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tettavan lämmön vaikutuksia kaukolämpöverkkoon Alakorkalon alueella. Kannattavuuslas-

kentaa varten, mitoituksen mukaisesta lämpöpumppujärjestelmästä pyydettiin tarjoukset 

kahdelta lämpöpumppuvalmistajalta. Investointi-, käyttö- ja kunnossapitokustannusten sekä 

teoreettisen lämmöntuotannon pohjalta, molempien valmistajien järjestelmien kannatta-

vuutta arvioitiin. Kannattavuutta tarkasteltiin takaisinmaksuajan, nettonykyarvon ja suhteel-
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kanssa pystyttäisiin kilpailemaan, tulisi sähköenergian hinta olla matala tai sähköveron muu-

toksen astua voimaan. Hukkalämmöstä tuotetun kaukolämmön vaikutukset Alakorkalon 

kaukolämpöverkkoon olivat huomattavat kovilla pakkasilla. Tällöin lämpöpumppujärjestel-
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Napapiirin Energia ja Vesi Oy wanted to find out the viability of waste heat recovery from 

the Alakorkalo wastewater treatment plant’s treated wastewater. In this thesis, the imple-

mentation, dimensioning, and profitability of waste heat recovery were studied. The com-

petitiveness of the produced heat was compared to the current production in the district heat-

ing network. Also, the effects of heat production from the waste heat were assessed in the 

Alakorkalo area network. For the calculation of profitability, heat pump system offers were 

asked from two manufacturers. Based on investment, operating costs, and maintenance costs 

as well as theoretical heat production, the profitability of the systems from both manufactur-

ers were assessed. Profitability was examined in terms of payback period, net present value, 

and profitability index. The systems were also subjected to a sensitivity analysis based on 

the changing price of electricity and a possible change in the electricity tax. 

 

Both heat pump systems were found to be profitable with the calculation time and interest 

rate used in the thesis. The starting point for profitability calculation was the 2020 hourly 

electricity prices and the set price of heat sold. The price of electricity used in heat pumps 

had the greatest impact on the profitability. Based on the sensitivity analysis and profitability 

calculation, a limit value was determined for the price of electricity. After the price limit is 

exceeded, the net present value of the investments becomes negative, and the investments 

become unprofitable. The price of heat produced was found to be competitive compared to 

fossil fuels. To be able to compete with peat and wood fuels, the price of electricity should 

be low or the change in the electricity tax should take effect. The effects of district heat 

generated from the waste heat on Alakorkalo's district heating network were significant dur-

ing severe frosts. In this case, the temperature of the heat pump system could not be raised 

to the level of the rest of the network. This led to a temperature decrease in the area’s net-

work. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Työn tausta 

Kaukolämpö on murroksessa Suomessa ja maailmalla. Pelkän yrityksien myymän lämmön 

sijaan ollaan siirtymässä kaksisuuntaiseen järjestelmään, jossa myös asiakas voi myydä läm-

pöä verkkoon. Tämä auttaa säästämään polttoainetta energiayrityksen taholla, sekä vähentää 

joissakin tapauksissa myös tarvetta tuotantokapasiteetin ylläpidolle ja lisäykselle. (Pöyry 

Oyj 2016.) 

 

Konventionaalisten tuotantomuotojen rinnalle syntyy myös uusia lämmitysteknologioita, 

kuten aurinko- ja maalämpöä. Myös ilmasta, maasta tai vedestä lämpöpumpuilla tuotettu 

lämpö on lisääntymässä kaukolämmössä. Esimerkiksi Espoon Suomenojassa käynnistyy 

vuonna 2021 jo kolmas lämpöpumppuyksikkö (Larmio, 2020). Napapiirin Energia ja Vesi 

Oy on aloittanut selvitystyön näiden lämpöratkaisujen käyttämisestä kaukolämpöverkossa. 

Isoimpina potentiaaleina nähdään jäteveden lämmön ja isojen kiinteistöiden jäähdytyksen 

hukkalämmön hyödyntäminen verkossa. Myös aurinko- ja geolämmön mahdollisuuksia on 

kartoitettu. (Jokinen, keskustelu 18.2.2021.) 

 

Tällä hetkellä Rovaniemen kaukolämpöverkon kaikki lämpö tuotetaan polttamalla erilaisia 

polttoaineita. Suosiolan CHP-laitoksella käytetään puupolttoaineita ja jyrsinturvetta. Hille-

ritien lämpökeskuksessa voidaan käyttää biokaasua sekä Nivavaaran lämpökeskuksessa pa-

laturvetta ja puupolttoaineita. Vara- ja huippuvoimana Rovanimellä käytetään öljyä. On 

käyty keskusteluja siitä, että kaikkea lämmöntuotantoa ei tulevaisuudessa kannattaisi keskit-

tää polttamisen varaan muuttuvan toimintaympäristön takia. Tämän vuoksi tuotantoa tulisi 

hajauttaa erilaisiin teknologioihin. (Jokinen, keskustelu 18.2.2021.) 

 

Yksi esimerkki tulevaisuuden muutoksista energian tuotannossa on puun polttamisen vero-

tus, jolla halutaan varmistaa kestävä metsien käyttö. Etenkin suurten kaupunkien siirtymistä 

kivihiilestä ja turpeesta kokonaan puupolttoaineisiin halutaan hillitä. Mikäli kaikki kivihiili 

ja turve korvattaisiin puulla, nousisi puun käyttö vuoden 2019 tilaston mukaan 40 TWhpa:sta 

kaksinkertaiseksi 80 TWhpa:iin. Mahdollisen veron käyttöönotolle ei ole vielä annettu aika-

taulua, vaan keskusteluita on käyty yleisellä tasolla eduskunnassa. (Yle Uutiset 2020.)  
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1.2 Tavoitteet ja rajaus 

Tavoitteena on tutkia puhdistetun jäteveden hukkalämmön hyödyntämistä Napapiirin Ener-

gia ja Vesi Oy:n kaukolämpöverkossa. Työssä lasketaan puhdistetun jäteveden lämpöpoten-

tiaali ja mitoitetaan sen mukaan sopiva lämpöpumppu, jolla lämmitetään kaukolämpövettä. 

Tulosten perusteella tarkastellaan lämmöntuotannon vaikutusta kaukolämpöverkkoon ja 

muuhun verkossa olevaan lämmöntuotantoon. Lämpöpumpun kannattavuutta tarkastellaan 

investointikustannuksien ja käyttökustannuksien mukaan. Tarkempaa analyysiä tehdään 

sähkön hinnan perusteella, sillä se vaihtelee jatkuvasti. Tavoitteena on myös tutkia, voiko 

työn tuloksia hyödyntää muissa hukkalämpökohteissa. Esimerkiksi pystytäänkö lämpöpo-

tentiaalin perusteella mitoittamaan lämpöpumppu jossain muussa kohteessa, hyödyntäen 

työssä käytettyä laskentaa ja menetelmiä. 

 

Potentiaalisia hukkalämmönlähteitä oli työhön valittavissa monia, mutta lopullinen rajaus 

tehtiin puhdistetun jäteveden lämmön hyödyntämiseen. Puhdistetusta jätevedestä otetaan 

lämmönvaihtimen kautta talteen lämpöenergiaa, jonka lämpötila nostetaan sopivaksi kauko-

lämpöverkkoon syöttöä varten. Lämpötilan nostamiseen käytetään lämpöpumppua. 

 

Tutkimuskysymykset: 

• Voidaanko lämpöpumppua käyttää silloin, kun kaukolämpöverkon veden lämpötila 

on korkeimmillaan? 

• Miten hukkalämmön hyödyntäminen vaikuttaa kaukolämpöverkkoon ja sen muuhun 

lämmöntuotantoon teknisesti? 

• Kuinka paljon sähkön alati muuttuva hinta ja sähköveron mahdollinen muutos vai-

kuttavat kustannuksiin ja investoinnin kannattavuuteen? 

• Pystytäänkö tutkimuskohteen tietoja käyttämään suoraan muiden hukkalämpökoh-

teiden mitoituksen apuna ja miten se vertautuu jo olemassa oleviin kohteisiin? 

 

1.3 Aineisto 

Kirjallisuuskatsauksen aineistoina on käytetty tieteellisiä tutkimuksia, kirjoja, raportteja, 

konferenssijulkaisuja ja verkkomateriaaleja. Rovaniemen lämmöntuotannon ympäristöön 

tutustumalla, saadaan kuva kaukolämmön nykytilasta alueella. Eri hukkalämmönlähteet 
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luovat taustaa mahdollisille hyödyntämiskohteille, sekä lämpöpumppujen tekniikkaan pa-

neutuminen antaa pohjaa laskennalle. Kaksisuuntaisen kaukolämmön katsauksella tutustu-

taan jo olemassa oleviin toimintatapoihin Suomessa ja Maailmalla. 

 

Jäteveden hukkalämmön laskennan pohjana on käytetty Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n 

aineistoja jäteveden virtauksista ja lämpötiloista, sekä eri arvoja kaukolämpöverkkoon liit-

tyen. Yksittäinen tärkein aineisto laskentaa varten on puhdistetun jäteveden arvot, joista saa-

daan laskettua talteen otettavan lämmön määrä. Nämä arvot toimivat pohjana koko lasken-

nalle. Lisäksi laskentaan käytettävää aineistoa on kerätty pyytämällä lämpöpumppuja val-

mistavilta yrityksiltä tarjouspyyntöjä. Nämä tarjouspyynnöt hyödyttävät itse suunnittelua, 

mutta myös mahdollisessa toteutusvaihetta. 

