotaan vasta lähivuosina. Vuonna 2020 lämpö-

pumppujen hankintaa on myös kiihdyttänyt valtion myöntämä kampanjaluonteinen tuki

öljylämmityksestä luopujille. Öljylämmitteisten pientalojen omistajat ovat voineet vuoden

2020 syyskuun alusta lähtien hakea valtiolta 4 000 euron suuruista avustusta lämmitys-

muodon vaihtamiseen. (Elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus 2021.)
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Kuva 13. Suomessa myydyt lämpöpumput vuosittain. (Sulpu 2021b.)

4.3 Maalämpöpumppu

Maalämpöpumppu (MLP) tuottaa lämpöenergiaa hyödyntämällä maaperään, kallioperään

tai vesistöön varastoitunutta energiaa. Maalämpö on lämpöpumpuissa käytettävistä läm-

mönlähteistä tehokkain sekä muita lämpöpumppujärjestelmiä käyttökustannuksiltaan edul-

lisempi. Maalämpöjärjestelmän hankintakustannukset ovat kuitenkin korkeammat kuin

muiden lämpöpumppujärjestelmien sekä asennus on työläämpää. Maalämpöpumppu sovel-

tuu parhaiten matalan lämpötilan lämmönjakojärjestelmien lämmönlähteeksi, kuten esi-

merkiksi vesikiertoiseen lattialämmitykseen. Maalämpöpumppua voidaan hyödyntää myös

käyttöveden lämmityksessä tai rakennusten viilennyksessä. Maalämpöjärjestelmä sisältää

lämpöpumpun lisäksi siirtoputkiston ja keruupiirin. Maalämpöjärjestelmän keruupiiri voi-

daan asentaa joko maaperään, kallioon porattuun reikään tai vesistöön. (Ympäristöopas

2013.) Kuvassa 14 on havainnollistettu maalämpöjärjestelmän lämmönkeruu tapoja.
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Kuva 14. Lämmönkeruu tavat. (Nivos 2021.)

Suomessa yli 60 prosenttia maalämpökohteista toteutetaan lämpökaivoilla. Lämpökaivo on

lämmönkeruuvaihtoehtona usein kallein, mutta se pystytään yleensä tekemään ahtaallekin

tontille. Lämpökaivo on ulkohalkaisijaltaan yleensä 115–165 mm porakaivo, johon asenne-

taan putkisto, jossa lämmönkeruuliuos kiertää. Porakaivo on yleensä 100–200 metriä syvä.

Noin 30 prosenttia maalämpökohteista toteutetaan lämmönkeruuputkistolla, joka asenne-

taan maaperään vaakatasoon. Noin metrin syvyyteen asennettu vaakaputkisto käyttää hy-

väkseen maaperän pintakerrokseen varastoitunutta auringonsäteilemää lämpöenergiaa.

Maaperään asennettavan lämmönkeruuputkiston pituus pientalokohteissa on lyhimmillään-

kin lähes 500 metriä.

Lämmönkeruuputkisto voidaan asentaa edellä mainittujen lisäksi myös järviin, meriin tai

jopa suurivirtauksisiin ojiin. Lämmönkeruuputkisto ankkuroidaan vesistön pohjaan paino-

jen avulla. Suositeltu asennussyvyys lämmönkeruuputkistolle on vähintään kaksi metriä,

jotta vesi pääsee talvellakin virtaamaan riittävän vapaasti putkiston ympärillä. Vesistöön

asennettavan lämmönkeruuputkiston ympärillä veden lämpötila ei saa missään vaiheessa

vuotta laskea alle + 1°C:n, jotta putken pinnalle ei pääse muodostumaan jäätä. Vesistöön

asennettava lämmönkeruuputkisto vaatii toimenpideluvan lisäksi vesialueen omistajan lu-

van. (Energiatehokas koti 2020.)

Suomessa maanpinnan vuotuinen keskilämpötila on keskimäärin kaksi astetta korkeampi

kuin vuotuinen ilman keskilämpötila. Maapinnan sekä ilman lämpötilat vaihtelevat maan-

tieteellisen sijainnin mukaan. Lämpötiloihin vaikuttaa myös se, onko tarkasteltava alue
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esimerkiksi luonnontilaisessa metsässä vai tiheästi rakennetulla alueella. Maapinnan keski-

lämpötila vaihtelee vuosittain ilman lämpötilan mukaan, mutta se vakiintuu jo 15 metrin

syvyydessä noin 5–6 asteeseen. Tämän takia maalämpökaivoista voidaan saada tasaista

lämpöenergiaa ympäri vuoden. (Ympäristöopas 2013.) Kuvassa 15 on esitetty Suomen

vuotuiset keskilämpötilat ilmassa sekä maaperässä vertailukaudelta 1970–2000.

Kuva 15. Ilmalämpötilan vuotuinen keskiarvo vasemmalla ja maanpinnan lämpötilan vuotuinen keskiarvo

oikealla. (Ympäristöopas 2013.)

4.4 Ilma-ilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumppu (ILP) ottaa ulkoilmasta energiaa kiinteistön sisäilmaan. ILP koos-

tuu kahdesta pääkomponentista eli ulko- ja sisäilmayksiköstä. Ilmalämpöpumpulla voidaan

lämmityskaudella ottaa energiaa ulkoilmasta ja lämmittää kiinteistöä. Lämpimänä ajanjak-

sona taas kiinteistön lämmintä sisäilmaa voidaan jäähdyttää siirtämällä lämpöenergia kiin-

teistön ulkopuolelle. Ilmalämpöpumpun ulkoyksikköön kuuluu kompressori, tuuletin ja

höyrystinyksikkö. Sisäilmayksikkö taas pitää sisällään lauhduttimen sekä tuulettimen. Il-

malämpöpumpun ulkoilmayksikössä kylmäaine ottaa ulkoilmasta energiaa talteen. Tämän
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jälkeen kylmäaine puristetaan kovaan paineeseen, jolloin se lämpenee. Kuumennut kylmä-

aine ohjataan sisäyksikön lauhduttimeen, jossa sen olomuoto muuttuu takaisin kaasusta

nesteeksi ja se luovuttaa lämmön taloon puhallettavaan sisäilmaan. (Sulpu 2021c.) Jos il-

malämpöpumppua halutaan käyttää asunnon viilennykseen, toimii ilmalämpöpumppu sa-

malla periaatteella kuin lämmityksessäkin, mutta päinvastoin eli kylmäaineen virtaussuun-

ta muuttuu. Ilmalämpöpumpun toimintaperiaatetta on havainnollistettu kuvassa 16.

Kuva 16. Ilmalämpöpumpun havainnekuva. (Sulpu 2021c.)

Ilma-ilmalämpöpumpulla ei voida lämmittää käyttövettä eikä sitä voida liittää vesikiertoi-

seen lämmitysjärjestelmään. Ilmalämpöpumpun rinnalle vaaditaan erillinen päälämmitys-

järjestelmä, sillä pelkällä ilmalämpöpumpulla ei pystytä Suomessa kattamaan talven kyl-

mimmän kauden lämmitystehontarvetta. Ilmalämpöpumpun suorituskyky riippuu ulkoil-

man lämpötilasta. Mitä enemmän ilman lämpötila ulkona kylmenee ja lämmitystarve kas-

vaa, sitä enemmän ilmalämpöpumpun suorituskyky heikkenee. Ulkoilman lämpötilan las-

kiessa alle -20 °C pienenee ilmalämpöpumpun lämmöntuottokyky selkeästi. Ilmalämpö-

pumpulla voidaan tuottaa noin 30–40 prosenttia huonetilojen lämmitysenergiasta. (Motiva

2016.)
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Niin kuin kuvasta 13 voidaan todeta, on ilma-ilmalämpöpumppu ollut Suomessa joka vuosi

eniten myydyin lämpöpumppu. Ilmalämpöpumpun suosioon vaikuttaa sen edullinen hinta

verrattuna muihin lämpöpumppuihin. Se on myös ainoa lämpöpumppu, joka ei vaadi vesi-

kiertoista lämmitysjärjestelmää. Näin ollen sitä voidaankin helposti hyödyntää esimerkiksi

sähkölämmitteisissä taloissa. Ilmalämpöpumppu on myös helppo asentaa minkä tahansa

lämmitysjärjestelmän rinnalle, eikä se vaadi suuria rakenteellisia muutoksia. Ilmalämpö-

pumppu sopii etenkin alentamaan syksyn ja kevään lämmityskustannuksia. Ilmalämpö-

pumppuja käytetään myös paljon kesäisin sisäilman viilentämiseen. (Motiva 2016.)