 

1.4 Raportin rakenne 

Raportti jakautuu kahteen osaan, teoriaan ja empiriaan. Luvut 2–5 ovat teoriaosuutta, joista 

kappaleessa 2 tutustutaan Rovaniemeen kaukolämmöntuotannon ympäristönä. Kappaleisiin 

3 ja 4 on kirjallisuuskatsauksen perusteella koottu tietoa eri hukkalämmönlähteistä ja läm-

pöpumpputekniikoista. Kappaleessa 5 tutustutaan kaksisuuntaisen kaukolämmön toimintaan 

ja hinnoittelumalleihin, sekä tarkastellaan olemassa olevia verkkoja Suomessa ja maail-

malla. 

 

Empiriaosuus alkaa kappaleesta 6 ja siinä tutkitaan puhdistetun jäteveden lämpöpotentiaalia, 

lämpöpumpun mitoitusta sekä hukkalämmön hyödyntämisen kannattavuutta. Lämpöpump-

putarjousten ja muiden investointikustannusten avulla tarkastellaan lämmön hintaa sekä in-

vestoinnin kannattavuutta. Kappaleessa 7 esitetään tulokset, arvioidaan niitä ja esitetään jat-

kotoimenpiteitä tulosten pohjalta. 
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2 ROVANIEMI KAUKOLÄMMÖN TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ 

Rovaniemi on pinta-alaltaan Suomen suurin kaupunki ja sijaitsee Napapiirillä. Pohjoisen si-

jaintinsa vuoksi lämmöntarve talvisin voi nousta erittäin korkealle kovilla pakkasilla. Napa-

piirin Energia ja Vesi Oy:llä on kattava kaukolämpöverkko keskustan alueella ja tarvittava 

määrä erillisiä lämpökeskuksia, jotta lämmöntarpeeseen voidaan vastata kovimmillakin pak-

kasilla. 

 

2.1 Napapiirin Energia ja Vesi Oy 

Napapiirin Energia ja Vesi Oy (Neve) on Lapissa toimiva ja Rovaniemen kaupungin omis-

tama monialainen kiertotalouden konserni. Konsernin liikevaihto on vuosittain yli 80 mil-

joonaa euroa ja työntekijöitä on noin 170. Yritys palvelee noin 60 000 paikallista asiakasta 

ja satojatuhansia matkailijoita. Tarjottavia palveluita ovat vesihuolto, sähkönsiirto, kauko-

lämmön tuotanto ja siihen liittyvät palvelut ja myynti, infran palvelut, valokuituverkon ra-

kentaminen ja palvelut, sähköisen liikenteen palvelut, digitaaliset palvelut ja kiertotalouden 

tuotteet. (Napapiirin Energia ja Vesi Oy 2021a.) 

 

Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n ympäristötavoitteina on vähentää päästöjä ilmaan, veteen 

ja maaperään. Ilmapäästöjen vähentämiseksi tärkeitä toimia ovat esimerkiksi energiantuo-

tannon typenoksidipäästöjen vähentäminen, sähköisen liikenteen latauspisteiden lisääminen 

ja yrityksen sisäisen työliikenteen päästöjen vähentäminen. Vesipäästöjen vähentämistä to-

teutetaan parantamalla pienpuhdistamojen toimintaa sekä vähentämällä vedenkäyttöä Suo-

siolan voimalaitoksella kierrättämällä prosessivettä. Maaperään kohdistuvia päästöjä pyri-

tään vähentämään liittämällä kaikki jätevesipumppaamot kaukovalvontaan. Muita ympäris-

tötavoitteita ovat fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen, energiatehokkuuden pa-

rantaminen ja kiertotalouden edistäminen vähentämällä ja kierrättämällä jätteitä. (Napapiirin 

Energia ja Vesi Oy 2021b.) 

 

 



13 

 

2.2 Rovaniemen kaukolämmöntuotannon nykytilanne 

Rovaniemen kaukolämpöverkko on keskittynyt kantakaupungin alueelle ja se kattoi vuonna 

2020 noin 2900 liittymää. Kantakaupungin kaukolämpöverkko on esitetty kokonaisuudes-

saan liitteessä 1. Kaukolämpöverkon veden lämpötila vaihtelee kesän 65 ºC:sta talven 120 

ºC:seen. Vuonna 2020 verkon keskimääräinen lämpöteho oli noin 56 MWth, mutta talven 

kovilla pakkasilla yksittäisinä tunteina huipputeho voi nousta jopa noin 180 MWth:iin. Ny-

kytilanteessa Napapiirin Energia ja Vesi Oy tuottaa kaukolämpöä Suosiolan 136 MWth CHP-

laitoksella sekä useilla lämpökeskuksilla ympäri kaupunkia, taulukko 1.  Lisäksi erillisiä 

lämpökeskuksia on Muurolassa ja Rautiosaaressa sekä Neven tytäryhtiöllä Kolarissa, Savu-

koskella ja Ylläksellä. 

 

Taulukko 1. Suosiolan voimalaitoksen ja Rovaniemen lämpökeskuksien tekniset tiedot

 

 

Kaukolämmön toteutunut myynti vuonna 2020 oli 473,6 GWh ja lämpötilakorjattuna 557,2 

GWh. Kuukausittainen myynti vaihteli kesäkuun 14,1 GWh:sta tammikuun 67,2 GWh:iin. 

Kaukolämmön todellinen myynti ja lämpötilakorjatut arvot on esitetty alla saatavilla olevaan 

Excel-dataan pohjautuen, kuva 1. Kuvasta voidaan havaita vuoden 2020 olleen keskimää-

räistä leudompi, sillä normeeratut arvot ovat korkeammat verrattuna toteutuneisiin. (Napa-

piirin Energia ja Vesi Oy 2020) 

Laitos Teho [MW] Öljyteho [MW] Kattilat [MW]
Käytettävä 

polttoaine
Valmistusvuosi

Hillerintie 4,7 3,7 3,7 + 1 Biokaasu, POK 1978/2005

Kairatie 40 40 40 POK 2001

Nivavaara 7,9 4,4 3,5 + 2 + 2,4
Palaturve, Puu, 

POK
1986/1999

Norvatie 24 24 2 x 12 POK 2011

Oppipoika 6 6 3,7 + 2,3 POK 1980

Ounasrinne 24 24 2 x 12 POK 1984

Suosiolan       

huippuöljykeskus
47 47 47 POK 2006

Suosiolan            

vesikattila
27 20 27

Jyrsinturve, Puu, 

POK
2017

Suosiolan           

voimakattila
120 60 140

Jyrsinturve, Puu, 

POK
1995
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Kuva 1. Kaukolämmön myynti kuukausittain vuonna 2020 ja normeeratut arvot 

 

Vuonna 2019 Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n tuottaman kaukolämmön keskimääräinen 

energiamaksu oli 69,47 €/MWh, joka on laskettu jakamalla laskutettujen eurojen määrä vuo-

den toteutuneen lämmön myynnin energiamäärällä. (Napapiirin Energia ja Vesi Oy 2020) 

 

Mikäli johdannossa mainittu puunpolton verotus otetaan käyttöön, kaukolämmön hinta Ro-

vaniemen alueella tulee kallistumaan. Tämä johtuu siitä, että suurin osa energiasta tuotetaan 

tällä hetkellä polttamalla puuperäisiä polttoaineita. Tuotantoa voidaan monipuolistaa käyt-

tämällä tulevaisuudessa vaihtoehtoisia tapoja hankkia kaukolämpöä, kuten kaksisuuntainen 

kaukolämpö, lämpöpumput ja geolämpö. 

 

2.3 Kaukolämmön tuotantoennuste 2025 

Vuonna 2020 lämpötilakorjattu tuotanto oli 557,2 GWh ja kaukolämpöliittymien lukumäärä 

oli hieman yli 2900 kappaletta. Uusia liittymiä rakennettiin samana vuonna 18 kappaletta, 

joka on saman verran kuin vuonna 2019. Uusien liittymien määrä on vähentynyt huomatta-

vasti 2000-luvun huippuvuosista, kuva 2. Tehon kasvu ei ole hidastunut samassa suhteessa, 

sillä monet uusista liittymistä ovat olleet keskimääräistä suurempia. (Napapiirin Energia ja 

Vesi Oy 2020) 
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Kuva 2. Uusien kaukolämpöliittymien lukumäärä vuosittain 

 

Vuoteen 2025 liittymien määrän on arvioitu nousevan noin 22 kappaleella vuodessa. Määrä 

on arvioitu Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n (2020) Excel-datan perusteella käyttämällä vii-

den vuoden keskiarvoa. Käyttämällä tätä keskiarvoa esimerkiksi kymmenen vuoden sijasta, 

otetaan paremmin huomioon viimeaikainen kasvun hidastuminen. Vuoteen 2025 mennessä 

liittymien kokonaismäärän voidaan arvioida olevan noin 3000 kappaletta. 

 

Vuoden 2025 kaukolämmön kulutusta voidaan arvioida laskemalla yhden liittymän keski-

määräinen energiantarve. Yhden liittymän keskimääräinen energiatarve vuodessa on noin 

198,5 MWh. Kertomalla tämä arvo arvioitujen liittymien määrällä, nousisi kaukolämmön 

myynnin volyymi arvoon 573,9 GWh vuoteen 2025 mennessä. Tämä arvo tarkoittaa 3 %:n 

myynnin nousua, mikäli uusien liittymien rakentaminen ei hidastu lisää ja oletetaan yhden 

uuden liittymän energiantarpeen olevan keskimääräinen.  
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3 HUKKALÄMMÖNLÄHTEET 

Hukkalämpö on lämpöenergiavirta, joka poistuu tuotantolaitoksesta esimerkiksi pois-

tohöyryn, prosessikaasujen, savukaasujen, jäteveden, jäähdytysveden tai koneellisen jääh-

dytyksen lauhdelämmön mukana. Tätä lämpöä kutsutaan myös nimillä ylijäämä- tai jäte-

lämpö. Hukkalämmön hyödyntämisen tavoitteena on käyttää prosesseista ylijäävä sekundää-

rienergia muissa prosesseissa niin, että hukkalämpöä muodostuu mahdollisimman vähän. 

(Heikkilä & Kiuru 2014, 10.) 

 

Hukkalämpöä voidaan ottaa talteen useista eri lähteistä, joita ovat esimerkiksi erilaiset teol-

lisuuden prosessit ja jätevesi. Lämpöpumpputekniikan kehittyminen 2010-luvulla on mah-

dollistanut etenkin puhdistetun jäteveden hukkalämmön hyödyntämisen kaukolämmityk-

sessä. (Heikkilä & Kiuru 2014, 9.) 

 

3.1 Kylmäkoneet 

Kylmäkoneet, kuten jääkaapit ja ilmastointilaitteet ovat molemmat esimerkkejä jäähdytysti-

lassa toimivista lämpöpumpuista. Jääkaappi on pohjimmiltaan eristetty laatikko, johon on 

kytketty lämpöpumppujärjestelmä. Höyrystin sijaitsee laatikon sisällä, josta lämpö imeytyy 

pois ja siirtyy yleensä laitteen taakse tai alle lauhduttimeen. Vastaavasti ilmalämpöpumppu 

siirtää samalla periaatteella lämpöä talon sisältä ulkoilmaan tai toisinpäin. (NRCAN 2017.) 

 

Yritysten kylmäkoneet jäähdyttävät esimerkiksi pakastealtaita, kylmähuoneita tai kiinteistö-

jen tiloja. Koneet siis poistavat lämpöenergiaa tilasta höyrystimen kautta ja siirtävät sen toi-

saalle lauhdutinyksikölle, joka vapauttaa lämmön ympäröivään ilmaan. Tarkoituksen mu-

kaista olisi kuitenkin hyödyntää lauhde-energia ja näin parantaa järjestelmän kokonaishyöty-

suhdetta. EU:n tavoitteena on, että jäähdytykseen käytettäisiin parasta saatavilla olevaa tek-

nologiaa (BAT) ja kaikki energia hyödynnettäisiin mahdollisimman tehokkaasti. (European 

Commission 2001, 15–20). 

 

Kylmäkoneiden lauhdelämpöä pystytään hyödyntämään esimerkiksi tilojen lämmitykseen ja 

syöttämään kaukolämpöverkkoon, kuva 3. Myös lämpimän käyttöveden lämmitys on yleistä 

talteen otetulla lämmöllä, mutta sitä ei ole esitetty kuvassa. Ylimääräistä hyödyntämätöntä 
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lämpöä lauhdutetaan tarpeen mukaan kattoyksikön lauhduttimella, mutta lämmöntalteenot-

toa hyödyntävissä prosesseissa sen käyttöä pyritään minimoimaan. (Adrianto et al. 2018, 2–

3.) 

 

Kuva 3. CO2 -jäähdytyspiiri, jossa lämmöntalteenotto tilalämmitykseen ja kaukolämpöverkkoon (mukaillen 

Adrianto et al. 2018, s. 2) 

 

3.2 Ilmanvaihtokoneet 

Ilmanvaihtokoneilla nimensä mukaisesti vaihdetaan rakennuksessa olevaa ilmaa. Ilmanvaih-

dossa lämpö otetaan talteen poistoilmasta, sillä siihen sitoutunut sisäilman lämpöenergia 

voidaan hyödyntää esimerkiksi tuloilman esilämmitykseen. Normaalisti poistoilman lämpö 

riittää kattamaan lähes koko tuloilman lämmitystarpeen. Kylmimmillä ulkolämpötiloilla 

lämmitystä avustetaan sähkövastuksella tai muilla lämmönlähteillä. Lämpöä voidaan ottaa 

talteen monilla erilaisilla teknisillä ratkaisuilla, joita ovat esimerkiksi levylämmönsiirtimet, 

pyörivät ja nestekiertoiset lämmönsiirtimet sekä lämpöpumput. Yksinkertaisimmillaan tulo- 

ja poistokanavien välille tarvitsee vain lämmönsiirtimen, joka siirtää poistoilman ylijäämä-

lämmön tuloilmaan. (Motiva 2012, 2–5.) 

Ohituslinja 

Kompressori 

       Kylmäkaappi 

      Pakasteallas 

 Kompressori 

Kattoyksikön 

lauhdutin 

Tilalämmityksen 

lämmönvaihdin 

Kaukolämmön 

lämmönvaihdin 

 

Kylmäainesäiliö 
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Sisäilman lämpöenergia siirretään tuloilmaan lämmönvaihtimella ja tarvittaessa lämpötilaa 

nostetaan sähkövastuksella, kuva 4. 

 

 

Kuva 4. Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto ja tuloilman lisälämmitys sähkövastuksella 

 

3.3 Jätevesi 

Jäteveden lämmöntalteenottojärjestelmä voidaan toteuttaa usealla eri tavalla, joko kiinteis-

tökohtaisella tai keskitetyllä talteenotolla. Lämpöä voidaan ottaa talteen useassa eri vai-

heessa, joista on esitetty kolme yleisintä, kuva 5. Lämpö voidaan ottaa talteen heti jätevesi-

putkesta lämmönsiirtimellä, kuva 5a. Nämä sovellukset ovat usein kuitenkin hyvin pieni-

muotoisia ja talteen otettu lämpö käytetään kokonaisuudessaan käyttöveden esilämmityk-

seen. Toiseksi on olemassa sovelluksia, joissa lämmöntalteenottojärjestelmä on asennettu 

viemäriin, kuva 5b. Tällä tavalla lämmönsiirtimen pinta-ala saadaan suuremmaksi, kuin en-

simmäisessä esimerkissä. Kolmas ja perinteisin vaihtoehto on lämmöntalteenotto puhdistuk-

sen jälkeen jätevedenpuhdistamolla, kuva 5c. Näin vältytään lämmönvaihtimen likaantumi-

selta, joka koskee kahta aikaisempaa tapaa. Ennen puhdistusta suoritetussa talteenotossa 



19 

 

riskinä on, että lämpötilan lasku vaikuttaa biologiseen prosessiin ja vähentää puhdistuksen 

tehokkuutta. (Tekes 2013, 6.) 

 

 

Kuva 5. Lämmöntalteenottojärjestelmän sijoitusvaihtoedot (Eavag 2013.) 

 

3.4 Datakeskukset 

Datakeskukset kuluttavat huomattavia määriä energiaa ja niiden määrä kasvaa koko ajan 

digitalisoituvassa maailmassa. Aikaisemmin keskuksia suunniteltaessa energiatehokkuus ei 

ole ollut ensimmäisenä prioriteettina. Hiljattain siihen on alettu kiinnittämään huomiota, 

koska se vaikuttaa suoraan tuottavuuteen ja kilpailukykyyn. (Pärssinen et al. 2018, 428–

429.) 

 

Hukkalämmöntalteenotolla datakeskukset voivat myydä lämmön esimerkiksi kaukolämpö-

yhtiölle tai käyttää sitä itse tilojen lämmitykseen. Hukkalämmöntuottajia datakeskuksissa 

ovat elektroniikka, kuten prosessorit ja grafiikkaohjaimet. Hukkalämmön lämpötilaa rajoit-

taa elektroniikan jäähdytys, sillä komponenttien on oltava suurimman osan ajasta alle 85 °C 

vaurioiden ehkäisemiseksi. Talteen otetun hukkalämmön laatu ja määrä riippuvat käytettä-

vissä olevasta lämpöenergian talteenottojärjestelmästä. Järjestelmä ottaa talteen lämpöä il-

majäähdytteisiltä palvelimilta, joiden lämpötila on tyypillisesti 35–40 °C. Tämä lämpötila 

riittäisi itsessään lämmittämään sisätiloja. Kaukolämpöverkkoon syöttämiseen soveltuu pa-

remmin korkealämpöinen hukkalämpö. Nestejäähdytystekniikalla hukkalämmön lämpötila 

saadaan arvoon 50–60 °C. (Pärssinen et al. 2018, 429.) 
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3.5 Teollisuus 

3.5.1 Paperi- ja kartonkiteollisuus 

Paperiteollisuudessa on paljon hukkalämpöä lämpötila-alueella 100–200 ºC, sillä tämä vas-

taa polttokattiloiden savukaasujen lämpötilaa. Etenkin Suomessa suurin osa paperin ja sellun 

valmistuksen hukkalämmöstä on tällä alueella. (Papapetrou et al. 2018, 212–214.) Yksi suu-

rimmista investoinneista kattiloiden tehokkuuden parantamiseksi on savukaasupesurin 

hankkiminen, joka mahdollistaa energiansäästön lisäksi REF-polttoaineiden polttamisen. 