4.5 Ilma-vesilämpöpumppu

Ilma-vesilämpöpumppu ottaa lämmitysenergiaa ilma-ilmalämpöpumpun kaltaisesti ul-

koilmasta, mutta se siirtää sen ilma-ilmalämpöpumpun toiminnasta poiketen vesikiertoi-

seen lämmitysjärjestelmään. Ilma-vesilämpöpumpulla voidaan lämmittää myös lämmin

käyttövesi. (Sulpu 2021d.) Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö on isompi kuin ilmalämpö-

pumpun sisäyksikkö ja siitä poiketen se sisältää lämminvesivaraajan sekä käyttövesipum-

pun. Varaajassa on lisäksi sähkövastukset, joilla vesi voidaan lämmittää kovimmilla pak-

kasilla, kun ilma-vesilämpöpumpun lämmöntuottokyky ei yksinään riitä.  Ilma-

vesilämpöpumpun toimintaperiaate on havainnollistettu kuvassa 17.
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Kuva 17. Ilma-vesilämpöpumpun havainnekuva. Mukaillen (Rakentaja 2019.)

Ilma-vesilämpöpumppu voidaan hankkia kiinteistön päälämmönlähteeksi, mutta se tarvit-

see kylmemmillä keleillä avuksi esimerkiksi sähkövastuksia tai muun rinnakkaisen lämmi-

tysjärjestelmän. Ilma-vesilämpöpumpun avulla on mahdollista saada suurempia säästöjä

lämmityskuluissa kuin ilmailmalämpöpumpulla, koska ilmavesilämpöpumppua voidaan

hyödyntää myös käyttöveden lämmityksessä. Ilma-vesilämpöpumppujen suosio on lähte-

nyt viime vuosien aikana nousuun. Etenkin valtion myöntämä avustus öljylämmityksestä

luopujille on lisännyt ilma-vesilämpöpumppujen kysyntää. (Yritysmaailma 2020.)

Lämmitysmuodon vaihtajien keskuudessa ilma-vesilämpöpumppu on ollut suositumpi kuin

maalämpöpumppu, sen matalampien investointikustannusten takia. Kotitalouksiin ja pie-

niin kiinteistöihin ilma-vesilämpöpumppu asennuksineen on mahdollista saada 8 000–

15 000 eurolla. Kyseinen investointi maksaa kotitalouksissa itsensä takaisin usein 5–7

vuodessa. (Lämpöykkönen 2018.) Syksystä 2020 alkaen ympärivuotisessa asuinkäytössä

olevien pientalojen omistajilla on ollut mahdollisuus hakea valtionavustusta 4 000 euron

verran öljylämmitysjärjestelmän korvaamiseen esimerkiksi ilma-vesilämpöpumpulla.

(Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2021.)
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4.6 Poistoilmalämpöpumppu

Poistoilmalämpöpumppu (PILP) ottaa lämmitysenergiaa kiinteistöstä koneellisesti poistet-

tavasta ilmanvaihtoilmasta. Poistoilmalämpöpumpulla voidaan siirtää lämpöä tuloilmaan,

lämpimään käyttöveteen tai vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. Poistoilmalämpöpum-

pulla voidaan myös viilentää kiinteistön sisäilmaa. Jotta järjestelmä toimii, on sisäilman

vaihduttava riittävän useasti, vähintään 0,5 kertaa kiinteistön ilmatilavuus tunnissa. Koska

poistoilmalämpöpumpun lämmönlähteenä on kiinteistön yleensä noin 21-asteinen sisäilma,

tuottaa poistoilmalämpöpumppu lämpöä vuodenajasta ja ulkolämpötilasta riippumatta lä-

hes vakioteholla. Poistoilmalämpöpumppu poistaa ilmanvaihtolaitteen tavoin ilmaa myös

kiinteistön kosteista tiloista. (Sulpu 2021e.) Poistoilmalämpöpumpun toimintaperiaatetta

on havainnollistettu kuvassa 18.

Kuva 18. Poistoilmalämpöpumpun havainnekuva. (Helsingin seudun ympäristöpalvelut 2021.)
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Suomessa poistoilmalämpöpumpulla ei yleensä pystytä tuottamaan kaikkea lämmitysener-

giaa ympäri vuoden, vaan se tarvitsee kylmimmillä keleillä avukseen sähkövastuksia tai

toisen lämmitysjärjestelmän rinnalle, esimerkiksi kaukolämmön. Poistoilmalämpöpumppu-

jen käyttö on viime vuosina yleistynyt vanhoissa kerrostaloissa, joissa se on asennettu kau-

kolämmön rinnalle tuomaan säästöjä energiakustannuksissa. Poistoilmalämpöpumpulla

tuotetaan tarvittava lämpöenergia esimerkiksi keväällä, kesällä ja syksyllä, mutta talvella

käytetään kaukolämpöä suurimman lämmitystarpeen aikana.

Poistoilmalämpöpumppujärjestelmän investointikustannus kerrostaloon on tyypillisesti

noin 80 000–250 000 euroa. Investointikustannus määräytyy aina tapauskohtaisesti ja sii-

hen vaikuttaa muun muassa kiinteistön koko sekä olemassa olevat tekniset ratkaisut. Järjes-

telmä edellyttää, että kohteessa on koneellinen poistoilmanvaihto sekä vesikiertoinen läm-

mitysjärjestelmä. (Kiinteistöliitto 2021.)

4.7 CHC-lämpöpumppu

CHC:llä tarkoitetaan yhdistettyä lämmön ja jäähdytyksen tuotantoa (Combined Heating

and Cooling). CHC-lämpöpumpun toimintaperiaate on sama kuin muidenkin lämpöpump-

pujen, mutta se kytketään sekä kiinteistön jäähdytysverkostoon että kaukolämpöverkos-

toon. Kiinteistöä jäähdytetään lämpöpumpulla ja sen sivutuotteena syntyvä lämpö siirre-

tään kaukolämpöverkkoon ympäri vuoden jäähdytystarpeen määrittämänä. (Oilon 2020.)

Kuvassa 19 on havainnollistettu CHC-lämpöpumpun toimintaperiaatetta.



42

Kuva 19. CHC-lämpöpumppulaitoksen periaatekuva.

Kuvassa 19 on esitetty hukkalämmön kytkentä kaukolämpöverkoston menopuolelle, mutta

myös paluupuolelle kytkentä on mahdollista. Paluupuolelle kytkennässä saavutetaan pie-

nemmän lämpötilaeron vuoksi parempi lämpö- ja kylmäkerroin, mutta toisaalta paluupuo-

lelle syötettävä lämpö ei ole yleensä energiayhtiölle yhtä arvokasta kuin menopuolelle syö-

tettävä lämpö. CHC-lämpöpumppu voidaan kytkeä yhden kiinteistön omaan jäähdytysver-

kostoon tai sillä voidaan esimerkiksi tehdä jäähdytystä useamman kiinteistön alueelliseen

jäähdytysverkostoon.

Tähän asti energiayhtiöiden lämmöntuotantolaitoksista erillään olleet, lämpöä kaukoläm-

pöverkkoon tuottavat lämpöpumput, ovat maksaneet sähköveroluokan I mukaista sähköve-

roa. Valtionvarainministeriön syksyllä 2020 julkaiseman energiaverotuksen uudistamista

käsittelevän raportin mukaan kaukolämpöä verkkoon tuottavat lämpöpumput siirretään

sähköveron veroluokkaan II. Vuosaaren ilmastokokouksessa on linjattu, että tehtävät muu-

tostoimenpiteet pyritään toteuttamaan vuonna 2021. (Valtiovarainministeriö 2020.) Tämän

muutoksen voimaanastuessa muun muassa CHC-lämpöpumpuilla jäähdytyksen sivutuot-

teena syntyvä, kaukolämpöverkkoon syötetty lämpö, voidaan tuottaa veroluokan II sähköl-

lä.
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5 CASE-KOHDE

Tässä luvussa tarkastellaan erilaisia energiavaihtoehtoja Lahti Energian näkökulmasta Lah-

teen suunnitellulle tulevaisuuden kaava-alueelle. Eri vaihtoehtoja tutkitaan kohdealueelle

mahdollisesti toteutettavan lämmitys- ja jäähdytysverkon kannalta. Tässä luvussa tarkastel-

laan myös, onko alueella energialähteitä, joita Lahti Energia voisi tulevaisuudessa hyödyn-

tää tarkasteltavan alueen lämmityksen tai jäähdytyksen tuotannossa.