Motivan selvityksen yritysesimerkin mukaan, eräällä laitoksella savukaasupesurilla pystyt-

täisiin siirtämään lämpöä kaukolämpöverkkoon jopa 80 GWh vuosittain. (Heikkilä & Kiuru 

2014, 35.) 

 

3.5.2 Metalliteollisuus 

Metalliteollisuudessa käytetään paljon vettä savukaasukanavien jäähdyttämiseen. Jäähdy-

tyspinnoilta lähtevä vesi voi olla jopa 120 ºC. Motivan esimerkkiyrityksen tapauksessa jääh-

dytysvesien lämpöenergiaa varastoidaan lämpöakkuun, jolla pidetään prosessipiirit sulina 

seisakkien aikana. Akku voidaan ladata, kun veden lämpötila on 92 ºC. Korkeiden virtaus-

nopeuksien takia tämä lämpötila saavutetaan kuitenkin harvoin. Virtausta hidastamalla läm-

pötilaa voitaisiin nostaa arvoon 100–120 ºC, jolloin kaukolämpöverkkoon pystyttäisiin tuot-

tamaan jopa 40 GWh vuositasolla. (Heikkilä & Kiuru 2014, 25–26.) 

 

Metalliteollisuudessa on myös useita prosesseja, jotka tuottavat matalalämpötilaista jäähdy-

tysvettä. Tällaisia ovat esimerkiksi valokaariuuni ja jatkuvavalukone, joilta lähtevä jäädy-

tysvesi on noin 34 ºC. Jotta näitä pystyttäisiin hyödyntämään, lämpötilaa tulisi nostaa läm-

pöpumpulla korkeammaksi. Tämän vuoksi parempi vaihtoehto on hyödyntää näitä vesiä esi-

merkiksi tilalämmitykseen. (Heikkilä & Kiuru 2014, 27–28.) 

 

Kolmas esimerkki on lämmön talteenotto Cowper-uuneista, jotka polttavat hiilimonoksidia 

sisältävän masuunikaasun ja esilämmittävät puhallusilmaa. Uunien hyötysuhde nykyisellään 

on noin 77 % ja loput 23 % hukkaantuvat lähes kokonaan savukaasujen mukana ulos. 



21 

 

Savukaasujen lämpö pystyttäisiin hyödyntämään palamisilman esilämmitykseen. (Heikkilä 

& Kiuru 2014, 33–34.) 

 

3.5.3 Kemianteollisuus 

Kemianteollisuudessa on useita prosesseja, joista pystytään ottamaan talteen energiaa mata-

lalämpöisestä höyrystä. Näitä prosesseja ovat esimerkiksi vedyn tuotanto höyryreformoin-

nilla, synteettisen kaasun tuotanto ammoniakkilaitoksilla, typpihapon tuotanto sekä ammo-

niakin synteesi. (Kirova-Yordanova 2015, 2–6.) 

 

Vedyn tuotanto höyryreformoinnilla metaanista vaatii useita vaiheita ja eri lämpöisiä höyry-

virtoja. Kaikkien reaktioiden jälkeen lopputuotteiksi jää hiilidioksidia ja vetyä. Hiilidioksidi 

absorboidaan kaasuseoksesta lauhduttamalla seosta asteittain. Lauhdutuksen tuotteena syn-

tyy noin 105 °C vettä, jota voidaan käyttää esimerkiksi kattilan syöttöveden esilämmityk-

seen. Lämmintä vettä voidaan myös hyödyntää ORC-prosessilla sähköksi. (Kirova-Yor-

danova 2015, 2–3.) 

 

Typpihappoa voidaan tuottaa ammoniakin katalyyttisellä hapetuksella typpioksidiksi ja ve-

deksi Platina-Rodium -seoskatalyyttiharsoilla 800–950 °C:ssa. Prosessin lauhdevesi on 100–

105 °C yhden paineen laitoksissa ja 85–90 °C kahden paineen laitoksissa. Tätä vettä voidaan 

hyödyntää esimerkiksi ORC-prosessissa. (Kirova-Yordanova 2015, 5–6.) 

 

3.5.4 Sahateollisuus 

Sahateollisuudessa on paljon potentiaalia hukkalämmöntalteenotolle, sillä sahatuotteet kui-

vataan lopuksi ja kuivauksesta jää yli lämmintä ilmaa huomattavia määriä. Kuivausuuneista 

hyödynnettävä energia on lämpötilaltaan usein riittävän korkea hyödynnettäväksi, mutta kui-

vausilmassa on epäpuhtauksia kuten VOC- ja COC- kaasuja. Nämä yhdisteet aiheuttavat 

lämmönvaihdinten likaantumista. (Vidlund 2004, 14–15.) 
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Kun hukkalämmön lämpötila on liian matala suoran lämmöntalteenoton käyttöön, lämpö-

pumppua voidaan käyttää lämpötilan nostamiseen. Varsinkin sahoilla, joissa on rajoitettu 

kattilakapasiteetti, lämpöpumppujen käyttö voi olla taloudellisin vaihtoehto verrattuna kat-

tilakapasiteetin lisäämiseen. Sähköllä toimivan lämpöpumpun sijasta sahoilla voidaan käyt-

tää esimerkiksi absorptiolämpöpumppua, joka hyödyntää kaukolämpöä lämpötilan nostami-

seen. (Vidlund 2004, 20–21.) 

 

3.5.5 Elintarvike- ja juomateollisuus 

Elintarvike- ja juomateollisuus kuluttivat yhteensä energiaa vuonna 2018 noin 5 TWh (SVT, 

2018). Elintarviketeollisuudessa hukkalämpöä voidaan kerätä esimerkiksi ilmakompresso-

reista, kylmäkoneista ja lämpökäsittelyprosesseista (Guerassimoff 2011, 3). 

 

Paineilma on merkittävä osa prosesseja teollisuudessa, mutta myös yksi kalleimmista käyt-

tää. Noin 90 % ilmakompressoriin syötetystä energiasta menetetään hukkalämpönä ja sitä 

hyödynnetään vain harvoin. Esimerkiksi vesijäähdytteiset kompressorit voivat tuottaa läm-

mintä vettä noin 60 °C:ssa, kun taas ilmajäähdytteiset kompressorit voivat tuottaa lämmintä 

vettä noin 30–40 °C:ssa. Noin 70 % ilmakompressorin tuloenergiasta voidaan ottaa talteen 

lämpönä. (Guerassimoff 2011, 4.) 

 

Jäähdytys on myös merkittävä osa elintarvike- ja juomateollisuuden prosesseja. Lauhdutti-

missa käytettävissä oleva lämpö hukataan kuitenkin yleensä ympäröivään ilmaan. Esimer-

kiksi kylmäkoneiden lauhduttimet voivat tuottaa 35–45 °C lämmintä vettä. Tätä lämpöä voi-

daan hyödyntää suoraan esimerkiksi tilojen lämmitykseen tai nostaa korkeampaan lämpöti-

laan lämpöpumpuilla. (Guerassimoff 2011, 5.) 
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4 LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKA 

Lämpöpumput perustuvat termodynaamiseen kylmäainekiertoon nimeltä Carnot’n kierto. 

Normaalissa kierrossa lämpöpumppu ottaa lämpöä kuumasta lämpövarastosta ja siirtää sitä 

kylmään lämpövarastoon. Käänteisessä kierrossa lämpöä siirretään kylmästä lämpövaras-

tosta kuumaan lämpövarastoon. Lämpöpumput siirtävät lämpöä kierrättämällä kompresso-

rilla kylmäaineeksi kutsuttua nestettä höyrystin- ja lauhdutinpiirin läpi. Höyrystimessä kyl-

mäaine haihdutetaan matalassa paineessa, jolloin vaihdin absorboi lämpöä ympäristöstään. 

Seuraavaksi kylmäaine puristetaan matkalla lauhduttimeen, jossa se kondensoituu korkeassa 

paineessa. Tässä vaiheessa se vapauttaa kiertoon aikaisemmin absorboimansa lämmön. 

(IEA-ETSAP 2013, 5.) 

 

Lämpöpumpuilla voidaan tuottaa lämpöä monista eri lämpövarastoista. Näitä ovat ilma, vesi, 

maa sekä erilaiset hukkalämmönlähteet. Yleisin lämpöpumpputyyppi on ilma-ilma-lämpö-

pumppu, jota käytetään esimerkiksi asuintalojen lämmittämiseen. Nykyaikaisilla ilmapum-

puilla lämmityksen sähkönkulutusta voidaan pienentää huomattavasti verrattuna suorasäh-

kölämmitykseen. (IEA-ETSAP 2013, 1.) 

 

Lämpöpumput ovat luotettavia toiminnaltaan ja tarjoavat tasaisen ja varman lämmön tuo-

tannon. Lämpöpumppujen keskimääräinen toimintaikä on noin 14–15 vuotta, koska silloin 

kompressorin vaihto tulee ajankohtaiseksi. Parhaimmassa tapauksessa tietyt lämpöpumput 

voivat kestää jopa 50 vuotta käytössä. (Vekony 2021.) 

 

4.1 Kompressorit 

Kompressorit voidaan erotella toimintaperiaatteen mukaan syrjäytyskompressoreihin ja dy-

naamisiin eli turbokompressoreihin. Syrjäytyskompressoreita ovat esimerkiksi mäntä-, 

ruuvi- ja kierukkakompressorit, sekä turbokompressoreita ovat esimerkiksi aksiaali- ja radi-

aalikompressorit. (Perry & Green 2008, 1080.) 

 

Lämpöpumpuissa kompressori nostaa kylmäaineen painetta puristamalla sitä pienempään 

tilavuuteen. Sopivan kompressorin valinta riippuu aina käyttötarkoituksesta ja lämpöpum-

puissa etenkin kylmäaineesta. Yleisimmin käytetyt kompressorit lämpöpumpuissa ovat 
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mäntä- ja kierukkakompressori. Mäntäkompressorien etu lämpöpumpuissa on poistopuolen 

matalammat lämpötilatasot, jotka voivat nousta kierukkakompressoreilla jopa 100°C asti. 

Suurempi lämpötila vaikuttaa esimerkiksi lauhdutinyksikön kotelointiin. Kierukkakompres-

sorien suurin etu on hiljainen käyntiääni. (Danfoss 2012.) 

 

4.1.1 Syrjäytyskompressorit 

Mäntäkompressorien toimintaperiaate perustuu sykliin, joka koostuu kaasun puristus-, 

poisto-, paisunta- ja imutahdista, kuva 6. Männän suorittaman edestakaisen liikkeen vuoksi 

suljetussa sylinteritilassa syntyy kaasun tilavuuden muutos, joka aiheuttaa paineen nousun. 

Tämän tyyppisen kompressorin pääkomponentti on kampiakseli, joka on suunniteltu muut-

tamaan käyttöakselin pyörimisliike männän edestakaiseksi liikkeeksi. (Perry & Green 2008, 

1082.) 

 

Kuva 6. Mäntäkompressorin toimintasykli (mukaillen Morriesen 2012) 

 

Mäntäkompressoreita käytetään etenkin silloin, kun pienellä virtauksella halutaan saavuttaa 

suuri paine. Mäntäkompressoreissa voi olla yksi tai useampi vaihe. Vaiheiden lukumäärä 

määräytyy halutun painesuhteen π mukaan ja yksivaiheisilla kompressoreilla se rajoittuu 

yleensä arvoon 4. Pienen kapasiteetin kompressoreilla se voi kuitenkin olla jopa 8 tai yli. 
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Painesuhteen maksimiarvoa rajoittaa suurin sallittava poistokaasun lämpötila kompresso-

rissa. (Perry & Green 2008, 1081.) 

 

Scroll- eli Kierukkakompressori koostuu kahdesta spiraalista eli kierukasta. Yksi kierukka 

liikkuu, kun taas toinen on kiinnitetty kompressorin runkoon. Kun toinen kierukka liikkuu, 

kierukoiden väliin muodostuu kaasutaskut. Kierukoiden ulommassa osassa taskut imevät 

kaasua ja siirtävät sen kohti kierukoiden keskiosaa, josta puristettu kaasu poistuu, kuva 7. 

Kun kaasu siirtyy jatkuvasti pienempiin taskuihin, sen lämpötila sekä paine kasvavat. Täten 

haluttu poistopaine saavutetaan kompressorin kierukoiden liikkeellä. (Perry & Green 2008, 

1282.) 

 

Kuva 7. Kierukkakompressorin toimintasykli (mukaillen EnggCyclopedia 2012) 

 

Kierukkakompressoreissa on useita hyödyllisiä ominaisuuksia. Mäntien puuttumisen takia 

kierukkakompressoreilla on suuri tilavuushyötysuhde, joten ne soveltuvat hyvin esimerkiksi 

liikenteen käyttöön. Koska useita liikkuvia osia ei ole, kierukkakompressorit ovat toimin-

nassaan huomattavasti hiljaisempia verrattuna esimerkiksi mäntäkompressoreihin. Kieruk-

kakompressoreissa on myös tiettyjä epäsuotuisia ominaisuuksia. Täysin hermeettisenä kie-

rukkakompressorien ehkä suurin haitta on, että niitä ei ole yleensä helppo korjata tai purkaa 

huoltoa varten. (Perry & Green 2008, 1282.) 

Ruuvikompressori koostuu kahdesta ruuvista, jotka pyörivät erisuuntiin erilaisella kul-

manopeudella, kuva 8. Ruuvien väliin jäävä tilavuus kutistuu ja puristaa samalla väliin 
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jäänyttä kaasua kokoon, jolloin paine nousee. Ruuvi kompressoreiden painesuhde on yleensä 

noin 4. Kompressorissa on liukuventtiilimekanismi, jota käytetään tyypillisesti virtausno-

peuden säätämiseen, sillä kompressori toimii kiinteällä taajuudella. Ruuvikompressoreiden 

etuja ovat, että ne pystyvät toimimaan hyvällä hyötysuhteella korkeilla nopeuksilla laajoilla 

paine- ja virtausnopeusalueilla. Niitä käytetään usein tilanteissa, joissa tarvitaan jatkuvaa 

ilmavirtausta. (Perry & Green 2008, 1082.) 

 

 

Kuva 8. Ruuvikompressorin toimintaperiaate (mukaillen Thorat n.d.) 

 

4.1.2 Turbokompressorit 

Aksiaali- ja radiaalikompressorit kuuluvat virtaus- eli turbokompressorien luokkaan. Nämä 

kompressorit käyttävät pyöriviä juoksupyöriä nopeuden ja paineen lisäämiseksi puristuk-

sessa olevaan kaasuun. Dynaamiset kompressorit ovat pienikokoisempia ja tuottavat vähem-

män tärinää verrattuna syrjäytyskompressoreihin. (Perry & Green 2008, 1088.) 

 

Aksiaalikompressoreita käytetään sovelluksissa, joissa paine-erovaatimukset ovat alhaiset ja 

virtausnopeus korkea. Tyypillinen aksiaalikompressori koostuu rummusta, johon on kiinni-

tetty erityisgeometriset siivet eli staattorista ja pyörivästä akselista, jossa on siipiä eli root-

torista, kuva 9. Roottori on pyörivä siivistö, jonka tehtävänä on nopeuttaa kaasun virtausta. 

Staattori on joukko paikallaan pysyviä siipiä, joiden tehtävänä on muuntaa roottorista saatu 

nopeusenergia paine-energiaksi. Toisin kuin keskipakokompressorit, aksiaalikompressorit 

eivät muuta kaasun suuntaa. Kaasu tulee tyypillisesti sisään ja ulos kompressorista aksiaali-

suunnassa eli yhdensuuntaisesti pyörimisakselin kanssa. (Perry & Green 2008, 1090–1091.) 
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Kuva 9. Monivaiheinen aksiaalikompressori (Mitsui E&S 2020) 

 

Suurikokoisten aksiaalikompressorien tyypillisiä sovelluksia ovat esimerkiksi kaasuturbii-

nien palamisilman puristus. Nämä ovat tyypillisesti monivaiheisia aksiaalikompressoreita, 

jotka koostuvat useista roottori- ja staattorivaiheista. Aksiaalikompressoreilla on suhteelli-

sen korkea huipputeho ja painesuhde voi olla jopa 30. Toisaalta niiden hyötysuhde on hyvä 

vain kapealla pyörimisnopeusalueella. Suuri paino yhdistettynä korkeaan käynnistysteho-

vaatimukseen on myös heikkous. (Perry & Green 2008, 1090–1091.) 

 

Radiaali- eli keskipakokompressorit koostuvat yhdestä tai useammasta vaiheesta. Jokainen 

vaihe koostuu juoksupyörästä ja diffuusorin siivistä, kuva 10. Keskipakokompressorissa 

kaasu tulee tyypillisesti juoksupyörään aksiaalisesti ja purkautuu akseliin nähden säteittäi-

sesti eli radiaalisesti. Kaasu virtaa diffuusorin läpi spiraalireittiä pitkin, jolloin kaasun no-

peus muuttuu paineeksi. Keskipakokompressori suunnitellaan usein niin, että puolet paineen 

noususta tapahtuu juoksupyörässä ja loppu diffuusorissa. (Perry & Green 2008, 1088.)  

 

 

Kuva 10. Keskipakokompressorin rakenne 
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Keskipakokompressorin paineen nousun suuruus riippuu pääasiassa juoksupyörän pyörimis-

nopeudesta ja siipipyörän koosta. Suurinta sallittua nopeutta rajoittaa kuitenkin juoksupyö-

rän siipien rakennemateriaalin vahvuus. Tämän seurauksena suurimmalle saavutettavissa 

olevalle paineen nousulle on rajoituksia. Nämä rajoitukset poistetaan käyttämällä monivai-

heisia keskipakokompressoreita, jotka kykenevät puristamaan kaasun haluttuun paineeseen 

käyttämällä useita sarjana toimivien keskipakokompressorien vaiheita. (Perry & Green 

2008, 1089.) 