5.1 Alueen kuvaus

Työssä tarkasteltavana alueena käytettävä Niemen alue sijaitsee Vesijärven rannalla 3 km

etäisyydellä Lahden keskustasta. Niemen alueelle keskitettyjen korkeakoulu- ja yliopisto-

tasoisten koulutustoimintojen seurauksena on tullut tarve kehittää aluetta monipuoliseksi

elinkeinotoiminnan, asumisen ja virkistystoiminnan alueeksi. Alueesta on käynnistymässä

arkkitehtikilpailu ja siitä on vireillä asemakaavamuutoksia. Ranta-alueen teollisuustoimin-

not ovat siirtymässä uusiin toimipisteisiin lähivuosina, jonka jälkeen alue on suunniteltu

muutettavan muun muassa asuinkäyttöön. (Lahti 2021.) Niemen alueesta käynnistyvän

arkkitehtikilpailun lähtökohtana käytetään kuvassa 20 esitettyä kaavarungon havainneku-

vaa, jossa on kuvattuna alueelle kaavaillut eri toiminnot.
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Kuva 20. Niemen kehityskuva. (Lahti 2021.)

Diplomityössä tarkasteltava alue on osa suunniteltua Niemen uudisaluetta. Alueella toimii

tällä hetkellä Polttimo Yhtiöt sekä UPM teollisuusrakennukset. Tarkasteltava alue on myös

mukana käynnistyvässä arkkitehtikilpailussa, eikä alueelle ole vielä tarkemmin määritetty,

mitä sinne tulevaisuudessa tullaan rakentamaan. Alustavien suunnitelmien mukaan alueelle

olisi kuitenkin kaavailtu kerrostalotyyppisiä asuinrakennuksia, pienimuotoisia palvelu- ja

työtiloja sekä lähikauppa. Alueen suunnittelun lähtökohtina ovat rantaraitti, virkistysalueet

sekä pienimuotoiset palvelut, jotka osin vaikuttavat tulevaan rakentamisen aluetehokkuu-

teen. Alueelle rakennettavien rakennusten määrä ja koko ratkeaa tulevaisuudessa arkkiteh-

tikilpailun ja sen jälkeen tehtävän asemakaavoituksen yhteydessä. Kuvaan 21 on merkitty

työssä tarkasteltava alue.
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Kuva 21. Tarkasteltava alue Niemessä.

5.2 Lämmitys

Kaukolämpö on Lahti Energian päätuote ja sitä tullaan tarjoamaan tulevaisuudessa uudis-

tuvalle Niemen alueelle rakentuville rakennuksille lämmitysmuodoksi. Uudistuvalle alu-

eelle rakentuvat rakennukset on mahdollista liittää tavalliseen kaukolämpöverkkoon tai

alueelle on mahdollista Lahti Energian toimesta rakentaa matalammilla lämpötiloilla toi-

miva erillinen kaukolämpöverkko, jos Lahti Energia toteaa sen kannattavaksi.

5.2.1 Kaukolämpö

Tarkasteltava alue sijaitsee Lahti Energian kaukolämpöverkon varrella. Tällä hetkellä tar-

kasteltavalla alueella on Lahti Energian Polttimon lämpökeskus, jonka toiminnasta teolli-

sen toiminnan väistyessä tulevaisuudessa ei ole vielä päätetty. Jos alueella nykyisin sijait-

sevat teollisuusrakennukset tullaan tulevaisuudessa purkamaan ja tilalle rakennetaan asuin-

rakennuksia sekä katu- ja infraverkkoa, on alueelle rakennettava myös uutta kaukolämpö-

verkkoa.
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5.2.2 Matalalämpötilainen kaukolämpöverkko

Kuten kappaleessa 2.7 kerrottiin, tulevaisuudessa tavoitteena on alentaa kaukolämpöverk-

kojen menolämpötiloja. Tehokkaampien lämmönsiirtimien ansiosta kaukolämmön meno-

veden lämpötilan ei tarvitse olla enää niin korkea, jotta kiinteistöt saadaan pidettyä lämpi-

minä. Menoveden lämpötiloja ei kuitenkaan voida radikaalisti tiputtaa lyhyessä ajassa vaan

se tulee tehdä hallitusti vaiheittain, kun asiakkaiden lämmönjakolaitteistot uusiutuvat.

Kaukolämmön menoveden lämpötilaa voitaisiin kuitenkin laskea jo nyt tulevissa uudisalu-

eissa, jos alueelle rakennettaisiin erillinen matalalämpötilainen kaukolämpöverkko, joka

esimerkiksi lämpiäisi siirtimen välityksellä normaalista kaukolämmöstä tai hyödyntäen

hukkalämmöistä saatavaa energiaa lämpöpumpuilla.

Lahti Energialla on tällä hetkellä alueellisia matalalämpöisempiä lämpöverkkoja, joita kut-

sutaan aluelämpöverkoiksi. Aluelämpöverkkojen toimintaperiaate on kuvattu aiemmin

kappaleessa 4.2. Matalalämpöinen kaukolämpöverkko olisi lämpötiloiltaan hyvin saman-

kaltainen kuin Lahti Energian aluelämpöverkot, mutta asiakkaat olisi kytketty matalaläm-

pöiseen kaukolämpöverkkoon samalla tavalla kuin tavalliseenkin kaukolämpöverkkoon

lämmönsiirtimien kautta.

Niemen alueelle olisi mahdollista rakentaa erillinen matalalämpötilainen kaukolämpöverk-

ko, jonka lämmöntuotannossa hyödynnettäisiin tavallisen kaukolämmön lisäksi esimerkiksi

jäähdytyksen sivutuotteena syntyvää hukkalämpöä. Alueellinen matalalämpötilainen kau-

kolämpöverkko mahdollistaisi paremmin hukkalämpöjen hyödyntämisen, koska lämpöver-

kon menoveden lämpötila olisi ympäri vuoden noin 70 astetta. Nykyisen kaukolämpöver-

kon menolämpötila vaihtelee lämmön tarpeesta riippuen 65–115 asteen välillä. Niemen

alueelle on tulevaisuudessa joka tapauksessa rakennettava uutta kaukolämpöverkkoa, joten

erillisverkon rakentamisesta ei juurikaan koituisi Lahti Energialle lisäkustannuksia tavalli-

seen kaukolämpöverkkoon nähden. Ainoat lisäkustannukset tulisivat lämmönsiirrinlaitteis-

tosta, joka tulisi rakentaa kaukolämpöverkon ja alueellisen kaukolämpöverkon väliin.
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5.2.3 Lauhdeojan hyödyntäminen

Niemen alueen läpi kulkee Vesijärveen virtaava Joutjoki, joka toimii Kymijärven voima-

laitosten lauhdeojana. Joutjoessa virtaavan veden määrä riippuu Kymijärven voimalaitos-

ten sähköntuotannosta sekä kaukolämpöverkon lämmön tarpeesta. Joutjoessa virtaavan ve-

den määrä vaihtelee jonkin verran vuoden ajasta riippuen. Varsinkin kesäisin, kun kauko-

lämpöverkkoon ei pystytä ajamaan kaikkea sähköntuotannon yhteydessä syntyvää lämpöä,

lauhdutetaan ylimääräinen lämpö Joutjokeen. Tässä kappaleessa pohditaan Joutjoen hyö-

dyntämistä alueellisen matalalämpöisen kaukolämpöverkon lämmöntuotannossa.

Joutjoessa virtauksen voidaan katsoa aina olevan vähintään 200 l/s. Lahti Energia ei mittaa

suoraan Joutjoen veden lämpötilaa, mutta Lahti Energia mittaa Kymijärven voimalaitoksil-

ta Joutjokeen pumpattavan jäähdytysveden lämpötilaa. Nämä lämpötilat on esitetty lämmi-

tyskauden ajalta kuukauden keskiarvoina taulukossa 1. Joutjoesta teoriassa maksimissaan

saatavissa oleva lämpöteho voidaan laskea yhtälön 4 mukaisesti.

(4)

missä

qv= tilavuusvirta [m3/s]

ρ= tiheys [kg/m3]

cp= ominaislämpökapasiteetti [kJ/kg°C]

Δt= lämpötilaero [°C]

Laskennassa oletetaan, että lämpöä voidaan ottaa Joutjoesta talteen 1 celsiusasteeseen asti.