 

4.2 Kylmäaineet 

Lämpöpumpuissa käytetään useita eri kylmäaineita ja ne valitaan aina käyttökohteen mu-

kaan, sillä jokaisella on omat ominaisuutensa eri paineissa ja lämpötiloissa. Seuraavaksi käy-

dään läpi yleisimmät kylmäaineet ja lopuksi taulukoidaan niiden ominaisuudet. 

 

4.2.1 Fluorivedyt 

Fluorivetyjä on useita erilaisia, kuten fluorihiilivedyt (HFC) ja vetyfluoriolefiinit (HFO). 

Yleisiä edelleen käytössä olevia fluorihiilivetyjä ovat R134a, R407C ja R410A, mutta niiden 

käyttöä pyritään vähentämään suuren ilmaston lämmityspotentiaalin (GWP) takia. Tämän 

työn laskennassa käytetään vetyfluoriolefiinia R1234ze, joka korvaa kylmäaineen R134a. 

R134a eli 1,1,1,2 – tetrafluorietaani on kylmäaine, jota käytetään yleisesti eri ilmastointi- ja 

jäähdytyssovelluksissa. Se on alun perin kehitetty korvamaan R12-kylmäaine autojen ilmas-

tointijärjestelmissä. Se on korvannut myös R12 ja R500 kylmäaineet jäähdyttimissä sekä 

keskilämpötilaisissa järjestelmissä asuintaloissa ja kaupallisella alalla. R134a soveltuu hyvin 

keskilämpötilan ja korkean lämpötilan jäähdytyssovelluksiin. Sitä käytetään veden- ja nes-

teenjäähdyttimissä ja sen käyttö lämpöpumpuissa on sallittu vuoteen 2030 asti. Vuodesta 

2022 lähtien kaupan ja ammattitason kylmälaitteissa aineen käyttö on sallittu vain yli 40 

kW:n kaskadijärjestelmien primääripuolella. R134a:n korvaavat kylmäaineet R1234yf, 

R1234ze, R450a ja R513a. (Darment 2019.) 
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R407C on sekoitus kolmea eri kylmäainetta, jotka ovat difluorimetaani R32 (23 %), pen-

tafluorietaani R125 (25 %) ja 1,1,1,2-tetrafluorietaani R134a (52 %). Kylmäaineen parhaim-

pia ominaisuuksia ovat sen hyvä kylmäkerroin ja alhaisen puristuspaineen sekä GWP:n ar-

vot. Koska R407C on otsoniystävällinen, sillä on aiemmin korvattu R22-kylmäainetta. 

R407C kylmäaineseosta käytetään yleisesti ilmastointijärjestelmissä, vedenjäähdytysko-

neistoissa sekä merenkulun korkean ja keskilämpötilan jäähdytyssovelluksissa. Tavallisim-

min sitä käytetään kierukka-, mäntä- ja ruuvikompressoreilla varustetuissa jäähdytysko-

neikoissa. Korkean GWP-arvon takia R407C korvataan tulevaisuudessa matalamman GWP-

arvon kylmäaineilla. R407C:n käyttö on ollut kielletty tammikuusta 2020 asti muun muassa 

liikkuvissa huoneistoilmastointilaitteissa. (Darment 2019.) 

 

R410A on 1:1 sekoitus difluorimetaani R32 ja pentafluorietaani R125 kylmäaineita. R410A 

soveltuu keveisiin sekä kiinteisiin ilmastointilaitteisiin ja lämpöpumppuihin. Sen alhaisen 

lämpötilaliukumansa vuoksi se soveltuu myös joihinkin keskipakokompressoreihin. 

R410A:ta käytetään uusiin korkeapaineisiin järjestelmiin, kuten esimerkiksi vedenjäähdy-

tyskoneistoihin, kaappi- ja vakioilmastointikoneisiin. Kylmäainetta käytetään myös useissa 

kaupan ja teollisuuden kylmäsovelluksissa. Kylmäaineen huonoina ominaisuuksina voidaan 

pitää sen korkeaa puristuspainetta ja tulistumisastetta. R410A-kylmäainetta korvataan ai-

neilla R452A, R454B ja 455A, sillä aineen GWP:n arvo on korkea 2088. (Darment 2019.) 

 

R1234ze eli 1,3,3,3-tetrafluoropropeni on ilmastoystävällinen kylmäaine, jota käytetään kor-

vaamaan R134a-kylmäainetta. R1234ze soveltuu parhaiten keskilämpötilan kylmäkoneisiin, 

kuten ruokakauppojen kylmäaltaisiin, datakeskuksiin ja lämpöpumppuihin. Aineen GWP-

arvo on vain 7, joten se on huomattavasti ympäristöystävällisempi kuin R134a. Aine on luo-

kiteltu matalaan syttyvyysluokkaa, eikä se ole myrkyllinen. (Darment 2019.) 

 

4.2.2 Luonnolliset aineet 

Luonnollisia kylmäaineita ovat hiilidioksidi (R744), propaani (R290), isobutaani (R600a), 

propyleeni (R1270) ja ammoniakki (R717). Näiden aineiden aiheuttama vaara otsonikerrok-

selle (ODP), sekä lämmityspotentiaali ovat hyvin pieniä. (Darment 2019.) 
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R744 eli hiilidioksidi on erittäin ympäristöystävällinen kylmäaine. Sen ODP on 0 ja GWP 

1, eli sillä on alhainen vaikutus kasvihuoneilmiön syntyyn. Hiilidioksidia hyödynnetään esi-

merkiksi kaasuolomuodossa elintarviketeollisuuden jäähdytyksessä, säilömisessä ja pH-ar-

von hallinnassa. Hiilidioksidi estää bakteerien kasvua, joten sitä on myös kaasuna useissa 

elintarvikepakkauksissa.  Jäähdytyksessä käytettävät hiilidioksidilaitteistot ovat kuitenkin 

edelleen kehityksen alla.  Hiilidioksidin toiminta kylmäaineena eroaa hiilivedyistä, sillä 

käyttöpaineet kylmäainekierrossa voivat nousta korkeiksi. Hyvä ominaisuus hiilidioksidilla 

on laitteiston putkien koko, sillä se on huomattavasti pienempi kuin muilla kylmäaineilla. 

(Darment 2019.) 

 

R290 eli propaani on luonnollinen kylmäaine, joka soveltuu useisiin eri käyttötarkoituksiin. 

Yleisesti propaania käytetään kaupallisiin, teollisiin ja kotitalouksien jäähdytyksen ja ilmas-

toinnin sovelluksiin.  Herkän syttyvyyden takia se ei kuitenkaan sovellu käytettäväksi suu-

rissa laitoksissa. Se sisältää hyvin vähän epäpuhtauksia ja on yleensä vähintään 99,5-pro-

senttisesti puhdasta. Propaania käytetään paljon sen vähäisen ympäristövaikutuksen ja erin-

omaisen termodynaamisen suorituskyvyn vuoksi. (Darment 2019.) 

 

R600a eli isobutaani on luonnollinen kylmäaine, joka on suoraketjuisen butaanin isomeeri-

nen muoto ja sopii useisiin jäähdytyssovelluksiin. Isobutaani on ympäristöystävällinen, ku-

ten muutkin luonnolliset kylmäaineet. Se on myös tehokas, kuormitusteholtaan alhainen ja 

yhteensopiva useiden eri voiteluaineiden kanssa, sekä kuluttaa vähän virtaa kylmäsovelluk-

sissa. Isobutaani käytetään erityisesti kotitalouksien jääkaappien ja pakastimien kylmäai-

neena. (Darment 2019.) 

R1270 eli propyleeni on luonnollinen kylmäaine, joka soveltuu käytettäväksi matalan ja kes-

kilämpötilan jäähdytyssovelluksissa. Yleisimpiä käyttötarkoituksia ovat kaupalliset ja teol-

liset kylmälaitteet sekä esimerkiksi myyntiautomaatit. Propyleeni on myrkytöntä ja sen 

ODP-arvo on nolla, sekä GWP-arvo on erittäin matala. Propyleeni on syttyvä kylmäaine, 

joten se ei sovi nykyisiin fluorihiilivetyjä käyttäviin kylmäainejärjestelmiin jälkiasennetta-

vaksi. Propyleenillä voidaan kuitenkin korvata klooripitoisia kylmäaineita kuten R22 ja 

R502. (Linde 2020a.) 
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R717 eli ammoniakki on luonnollinen kylmäaine, jota on hyödynnetty teollisuudessa jo 

1920-luvulta lähtien. Ammoniakkia pidetään tehokkaimpana kylmäaineena. Se omaa mata-

lan kiehumispisteen ja on tehokas kylmäaine suuren energiatehokkuutensa vuoksi. Sen ym-

päristövaikutukset ovat minimaaliset, koska sen ODP-arvo ja GWP-arvo ovat nolla.  Am-

moniakki sopii käytettäväksi nykyaikaisiin R717-järjestelmiin. Se on myrkyllistä ja luoki-

teltu palavaksi, eikä sillä sen takia pystytä korvaamaan aineita käytössä olevissa fluorihiili-

pohjaisissa kylmäkierroissa. (Linde 2020b.) 