Veden lämpötila joessa ei saisi laskea alle +1°C:n, koska muuten vaarana on, että mahdol-

lisen lämmönkeruuputkiston pinnalle muodostuisi jäätä. Laskennassa veden lämpötilana

käytetään Kymijärven voimalaitokselta ulos pumpattavan jäähdytysveden lämpötilaa. Jout-

joesta teoriassa maksimissaan talteen otettavissa olevat lämpötehot lämmityskaudella on

esitetty taulukossa 1 jokaista kuukautta kohden.



48

Taulukko 1. Joutjoen keskiarvo lämpötila ja teoriassa saatava lämpöteho lämmityskaudella.

tka (°C) ф (MW)
lokakuu 12 9,2
marraskuu 9 6,7
joulukuu 4 2,5
tammikuu 2 0,8
helmikuu 2 0,8
maaliskuu 2 0,8
huhtikuu 6 4,2

Teoriantasolla saatujen tulosten perusteella Joutjoesta olisi hyödynnettävissä lämpöä mah-

dollisen alueellisen matalalämpöisen kaukolämpöverkon lämmöntuotantoon lämpöpumpun

avulla. Joutjoessa ei kuitenkaan ole lämpötilamittausta Niemen alueen kohdalla. Matkaa

Kymijärven voimalaitokselta Niemen alueelle tulee muutama kilometri, joten Joutjokeen

pumpatun jäähdytysveden lämpötila todennäköisesti ehtii laskea joitakin asteita, ennen

kuin se tulee Niemen alueelle. Joutjoen varrella jokeen liittyy myös hule- ja muiden pinta-

vesienpurkuvirtauksia. Alhaisempi veden lämpötila pienentää hyödynnettävän lämpötehon

määrää. Lahti Energialta löytyy lämpötilamittaus Vesijärvestä Niemen alueen edustalta

Kahvisaaresta, mutta siitä ei ole tämän tarkastelun hetkellä saatavilla mittausdataa kuin

vasta kahdelta täydeltä kuukaudelta, eikä sekään kerro suoraan Joutjoen lämpötilaa. Saa-

dusta lämpötiladatasta voidaan kuitenkin päätellä, ettei Joutjoesta ole juurikaan lämpöä

hyödynnettävissä ainakaan vuoden ensimmäisiltä kuukausilta.

Syksyisin ja keväisin lämpöä olisi teoriassa hyödynnettävissä, mutta lämmön talteenottoa

joesta on hankala käytännössä toteuttaa. Jotta lämpöä voitaisiin joesta ottaa talteen, tulisi

jokeen asentaa lämmönkeruuputkisto. Järviin, meriin tai jokiin asennettavien lämmönke-

ruuputkistojen suositeltu asennussyvyys on vähintään 2 metriä, jotta vesi pääsee virtaa-

maan riittävän vapaasti putkiston ympärillä. Joutjoki ei ole tähän tarkoitukseen riittävän

syvä. Lisäksi Joutjoki on rakentamalla eroosiosuojattu lauhdevesien purkukanava, jota

Lahti Energia on velvoitettu kunnostamaan. Mahdolliset keruuputket joessa haittaisivat

Joutjoen ylläpitoa. Lämmön talteenottojärjestelmien investointikustannukset tulisivat myös

todennäköisesti olemaan liian suuret saatavaan hyötyyn verrattuna. Tulevaisuudessa Jout-

joessa virtaavan veden määrä sekä veden lämpötila voi myös muuttua. Järkevämpää olisi

hyödyntää lauhdevedestä saatavaa lämpöä Kymijärven voimalaitoksella.
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5.2.4 Kaupan lauhdelämpö

Niemen alueen kaavaluonnoksessa on merkintä, että alueelle rakentuisi tulevaisuudessa

mahdollisesti lähikauppa. Kauppojen kylmälaitteista syntyy hukkalämpöä, jota on lähivuo-

sina alettu hyödyntämään kauppojen omassa lämmityksessä. Motivan Kaupan kylmälait-

teiden ja -järjestelmien lauhdelämmön talteenotto -laskentaohjeen mukaan lähikaupoiksi

määritellään 100 m2 - 400 m2 olevat päivittäistavaraa myyvät myymälät. Lähikaupalle ole-

tettu kylmäteho Motivan ohjeen mukaan on 70 kW ja pakkasteho 15 kW. (Motiva 2012.)

Kaupan kylmälaitteiden lauhdelämmön hyödyntämisen ongelmana on yleisesti lauh-

delämmön matala lämpötilataso. Lauhdelämmön lämpötilataso ei yksinään riitä esimerkik-

si käyttöveden lämmitykseen, vaan lauhdelämmön lämpötilaa on nostettava lämpöpumpul-

la. Kylmäteholtaan pienissä kohteissa monimutkaiset lauhdutusjärjestelmät eivät ole ko-

vinkaan kannattavia suurien investointikustannusten takia.

Jotta kylmälaitteiden lauhdelämpöä voitaisiin hyödyntää alueellisen matalalämpöisen kau-

kolämpöverkon lämmöntuotannossa, tulisi lauhdelämmön lämpötilaa nostaa lämpöpum-

pulla reilusti. Lämpötilan nosto taas heikentää kylmälaitoksen kylmäkerrointa. Lähikaup-

pa-kokoluokan rakennus on sen verran pieni, ettei siitä saatavaa lauhdelämpöä ole järkevää

hyödyntää Lahti Energian lämmitysverkostoon, koska Lahti Energialla lämmön talteenot-

tojärjestelmään kuluvat investointikustannukset olisivat todennäköisesti suuremmat kuin

kylmälaitteista saadun lauhdelämmön hyöty sen elinkaaren aikana. Lähikaupan olisi kan-

nattavampaa hyödyntää mahdollinen lauhdelämpö omiin lämmitystarpeisiinsa.

5.3 Jäähdytys

Tarkasteltava alue ei sijaitse Lahti Energian nykyisen kaukojäähdytysverkoston alueella.

Jos tulevaisuudessa tarkasteltavalle alueelle rakentuville kiinteistöille Lahti Energia haluaa

tarjota jäähdytysratkaisuja, tulee ne toteuttaa joko alueellisesti tai kiinteistökohtaisesti.

Tässä kappaleessa tarkastellaan eri vaihtoehtoja jäähdytyksen toteuttamiseksi.
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5.3.1 Kaukolämpöön lauhduttava CHC-laitos

Yhä useampi energiayhtiö on alkanut tarjoamaan kiinteistöille jäähdytystä joko alueellises-

ti tai kiinteistökohtaisesti lämpöpumpulla, jossa jäähdytyksen sivutuotteena syntyvää läm-

pöä siirretään kaukolämpöverkkoon ympäri vuoden jäähdytystarpeen määrittämänä. Kau-

kolämpöön lauhduttavan CHC-laitoksen havainnollistava periaatekuva on esitetty aiemmin

kappaleessa 4.7 kuvassa 19 ja sen esimerkki kytkentäkaavio on esitetty liitteessä 1. Lahti

Energian yksi mahdollisuus olisi tuottaa kaukojäähdytystä Niemen alueelle CHC-

lämpöpumpun avulla, jolloin jäähdytyksen sivutuotteena syntyvä lämpö voitaisiin hyödyn-

tää Lahti Energian kaukolämpöverkossa tai alueellisessa matalampi lämpöisessä kauko-

lämpöverkossa. CHC-lämpöpumpun kannattavuutta Lahti Energian näkökulmasta on arvi-

oitu tarkemmin luvuissa 6 ja 7.

5.3.2 Pohjavettä hyödyntävä CHC-laitos

Rakennusten jäähdytyksessä on mahdollista hyödyntää pohjaveden kylmäenergiaa, jos alu-

eella on hyödynnettävissä pohjavettä. Pohjavettä hyödyntävällä CHC-laitoksella voidaan

myös tuottaa lämpöä kaukolämpöverkkoon saatavilla olevan pohjaveden rajoissa. Talvisin

noin 8 asteista pohjavettä voidaan hyödyntää lämmönlähteenä ja kesäisin lämpönieluna.

Toisin sanoen kesäisin maahan imeytetään jäähdytysjärjestelmässä lämmennyttä vettä ja

vastaavasti talvisin lämmitysjärjestelmässä jäähtynyt vesi siirretään takaisin maahan. Poh-

javesi toimii tällöin energiavarastona. Pohjavettä hyödyntävän CHC-laitoksen esimerkki

kytkentäkaavio on liitteenä 2.

Pohjavettä hyödyntävässä jäähdytysratkaisussa joudutaan tavallisesta CHC-ratkaisusta

poiketen lämpöpumpun höyrystimen ja aluejäähdytysverkon sekä pohjaveden talviläm-

mönsiirtimen välinen lämmönsiirto toteuttamaan erillisellä lisälämpöpiirillä, jossa läm-

mönsiirtonesteenä on vettä alhaisemmassa lämpötilassa jäähtyvää yhdistettä. Tällä ratkai-

sulla saavutetaan kesäisin pohjaveden ja aluejäähdytysverkon pienestä lämpötilaerosta joh-

tuen hyvä jäähdytyksen kylmäkerroin, mutta tällöin jäähdytyksestä sivutuotteena muodos-

tuvaa hukkalämpöä ei voida hyödyntää.
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Tässä työssä tarkasteltava Niemen alue sijaitsee I-luokan pohjavesialueella, mutta se ei

kuulu varsinaiseen pohjaveden muodostumisalueeseen. Polttimo Yhtiöillä on noin 1,5 km

päässä tehdasalueesta Vesijärven Harvasaaressa pohjavedenottamo, jonka vettä Polttimo

käyttää omassa tuotannossaan. Lahden, Nastolan ja Hollolan pohjaveden suojelusuunni-

telman mukaan Harvasaaren pohjavedenoton lupa-arvo on 5000 m3 vuorokaudessa. Vuon-

na 2010 pohjavettä Harvasaaresta on pumpattu keskimäärin 1822 m3 vuorokaudessa. (Lah-

ti 2012.) Pohjavettä hyödyntävän CHC-laitoksen kannattavuutta Lahti Energian näkökul-

masta on tarkasteltu tarkemmin luvuissa 6 ja 7.

5.3.3 Järviveden hyödyntäminen

Tampereen sähkölaitos käyttää kaukojäähdytyksen tuotannossa järvivettä Näsijärvestä.

Viileä jäähdytysvesi pumpataan jäähdytyslaitokseen kilometrin pituisella putkella Näsijär-

vestä noin 20 metrin syvyydestä. Kun syvänteestä saatavan veden lämpötila nousee yli 8

asteen, lasketaan Näsijärvestä johdetun jäähdytysveden lämpötilaa koneellisesti. Järvivettä

voidaan käyttää hyödyksi noin 80 % Tampereen jäähdytystarpeesta. (Tampereen Sähkölai-

tos 2021.)

Tässä työssä tarkasteltava Niemen alue sijaitsee Vesijärven rannalla. Vesijärvi on pinta-

alaltaan noin 109 km2. Vesijärvi on syvimmillään 42 metriä syvä, mutta sen keskisyvyys

on noin 6 metriä. Niemen alue sijaitsee Vesijärven Enonselällä, jossa veden syvyys on alle

10 metriä. (Navionics 2021.) Ympäristöhallinnon verkkopalvelusta nähtävien Vesijärven

lämpötilatietojen perusteella Vesijärven lämpötila on kesällä liian korkea, jotta siitä voitai-

siin hyödyntää vettä suoraan jäähdytykseen. (Ympäristöhallinnon verkkopalvelu 2021.)

Vesijärven lämpötila on kesäaikana yli 8 astetta. Toisin sanoen Vesijärvi on niin matala,

että siitä ei ole järkevää suoraan ottaa vapaajäähdytyksenä vettä Niemen alueen jäähdytys-

verkostoon, koska vesi ei kesäaikaan ole tarpeeksi viileää. Kesällä Vesijärvestä otetun jär-

viveden lämpötilaa tulisi koneellisesti laskea, jotta sitä voitaisiin käyttää jäähdytykseen.
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6 CASE-KOHTEEN MALLINNUS

Tässä luvussa perehdytään tarkemmin alueellisten jäähdytysratkaisujen kannattavuuteen

Lahti Energian näkökulmasta. Luvussa vertaillaan eri jäähdytysratkaisuinvestointien kan-

nattavuutta nettonykyarvon, sisäisen korkokannan sekä sijoitetun pääoman tuottoasteen

mittareilla. Tarkastelu tehdään aiemmassa luvussa esitetylle, luonnosvaiheessa olevalle

Niemen uudisalueelle, jossa lähtötiedot perustuvat merkittävästi olettamuksille tulevasta.

6.1 Laskentamenetelmät

Tarkastelut laaditaan Lahti Energian Excel-työkalulla, jonka Sitowise on kehittänyt Lahti

Energialle jäähdytyksen tuotantotapojen kokonaistarkastelun avuksi. Laskentatyökalun pe-

riaatteena on, että työkalu luo tarkastelualueen tulokset alueesta syötettyjen lähtötietojen

sekä työkalun sisäisten lähtötietojen perusteella. Laskentatyökalu laskee kullekin vuoden

tunnille tuotetut energiamäärät ja niiden kustannukset annettujen lähtötietojen perusteella.

Laskentatyökalulla määritetään eri tilanteiden energiaprofiilit ja investointi- sekä elinkaari-

kustannuslaskelmat. Työkalun avulla selvitetään alueellisen kaukojäähdytyksen kannatta-

vuus Lahti Energian investoinnin nettonykyarvon, sisäinen korkokannan ja sijoitetun pää-

oman tuottoasteen mittareilla.

Asuinrakennuksille määritetään tyypillinen ominaisjäähdytystarve IDA Indoor Climate and

Energy eli IDA ICE -ohjelmalla. IDA ICE on dynaaminen tuntitason rakennusten energia-

ja olosuhdesimulointityökalu, jolla voidaan tutkia rakennusten lämpötasetta ja energianku-

lutusta. IDA ICE -ohjelmassa määritettyä ominaisjäähdytystarvetta hyödynnetään alueen

asuinrakennusten jäähdytystehon laskennassa, koska mitattua todellista dataa ei ole tarkas-

teltavasta alueesta saatavilla.

Nettonykyarvo (NPV) on kannattavuuden mittari, jolla voidaan arvioida erilaisten projek-

tien kannattavuutta. Nettonykyarvo kertoo, mikä on investoinnin arvo nykypäivän rahassa.
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Jos nettonykyarvo on positiivinen, voidaan investointia pitää kannattavana. (Lehtonen

2014.) Nettonykyarvo saadaan laskettua yhtälön 5 avulla.

(5)

missä

t= ajankohta

r= korkokanta

St= investoinnin tuottama kassavirta hetkellä t

I0= alkuinvestointi

Investoinnin sisäinen korkokanta (IRR) kertoo, kuinka nopeasti rahan arvo saa heiketä tai

hinnat kallistua, jotta investointi nollaa itsensä laskentajaksolla. Sisäisen korkokannan

avulla voidaan arvioida sijoituksen riskiä ja kannattavuutta. Investointivaihtoehdoista paras

vaihtoehto on se, jonka sisäinen korkokanta on suurin. (Lehtonen 2014.) Sisäinen korko-

kanta voidaan esittää yhtälömuodossa yhtälön 6 mukaisesti.

(6)

missä

t= ajankohta

St= investoinnin tuottama kassavirta hetkellä t

IRR= sisäinen korkokanta

I0= alkuinvestointi

Sijoitetun pääoman tuottoaste (ROI) kertoo, kuinka paljon investointi tuottaa vuosittain

verrattuna sijoitettuun pääomaan. Sijoitetun pääoman tuottoaste ei ole hyvä

kannattavuuden mittari silloin, jos tuotto vaihtelee vuosittain eikä huomioi rahan arvon

muutosta. Jos sijoitetun pääoman tuottoprosentti on enemmän kuin 15 %, voidaan



54

tuottoastetta pitää erinomaisena. 10-15 % voidaan pitää hyvänä, 6-10 % välttävänä ja alle 3

% heikkona. Sijoitetun pääoman tuottoaste voidaan määrittää yhtälön 7 mukaisesti.

(7)

6.2 Lähtötiedot

Koska tarkasteltavan alueen arkkitehtikilpailu on vasta käynnistymässä, ei alueelle ole vie-

lä määritelty, kuinka paljon ja mille sijainnille tulevaisuudessa aiotaan rakentaa. Tästä

syystä esimerkkilaskennassa on käytetty oletettuja pinta-ala tietoja, jotka noudattavat sa-

maa linjaa kuin aiemmin Lahteen rakennetut asuinalueet.