 

4.2.3 Kylmäaineiden ominaisuudet 

Jokaisella kylmäaineella on erilaiset ominaisuudet, kuten kiehumispiste ja kriittiset pisteet. 

Nämä ominaisuudet vaikuttavat suuresti kylmäaineen valintaan eri käyttökohteissa. Esimer-

kiksi Fluorihiilivetyjen suuren GWP-arvon takia, niitä korvataan uusilla kylmäaineilla. Kä-

siteltyjen kylmäaineiden tärkeimmät ominaisuudet on taulukoitu käyttäen samoja lähteitä, 

taulukko 2. 

 

Taulukko 2. Kylmäaineiden ominaisuudet (perustuu Darment 2019, Linde 2020a, Linde 2020b.) 

  

Aine R134a R407C R410A R1234ze R744 R290 R1270 R600A R717

Kylmäaine-

luokka
HFC HFC HFC HFO

Luonnolliset 

kylmäaineet

Luonnolliset 

kylmäaineet

Luonnolliset 

kylmäaineet

Luonnolliset 

kylmäaineet

Luonnolliset 

kylmäaineet

Kemiallinen 

nimi

1,1,1,2 - 

Tetrafluo-

rietaani

R32/R125

/R134a
R32/R125

1,3,3,3-

tetrafluoro-

propeeni

Hiilidioksidi Propaani Propyleeni Isobutaani Ammoniakki

Kemiallinen 

koostumus
C2H2F4 Sekoitus Sekoitus C3H2F4 CO2 C3H8 C3H6 C4H10 NH3

Syttyvyys Ei Ei Ei Matala Ei
Erittäin 

helposti

Erittäin 

helposti

Erittäin 

helposti
Kyllä

Myrkyllisyys Ei Ei Ei Ei Ei Ei Kyllä Ei Kyllä

GWP 1430 1774 2088 7 1 3 2 3 0

ODP 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kiehumispiste 

(0 bar, g)
-26,3 -43,8 -51,6 -18,95 -78,5 -42,1 -51,7 -11,7 -33

Kriittinen 

lämpötila 

[℃]

101,6 86,05 74,7 109,4 31,04 96,7 78,1 135 132,4

Kriittinen 

paine [bar]
40,67 46,2 51,7 36,4 73,82 42,5 58,08 36,5 111,5
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5 KAKSISUUNTAINEN KAUKOLÄMPÖ 

5.1 Toimintamalli 

Kaksisuuntaisessa kaukolämpöverkossa asiakkaat voivat sekä ostaa kaukolämpöä, että 

myydä omaa lämmöntuotantoa tai ylimääräistä lämpöä. Kaksisuuntainen kaukolämpö on 

yksi tapa integroida tavanomainen kaukolämmön tuotanto ja hajautetut lämmöntuotantorat-

kaisut kaukolämpöverkkoon. Esimerkiksi kerrostalon aurinkokeräimien tuottama lämpö tai 

teollisuuden hukkalämpö voitaisiin siirtää kaukolämpöverkkoon. Keskeinen edellytys kak-

sisuuntaisen kaukolämmön lisäämiselle on, että siitä hyötyvät kaikki osapuolet. Näitä ovat 

asiakkaat, kaksisuuntaiset kaukolämmön asiakastuottajat ja kaukolämpöyhtiöt. (Pöyry Oyj 

2016, 13.) 

 

Kaksisuuntaisella kaukolämpöjärjestelmällä voidaan kasvattaa kaukolämpöverkon hyödyn-

nettävyyttä sekä tuottaa lämpöä tehokkaammin ympäristön ja kansantalouden kannalta. Kau-

kolämpöasiakkaan tuottamalla lämmöllä voidaan korvata kaukolämpöyhtiön omaa tuotantoa 

ja vähentää näin polttoaineiden käyttöä. Parhaimmillaan myös tuotantokapasiteetin ylläpi-

don ja lisäämisen tarve vähenee. (Pöyry Oyj 2016, 4.) 

 

Kaksisuuntaiset kaukolämpöjärjestelmät parantavat mahdollisuuksia integroida pientuo-

tanto kannattavasti kaukolämpöjärjestelmiin, mutta ne edellyttävät myös muutoksia ja in-

vestointeja asiakkaiden omiin järjestelmiin. Tästä syystä kaksisuuntaiset järjestelmät on hel-

pompi toteuttaa uusilla alueilla ja uusissa rakennushankkeissa. Pientuotannon kilpailukykyi-

nen hinnoittelu suhteessa nykyiseen kaukolämmön tuotantoon on merkittävä käytännön 

haaste ja hidastaa kaksisuuntaisen kaukolämmön laajentumista. Mikäli pientuotannon kil-

pailukyky paranee tulevaisuudessa, oletetaan myös kaksisuuntaisen kaukolämmön käytön 

lisääntyvän. (Pöyry Oyj 2016, 3–11.) 
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5.2 Olemassa olevia verkkoja Suomessa 

5.2.1 Helen 

Helenin kaukolämpöverkossa lähes 75 000 asuntoa lämmitetään kaksisuuntaisella kauko-

lämmöllä. Suurimpia hukkalämmön hyödyntäjiä ovat Esplanadin ja Katri Valan lämpö-

pumppulaitokset, jotka tuottavat lämpöä puhdistetusta jätevedestä. Nämä laitokset tuottavat 

Helsingin kaukolämmöstä lähes 10 %. Laitokset eivät varsinaisesti ole kaksisuuntaisen kau-

kolämmön tuottajia vaan hukkalämmön hyödyntäjiä, koska Helen omistaa molemmat lai-

tokset. (Helen 2021.) Muita tuottajia ovat esimerkiksi Pauligin paahtimo. (Paulig 2020.) 

 

Esplanadin lämpöpumppulaitos sijaitse 50 m Esplanadin puiston alapuolella. Laitoksen läm-

pöteho on 22 MWth ja jäähdytysteho 50 MWth. Laitoksen yhteydessä sijaitsee myös 25 mil-

joonan litran kylmävesivarasto. Lämpöpumput korvaavat fossiilisia polttoaineita ja vähen-

tävät vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä yli 20 000 tonnia. (Helen 2018.) 

 

Katri Valan lämpöpumppulaitoksen lämpöteho on tällä hetkellä 123 MWth ja jäähdytysteho 

82 MWth. Investoinnin alla on uusi lämpöpumppu, joka tulee nostamaan lämpötehon vuonna 

2023 155 MWth:iin ja jäähdytystehon 103,5 MWth:iin. Kyseinen lämpöpumppulaitos on 

maailman suurin samassa prosessissa kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä tuottava lämpö-

pumppulaitos. (Helen 2020.) 

 

Pauligin paahtimossa käytetään paahtamiseen korkeita lämpötiloja ja hukkalämpö voi olla 

jopa 300–400 asteista. Lämpö otetaan talteen savuhormiin rakennetun kanavan kautta, josta 

se johdetaan kaukolämmönsiirtimiä sisältävään konttiin. Hukkalämpöä saadaan talteen vuo-

sittain noin 4–6 GWh, joka riittää noin tuhannen kerrostalokaksion lämmittämiseen. (Ener-

giatehokkuussopimukset 2021.) 

 

Helenillä on käytössä kaksisuuntaiselle kaukolämmölle tasapuolinen hinnasto eli kaukoläm-

mön ostohinta on kaikille sama. Kaukolämmön ostohinta määräytyy vuodenajan mukaan ja 

vaihtelee 11,25–37,95 €/MWh välillä, taulukko 3. 
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Taulukko 3. Helenin kaksisuuntaisen kaukolämmön ostohinta (Helen 2021) 

 

 

5.2.2 Fortum 

Fortumilla on useita kaksisuuntaisen kaukolämmön asiakkaita. Näitä ovat esimerkiksi Es-

poon sairaala, Lidlin jakelukeskus, Elisan ja Tiedon palvelukeskukset sekä HSY, joka tuot-

taa lämpöä kaukolämpöverkkoon puhdistetusta jätevedestä. Tulevaisuudessa myös Ericsso-

nin laajennettava palvelinkeskus ja Telian rakenteilla oleva palvelinkeskus tulevat tuotta-

maan hukkalämpöä kaukolämpöverkkoon. (Fortum 2021.) 

 

Elisan ja Tiedon palvelinkeskukset tuottavat tällä hetkellä lämpöä kaukolämpöverkkoon 20 

GWh vuosittain. Tämä energiamäärä vastaa noin 1000 omakotitalon lämpöenergian vuosi-

kulutusta. Ericssonin palvelinkeskus tuottaa tällä hetkellä hukkalämpöä 10–15 GWh vuo-

dessa, mutta laajennuksen jälkeen tuotanto kasvaa yli 20 GWh:iin vuodessa. Hukkalämmön 

talteenotolla palvelinkeskusten energiatehokkuutta voidaan lisätä huomattavasti. (Fortum 

2021.) 