Laskennassa oletetaan, että esimerkkialueelle rakentuu tulevaisuudessa 9 kpl asuinkerros-

taloja, jotka liittyvät Lahti Energian aluejäähdytysverkostoon. Alueen rakennuksien lämmi-

tetyt nettoalat ja -tilavuudet on esitetty kuvissa 22 ja 23.

Kuva 22. Rakennuksien lämmitetyt nettoalat.
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Kuva 23. Rakennuksien lämmitetyt nettotilavuudet.

Esimerkkilaskennassa käytetään rakennuksille IDA ICE-ohjelmalla saatua tyypillistä omi-

naisjäähtymistarvetta, koska mitattua dataa tarkastelussa käytettyjen kohteiden jäähdytys-

tarpeesta ei ole saatavilla. Jokaiselle rakennukselle muodostettiin jäähdytystehontarve (tau-

lukko 2) kertomalla rakennuksen lämmitetty nettotilavuus kyseisen rakennuksen rakennus-

tyypin ominaisjäähdytystarpeella. Asuinrakennukselle määritetty jäähdytystehontarve on

esitetty tuntikohtaisesti kuvassa 24.

Taulukko 2. Rakennuksien ominaisjäähtymistarpeet.

Rakennusluokka Tilajäähdytyksen ominaisjäähdytystarve
kWh/m3 (keskimääräinen) W/m3 (huipputarve)

Asuinrakennus 4,2 6,2
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Kuva 24. Asuinrakennuksen jäähdytystehontarve.

Kuvassa 25 on esitetty aluejäähdytysverkoston siirtolinjan esimerkkihahmotelma. Hahmo-

telma on tehty alueen kaavamuutoskuvaan, jossa taustalla näkyy nykyinen vanha raken-

nuskanta. Kuvaan on merkitty jäähdytettävä kiinteistö violetilla ympyrällä. Punaisella ym-

pyrällä on kuvattu Lahti Energian lämmönjakokeskus, jossa jäähdytyksen tuotantoon käy-

tettävä lämpöpumppu ja muut varusteet sijaitsevat. Koska tulevaisuudessa alueelle tulevien

rakennusten määrää tai tarkkaa sijaintia ei tiedetä, on jäähdytysverkkoon liitettyjen raken-

nusten sijainnit sekä liittymisjohtojen pituudet jouduttu arvioimaan.

Kuva 25. Suunniteltu jäähdytysverkosto.
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Aluejäähdytysverkkoon liitettyjen rakennusten liittymisjohtojen pituudet ja investointikus-

tannukset on esitetty taulukossa 3. Liittymisjohdon pituudessa on huomioitu sekä meno-

että paluujohdon pituus. Taulukossa esitettyjen liittymisjohdon investointikustannuksen

lisäksi jokaiselle rakennukselle on laskettu 3 000 € muita investointikustannuksia, joihin

sisältyy muun muassa mittauskeskuksesta aiheutuneet kulut.

Taulukko 3. Liittymisjohtojen tiedot.
Rakennus Liittymisjohdon pituus (m) Liittymisjohdon koko Liittymisjohdon investointikustannus (€)

Rakennus1 76 DN63 10 640
Rakennus2 48 DN63 6 720
Rakennus3 56 DN63 7 840
Rakennus4 48 DN63 6 720
Rakennus5 56 DN63 7 840
Rakennus6 38 DN63 5 320
Rakennus7 30 DN63 4 200
Rakennus8 30 DN63 4 200
Rakennus9 96 DN63 13 440

Jäähdytysverkoston runkolinjan pituus meno- ja paluuputket huomioiden on 460 metriä ja

koko DN110. Lahti Energian alueellisen kaukojäähdytysjärjestelmän investointikustannuk-

set on esitetty alla olevassa taulukossa 4. Näissä investointikustannuksissa on otettu huo-

mioon aluejäähdytysverkon kustannus, CHC-lämpöpumpun investointikustannus sekä

muut investointikustannukset kuten suunnittelutyö.

Taulukko 4. Lahti Energian investointikustannukset.
Aluejäähdytysverkon CHC-laitoksen CHC muu

kustannus (€) investointikustannus (€) investointikustannus (€)
CHC 195 200 219 838 10 000 425 038
Pohjavesi CHC 195 200 509 718 10 000 714 918

Yhteensä (€)

6.3 Tarkasteltavat tilanteet

Tarkastellaan kahta eri aluejäähdytysvaihtoehtoa, joista ensimmäisessä ei hyödynnetä poh-

javettä ja toisessa hyödynnetään. Pohjavettä hyödyntävästä CHC-laitoksesta tehdään kaksi

eri tarkastelua. Lahden, Nastolan ja Hollolan pohjaveden suojelusuunnitelman mukaan

Harvasaaren pohjavedenoton lupa-arvo on 5000 m3 vuorokaudessa eli noin 58 l/s. Suojelu-

suunnitelma on määritetty vuoteen 2021 asti, joten ei pystytä tarkasti määrittämään kuinka

paljon tulevaisuudessa pohjavettä on mahdollista hyödyntää, joten toisessa tarkastelussa
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käytetään pohjaveden massavirtana 25 kg/s ja toisessa 50 kg/s. Vertaillaan näissä kaikissa

kolmessa vaihtoehdoissa kolmea eri tilannetta, joista ensimmäisessä käytetään nykyistä

sähkön hintaa, toisessa tilanteessa sähkön hinta nousee tulevaisuudessa voimakkaasti ja

kolmannessa tilanteessa lämpöpumppulaitoksen sähkövero muuttuu veroluokkaan II. Tar-

kasteltavien tilanteiden lähtötiedot on esitetty taulukossa 5.

Taulukko 5. Tutkittavien tilanteiden tiedot.

Tilanne 1: Tilanne 2: Tilanne 3:
Perustilanne Sähkön hinnan voimakas kasvu Sähköveroluokka 2

Tarkastelujakso 25 vuotta 25 vuotta 25 vuotta
Nimelliskorko tuottaja 2 % 2 % 2 %
Nimelliskorko asiakas 2 % 2 % 2 %
Inflaatio 1 % 1 % 1 %
Sähkön hintaeskalaatio 1,5 % 4 % 1,5 %
Tuotetun lämmön arvo talvella 30 € 30 € 30 €
Tuotetun lämmön arvo kesällä 10 € 10 € 10 €
Sähköenergian hinta 90 €/MWh 90 €/MWh 68 €/MWh
Kylmäenergian myyntihinta 0,030 €/kWh 0,030 €/kWh 0,030 €/kWh

Tarkastelut laaditaan Excel-työkalulla, jonka Sitowise on kehittänyt Lahti Energialle jääh-

dytyksen tuotantotapojen kokonaistarkastelua varten. Excel-työkalulla määritetään tarkas-

teltavien tilanteiden mukaiset energiaprofiilit ja investointi- sekä elinkaarikustannuslas-

kelmat. Laskelmien pohjana asiakaskohtaiset energia-, teho- ja liittymismaksut on määri-

tetty niin, että ne muodostuvat hieman halvemmaksi kuin asiakkaan oma vertailuratkaisu.

Investointikustannukset katetaan liittymismaksuilla. Jokaisen asiakkaan liittymismaksuksi

on arvioitu noin puolet asiakkaan oman vertailuratkaisun investointikustannuksesta. Tar-

kastelulla selvitetään alueellisen kaukojäähdytyksen kannattavuus Lahti Energian inves-

toinnin nettonykyarvon (NPV), sisäisen korkokannan (IRR) ja sijoitetun pääoman tuottoas-

teen (ROI) mittareilla.
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6.4 Tulokset

Tilanteiden tarkastelussa määritettiin ensin asiakaskohtaiset hinnastot, joiden mukaan Lahti

Energian tarjoama palvelu on hieman asiakkaan omaa vertailuratkaisua halvempi. Liitty-

miskustannukset määritettiin puolet asiakkaan vertailuratkaisun investointikustannusta hal-

vemmaksi. Kylmäenergian myyntihinta määritettiin vastaamaan asiakkaan vertailuratkai-

sun kylmäenergian hintaa ja elinkaarikustannus säädettiin kilpailukykyiseksi kylmätehon

myyntihinnalla. Asiakaskohtaiset hinnastot on esitetty taulukossa 6.

Taulukko 6. Asiakaskohtaiset liittymishinnat ja kylmäenergian sekä -tehon myyntihinnat.
Rakennus Liittymiskustannus (€) Kylmäenergian myyntihinta (€/kWh)Kylmätehon myyntihinta (€/(a kW)

Rakennus1 19 053 0,03 44,6
Rakennus2 20 601 0,03 27,9
Rakennus3 19 053 0,03 41,6
Rakennus4 20 601 0,03 28,0
Rakennus5 19 053 0,03 41,5
Rakennus6 19 921 0,03 35,9
Rakennus7 19 666 0,03 41,8
Rakennus8 23 195 0,03 27,1
Rakennus9 23 195 0,03 27,1

Määritetystä hinnastosta nähdään, että valitulla hinnoitteluperiaatteella suuremmilta

taloyhtiöiltä saatava liittymishinta on suurempi kuin pienemmiltä taloyhtiöiltä saatava

hinta. Suuremmilla taloyhtiöillä jäähdytystehontarve on suurempi kuin pienemmillä, jonka

takia myös liittymiskustannus on suurempi. Kuitenkin määritettyjen hinnastojen

perusteella pieniltä taloyhtiöiltä voidaan veloittaa suhteessa korkeampaa hintaa kuin

suuremmilta taloyhtiöiltä. Määritetyt hinnat ovat kilpailukykyisiä asiakkaan oman

vertailuratkaisun hintojen kanssa.

Taulukossa 6 esitettyjen hintojen perusteella määritettiin Lahti Energian investoinnin

kannattavuus tarkastelluissa tilanteissa. Taulukon 5 mukaisista tilanteista 25 vuoden

tarkastelujaksolla saadut tulokset on esitetty taulukossa 7. Tuloksissa on esitetty kunkin

tilanteen nettonykyarvo (NPV), sisäinen korkokanta (IRR) sekä sijoitetun pääoman

tuottoaste (ROI).
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Taulukko 7. NPV, IRR ja ROI eri tilanteissa.

Vaihtoehto Tilanne 1 Tilanne 2 Tilanne 3

CHC

NPV: 29 951 € NPV: -115 221 € NPV: 122 198 €
IRR: 2,4% IRR: 2,4% IRR: 4,9%
ROI: 6,3% ROI: 6,3% ROI: 7,9%

Pohjavesi CHC
25 kg/s

NPV: -40 941 € NPV: -101 871 € NPV: 551 471 €
IRR: 0,2% IRR: 0,2% IRR: 9,4%
ROI: 4,6% ROI: 4,6% ROI: 10,9%

Pohjavesi CHC
50 kg/s

NPV: -39 370 € NPV: -99 695 € NPV: 1 106 354 €
IRR: 0,2% IRR: 0,2% IRR: 16,3%
ROI: 4,6% ROI: 4,6% ROI: 16,9%

Taulukossa 7 esitetyistä tuloksista nähdään, että tilanteessa 1 kaukolämpöön lauhduttavan

CHC-laitoksen nettonykyarvo on positiivinen, kun taas pohjavettä hyödyntävän CHC-

laitoksen nettonykyarvo on negatiivinen. Tilanteessa 2 jokaisen tarkasteltavan vaihtoehdon

nettonykyarvo on negatiivinen, kun taas tilanteessa 3 nettonykyarvo muuttuu jokaisessa

vaihtoehdossa positiiviseksi. Jokaisessa tarkasteltavassa vaihtoehdossa sekä sisäinen kor-

kokanta että sijoitetun pääoman tuottoaste kasvavat huomattavasti tilanteessa 3 tilanteisiin

1 ja 2 verrattuna. Lahti Energian investointien kannattavuutta eri tilanteissa sekä niihin

vaikuttavia tekijöitä on käsitelty tarkemmin luvussa 7.

Taulukossa 8 on esitetty edellä tarkasteltujen järjestelmien kylmäkertoimet. Ensimmäisenä

on ilmoitettu tavallisen CHC-lämpöpumppuratkaisun kylmäkerroin kesä- ja talvitilantees-

sa, ja sen jälkeen pohjavettä hyödyntävän CHC-lämpöpumppuratkaisun kylmäkerroin tal-

vi- ja kesätilanteessa. Pohjavettä hyödyntävän CHC-lämpöpumppuratkaisun kylmäkerroin

on kesällä parempi kuin kaukolämpöön lauhduttavan CHC-ratkaisun kylmäkerroin. Talvi-

tilanteessa näiden järjestelmien kylmäkertoimet ovat yhtä suuret.

Taulukko 8. Järjestelmien kylmäkertoimet eri tilanteessa.

COP
CHC COPc,kesä 2,15
CHC COPc,talvi 2,45
PV-CHC COPc,kesä 4,00
PV-CHC COPc,talvi 2,45
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET

7.1 Lämmitys

Lahti Energia käyttää kaukolämmön tuotannossaan nykyään pääsääntöisesti vain uusiutu-

via polttoaineita vuonna 2019 valmistuneen Kymijärvi III -lämpölaitoksen myötä. Lahti

Energian nykyisen tuotantorakenteen takia ulkopuolisista hukkalämmönlähteistä ei saada

niin suurta rahallista hyötyä, kuin mitä saataisiin esimerkiksi sellaisessa kaukolämpöver-

kossa, jossa lämpöä tuotettaisiin käyttäen polttoaineena fossiilista kivihiiltä. Tällöin alueel-

lisessa matalalämpötilaisessa kaukolämpöverkossa hukkalämmöstä saatava rahallinen hyö-

ty Lahti Energialle olisi suurempi.

Edellä mainitusta syystä Niemen alueelle kannattaisi tulevaisuudessa harkita erillisen ma-

talalämpötilaisen kaukolämpöverkon rakentamista, jos alueelle aiotaan rakentaa kauko-

jäähdytysverkostoa. Tällöin jäähdytyksen sivutuotteena syntyvää tai pohjavedestä saatavaa

lämpöä voitaisiin hyödyntää alueellisen kaukolämpöverkon lämmöntuotannossa. Kaupan

kylmälaitteiden lauhdelämmön tai Joutjoen hyödyntämistä alueen lämmityksessä ei tämän

selvityksen perusteella pidetä Lahti Energian näkökulmasta kannattavana.

7.2 Jäähdytys

Tärkeimmät taloudellisuuteen vaikuttavat tekijät ovat kylmäntuotannon hyötysuhde, ostet-

tavan sähkön hinta sekä jäähdytyksen sivutuotteena syntyvän kaukolämmön arvo. Jäähdy-

tysjärjestelmien kannattavuuksista saatuja tuloksia tarkasteltaessa huomataan, että tilan-

teessa 1, jonka voidaan katsoa vastaavan nykytilannetta, tarkasteltavalle alueelle tavallinen

CHC-ratkaisu eli kaukolämpöön lauhduttava CHC-laitos on Lahti Energialle kannattavam-

pi vaihtoehto kuin pohjavettä hyödyntävät CHC-ratkaisut. Kuitenkaan tavallista CHC-

ratkaisuakaan ei voida tarkasteltavalle alueelle pitää tilanteessa 1 kovinkaan kannattava,

sillä sisäinen korkokanta on vain 2,4 % ja sijoitetun pääoman tuottoastetta 6,3 %. Jotta in-

vestointia voitaisiin pitää kannattavana, tulisi Lahti Energian näkökulmasta sisäisen korko-

kannan olla yli 4 % ja sijoitetun pääoman tuottoasteen yli 10 %. Tilanteessa 1 pohjavettä
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hyödyntävien CHC-ratkaisujen kannattavuutta huonontaa CHC-laitoksen korkea investoin-

tikustannus, joka on tavalliseen CHC-lämpöpumppulaitokseen verrattuna kaksinkertainen.

Tilanteessa 2 tarkasteltiin järjestelmien kannattavuutta, jos sähkön hinta tulevaisuudessa

kasvaa voimakkaasti. Tuloksista huomataan, että jokaisen ratkaisun nettonykyarvo on ne-

gatiivinen, mikä ilmaisee, ettei investointia voida pitää Lahti Energian näkökulmasta kan-

nattavana. Sähkön hinnan voimakas kasvu lisää Lahti Energian tuotantokustannuksia, ja

näin ollen vaikuttaa järjestelmien kannattavuuteen negatiivisesti tilanteeseen 1 verrattuna.

Jos sähkön hinnan voimakkaan kasvun skenaariossa asiakkaiden veloitushinnat muutettai-

siin seuraamaan sähkönhinnan indeksiä, voisi tilanne muuttua Lahti Energian näkökulmas-

ta kannattavammaksi kuin edellä tarkasteltu tilanne.

Tilanteessa 3 sähköveroluokan muutos laskee Lahti Energian käyttökustannuksia ja näin

ollen parantaa järjestelmien kannattavuutta. Saaduista tuloksista nähdään, että sähkövero-

luokan muutoksen johdosta pohjavettä hyödyntävät CHC-ratkaisut ovat kannattavampia

kuin tavallinen CHC-ratkaisu. Tuloksista nähdään, että mitä enemmän pohjavettä on hyö-

dynnettävissä, sen kannattavammaksi pohjavettä hyödyntävä CHC-lämpöpumppu inves-

tointi tulee. Tavallisen CHC-ratkaisun kannattavuuden voidaan katsoa olevan Lahti Ener-

gialle tässä tilanteessa tyydyttävä, mutta pohjavettä hyödyntävää ratkaisua voidaan pitää

hyvinkin kannattavana, sillä tarkastellulla alueella voidaan päästä lähes 17 % sijoitetun

pääoman tuottoasteeseen sekä sisäiseen korkokantaan.

Jäähdytysjärjestelmien kylmäkertoimia tarkasteltaessa huomataan, että pohjavettä hyödyn-

tävällä CHC-laitoksella voidaan saavuttaa kesäisin paljon parempi kylmäkerroin kuin ta-

vallisella CHC-laitoksella. Tämä johtuu pohjaveden ja aluejäähdytysverkoston pienestä

lämpötilaerosta. Jäähdytysjärjestelmien kannattavuuteen vaikuttaa paljon järjestelmien in-

vestointikustannusten suuruus. Aluejäähdytysverkoston investointikustannus on merkittävä

osa kokonaisinvestointia ja tästä syystä Lahti Energian jäähdytysverkoston koolla on mer-

kittävä vaikutus investoinnin kannattavuuteen. Myöskin pohjavettä hyödyntävässä CHC-

ratkaisussa on enemmän komponentteja kuin tavallisessa CHC-ratkaisussa, mikä taas lisää

hyötysuhdehäviöitä sekä huolto- ja investointikustannuksia.
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7.3 Suositukset

Koska Niemen alueen arkkitehtikilpailu ja kaavamuutosvaihe ovat vielä kesken, ei saatuja

tuloksia voida pitää pidemmän päälle luotettavina kyseiselle alueelle vaan taloudellinen

tarkastelu tulee tehdä uudestaan sen jälkeen, kun tarkat tiedot tulevasta rakennuskannasta

on selvillä. Tuloksista nähtiin, että tietyssä tilanteessa kaukojäähdytysliiketoiminta voi olla

Lahti Energialle jopa tappiollista liiketoimintaa, kun taas toisessa tilanteessa hyvinkin tuot-

toisaa. Tulevaisuudessa Lahti Energian tuleekin varmistua siitä, mihin sähköveroluokkaan

kaukojäähdytyslaitos kuuluu elinkaarensa ajan, koska se vaikuttaa oleellisesti investoinnin

kannattavuuteen. Lahti Energian kannattaa myös selvittää tarkemmin matalalämpötilaisten

alueellisten kaukolämmitysverkkojen kannattavuutta tulevaisuudessa rakentuville uudis-

alueille, sekä näiden alueiden hukkalämpöjen hyödyntämispotentiaalia lämmöntuotannos-

sa.

Toistaiseksi kaukojäähdytysliiketoiminta on Lahti Energialla ollut hyvin vähäistä, mutta

tulevaisuudessa alueellisten jäähdytysratkaisujen yleistyessä olisi hyvä myös miettiä erilai-

sia jäähdytyksen palvelumalleja. Asiakkaille hinnan lisäksi tärkeää ovat järjestelmän käy-

tön helppous ja toimintavarmuus. Lahti Energian kannattaisikin miettiä valmiiksi palvelu-

malli jäähdytykselle, jossa Lahti Energia ottaisi esimerkiksi suoraan vastuun asiakkaan

jäähdytyslaitteista ja niiden huollosta. Tällöin asiakkaalle voitaisiin suoraan myydä jäähdy-

tystä olosuhdepalveluna, jossa asiakkaan ei tarvitsisi huolehtia teknisistä asioista, vaan he

voisivat vain nauttia miellyttävästä sisäilmasta.
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8 YHTEENVETO

Diplomityön tavoitteena oli tarkastella energiayhtiön näkökulmasta eri lämmityksen- ja

jäähdytyksen tuotantovaihtoehtoja asuinkerrostalopainotteiselle tulevaisuudessa rakentu-

valle uudisalueelle. Työssä kartoitettiin tarkasteltavalla alueella olevia potentiaalisia läm-

mönlähteitä ja arvioitiin niiden hyödynnettävyyttä lämmityksen- ja jäähdytyksen tuotan-

nossa. Diplomityössä selvitettiin myös, miten kannattavaa liiketoimintaa CHC-

lämpöpumpulla tuotettu jäähdytys on energiayhtiölle tarkastellulla esimerkkialueella.

Työssä tarkasteltiin tarkasteltavalle alueelle mahdollisesti rakentuvan lähikaupan kylmä-

laitteiden lauhdelämmön tai alueen läpikulkevan voimalaitoksen lauhdeojasta saatavan

lämmön hyödyntämisen kannattavuutta alueen lämmityksessä. Tarkastelussa todettiin, ettei

näiden lämmönlähteiden hyödyntäminen kaukolämpöverkkoon ole kannattavaa monimut-

kaisten ja kalliiden investointien takia suhteessa niistä saatavaan hyötyyn. Alueelle pidet-

tiin kuitenkin kannattavana rakentaa erillinen matalampi lämpötilainen kaukolämpöverkko,

jossa kaukojäähdytyksen sivutuotteena saatu lämpö voidaan hyödyntää.

Jäähdytysjärjestelmän investointien kannattavuuden tuloksia tarkasteltaessa huomataan,

että alueellisen kaukojäähdytyksen tuotanto ei Lahti Energialle ole joka tilanteessa kannat-

tavaa. Kannattavuuden tarkastelussa saatujen tulosten perusteella nykytilanteessa tavalli-

nen eli kaukolämpöön lauhduttava CHC-lämpöpumppulaitos olisi Lahti Energialle tarkas-

teltavalle asuinalueelle kannattavampi investointi kuin pohjavettä hyödyntävä CHC-laitos.

Tämä johtuu pohjavettä hyödyntävän CHC-laitoksen kaksinkertaisesta investointikustan-

nuksesta tavalliseen CHC-laitokseen verrattuna.

Lämpöpumppulaitoksen sähköveroluokalla on merkittävä vaikutus jäähdytysjärjestelmien

kannattavuuteen. Jos sähköveroluokka muuttuu luokkaan II, Lahti Energian jäähdytyslai-

toksen käyttökustannukset pienenevät ja näin ollen sen kannattavuus paranee. Tuloksista

nähdään, että pohjavettä hyödyntävä CHC-laitos muuttuu tavallista CHC-laitosta kannatta-

vammaksi investoinniksi tarkastellulla alueella sähköveroluokan muutoksen jälkeen. Tu-

loksista nähdään, että mitä enemmän pohjavettä on hyödynnettävissä, sen kannattavam-
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maksi pohjavettä hyödyntävä CHC-lämpöpumppuinvestointi Lahti Energialle olisi. Pohja-

vettä hyödyntävällä lämpöpumppuinvestoinnilla voidaan päästä jopa 17 % sijoitetun pää-

oman tuottoasteeseen sekä sisäiseen korkokantaan.

Sähköveroluokan lisäksi jäähdytysjärjestelmien kannattavuuteen vaikuttaa merkittävästi

jäähdytysverkoston investointien suuruus. Investointien suuruuteen vaikuttaa kaukojäähdy-

tysverkostoon liittyneiden asiakkaiden koko sekä sijainti. Mitä laajemmalla alueella kauko-

jäähdytysverkosto on, sen suuremmat ovat myös verkoston investointikustannukset. Kan-

nattavuuden tarkastelu tulee tehdä aina tapauskohtaisesti, koska jollain alueella kannattava

ratkaisu ei välttämättä ole sitä toisella alueella olosuhteiden ja reunaehtojen muuttuessa.
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LIITE 1. Kaukolämpöön lauhduttava CHC-laitos. Mukaillen (Sitowise 2021.)
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LIITE 2. Pohjavettä hyödyntävä CHC-laitos. Mukaillen (Sitowise 2021.)
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