 

Järvenpäässä sijaitsevalla Lidlin jakelukeskuksella tuotetaan hukkalämpöä kaukolämpö-

verkkoon noin 700 MWh vuodessa, joka vastaa noin 40 omakotitalon vuosittaista lämmön-

tarvetta. Kesällä jakelukeskus tuottaa suurimman osan energiastaan omalla aurinkovoima-

lallaan. Energiaa kuluu runsaasti jakelukeskuksen kylmätilojen viilentämiseen, mutta kyl-

mäkoneiden lauhdelämpö otetaan talteen ja syötetään kaukolämpöverkkoon. (Fortum 2018.) 

 

Fortumin kaukolämpöverkossa kaksisuuntainen kaukolämpö hinnoitellaan kuukausien mu-

kaan. Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen lämpö on hinnoiteltu omana alueenaan, kuva 

11. 

 

Kausi Ajanjakso

Ostohinta 

[€/MWh]

Kesä 1.5.-30.9.2020 11,25

Syksy 1.10.-31.12.2020 28,22

Talvi 1.1.–28.2.2021 37,95

Kevät 1.3.–30.4.2021 28,61
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Kuva 11. Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen kaksisuuntaisen kaukolämmön meno- ja paluupuolen osto-

hinnat (Fortum 2021) 

 

Järvenpään ja Tuusulan verkoilla on kaksisuuntaiselle kaukolämmölle omat hinnat, kuva 12. 

Ostohinta on talvella korkeampi kuin Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueella, mutta 

huomattavasti matalampi kesällä. Tämä johtuu luultavammin lämmön tuotantomuotojen 

eroista alueilla.  

 

 

Kuva 12. Järvenpään ja Tuusulan kaksisuuntaisen kaukolämmön meno- ja paluupuolen ostohinnat (Fortum 

2021) 
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5.3 Verkkoja maailmalla 

Ruotsissa Tukholman avointa kaukolämpöverkkoa operoi Fortum Värme. Tämä verkko ei 

kuitenkaan ole täysin avoin, vaan yhtiö valitsee itse kolmannen osapuolen tuottajat mukaan 

verkkoon. Ensisijaisesti verkossa pyritän hyödyntämään lämmöntalteenotolla tuotettua kau-

kolämpöä. Tällä hetkellä keskimääräinen tuotanto kolmannen osapuolen tuottajaa kohti on 

noin 4 GWh vuodessa. Ylijäämälämmön kokonaispotentiaaliksi Tukholman alueella on ar-

vioitu 1 TWhh, jolla pystyttäisiin kattamaan noin kahdeksasosa alueen kaukolämmön tar-

peesta. (Pöyry Oyj 2016, 13–15.) 

 

Tanskassa Kööpenhaminan kaukolämpöverkko ei varsinaisesti ole kaksisuuntainen, vaan 

sen alueella toimii useita eri tuottajia. Tuotantoa suunnittelee ja optimoi erillinen toimija 

Varmelast.dk. Verkossa lähetetään tarjouspyynnöt seuraavan päivän lämmöntarpeen katta-

misesta ja tuottajat antavat hintansa Varmelast:lle. Varmelast valitsee edullisimman ja opti-

maalisimman tuotantosuunnitelman pullonkaulat ja lämpövarastot huomioiden. Tällaiseen 

toimintaan pienen tuottajan on vaikea lähteä mukaan, sillä Varmelast:in vaatima tuotannon 

suunnittelu on pientuottajille liian raskas. (Pöyry Oyj 2016, 15–16. 

 

Kiinassa kaukolämpöverkko keskittyy maan pohjoisosiin. Kiinassa hyödynnetään ja on 

suunniteltu hyödynnettävän useita erilaisia hukkalämmön lähteitä kaukolämmön tuotan-

nossa. Esimerkiksi CHP-laitoksen lauhdutusveden ylimääräistä lämpöä hyödynnetään. Läm-

pöpumpun avulla tällä lämmöllä esilämmitetään kaukolämmön paluuvettä, ennen lämmön-

vaihdinta ja syöttöä takaisin kaukolämpöverkkoon. Myös jäteveden puhdistukset ylimää-

räistä lämpöä on suunniteltu käytettävän kaukolämpöverkossa. (Deng 2018.) 

 

Ranskassa Pariisi-Saclay:n yliopisto- ja tiedekeskittymässä on rakenteilla avoin kaukoläm-

pöverkko. Verkossa hyödynnetään tulevaisuudessa maa- ja aurinkolämpöä, hajautettua tuo-

tantoa sekä hukkalämpöä esimerkiksi datakeskuksista. Hukkalämpöä kerätään tutkimuskes-

kuksista, joissa on datakeskuksiksi luokiteltavia superlaskimia ja hiukkaskiihdytin. Myös 

jäteveden lämpöä hyödynnetään kaukolämpöverkossa. Aurinkoenergiaa on tarkoitus hyö-

dyntää pääasiassa lämpöpumppujen sähköntarpeen kattamiseen. Myös paikallista biometaa-

nin tuotantoa ollaan suunnittelemassa, joka kasvattaisi uusiutuvien energioiden osuutta ver-

kon alueella. (Galindo Fernandez 2021, 44–63.) 
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5.4 Hinnoittelumallit 

Kiinteän hinnan mallissa kaukolämpöyhtiö sopii tuottajan kanssa lämmöstä maksettavan 

hinnan pidemmäksi ajaksi kerrallaan. Hinta voi olla koko sopimuskauden sama tai se voi 

olla sidottuna tiettyyn indeksiin. Tuottajalla ei ole toimitusvelvollisuutta, vaan se voi myydä 

lämpöä verkkoon aina niin halutessaan. Mallin tavoitteena on uusien tuottajien löytäminen, 

sekä kokemuksien kerääminen uusia markkinoita varten. (Pöyry Oyj 2016, 27–29.) 

 

Rajakustannusmallissa kaukolämpöyhtiö määrittelee ostohinnan oman tuotannon mukaan ja 

se voi vaihdella päivittäin tai jopa tuntitasolla. Tuottajat pystyvät helposti päättämään tuo-

tantohalukkuutensa ja tuottamaan lämpöä verkkoon silloin, kun se on edullista sekä tuotta-

jalle että kaukolämpöyhtiölle. Malli sopii tuottajille, joilla on ylimääräistä kapasiteettia läm-

möntuotannossa. Malli sopii myös sellaisille kaukolämpöyhtiöille, joilla on riittävästi omaa 

lämmöntuotantokapasiteettia ja tarpeeksi suuri verkko useamman tuottajan mukaan ottami-

seen. (Pöyry Oyj 2016, 29–31.) 

 

Kapasiteettimallin tärkein tavoite on tuoda lisää kapasiteettia kaukolämpöverkkoon. Tuot-

taja sitoutuu tarjoamaan kaukolämpöyhtiön käyttöön tietyn kapasiteetin, jolla se voi korvata 

esimerkiksi omaa tuotantovajetta. Malli sopii kaukolämpöyhtiöille, joilla on puutetta omasta 

kapasiteetista ja omien investointien sijaan halukkuus on ulkoistaa ne muille toimijoille. 

Mallin tuottajina voi olla esimerkiksi suuria teollisuuslaitoksia, jotka pystyvät tarkasti arvi-

oimaan omaa kulutustaan ja siten tarjoamaan ylimääräistä kapasiteettia kaukolämpöverk-

koon. (Pöyry Oyj 2016, 31–34. 

 

Avoimessa mallissa asiakas voi hankkia lämpöä kahdenvälisellä sopimuksella miltä tahansa 

tuottajalta, kuten tällä hetkellä sähköverkossa. Verkon suurin tuottaja eli kaukolämpöyhtiö 

toimii lämmön välittäjänä ja perii tuottajan sekä asiakkaan välillä siirretystä lämmöstä siir-

tohinnan. Tuottajat vastaavat siitä, että asiakkaat saavat ostamansa lämmön. Mikäli tuottajan 

oma kapasiteetti ei tietyllä hetkellä riitä, se voi ostaa puuttuvan lämmön kaukolämpöyhtiöltä. 

(Pöyry Oyj 2016, 34–35.) 
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6 HUKKALÄMMÖN HYÖDYNTÄMINEN 

6.1 Kohde ja laitteisto 

6.1.1 Jätevedenpuhdistamo 

Rovaniemen pääjätevedenpuhdistamo sijaitsee Alakorkalon kaupunginosassa ja vuonna 

2020 sen läpi virtasi jätevettä noin 15 000 m3 vuorokaudessa eli keskimäärin 175 kg/s. Jäte-

veden lämpötila vaihtelee noin 6–17 °C:n välillä ulkolämpötilan ja tulvien mukaan, sekä 

keskimääräinen lämpötila on 12,7 °C. 

 

Puhdistettu jätevesi johdetaan tällä hetkellä suoraan Kemijokeen ja siinä oleva lämpö huka-

taan ympäristöön. Kannattavinta olisi kuitenkin hyödyntää tätä lämpöä esimerkiksi tilaläm-

mitykseen tai kaukolämpöverkkoon lämpöpumpun avulla. Puhdistetusta jätevedestä pystyt-

täisiin ottamaan vuosittain talteen useita gigawattitunteja lämpöä lämpöpumpun avulla. 

Hyödynnettävän hukkalämmön määrä vaihtelee kuitenkin vuodenaikojen mukaan. Esimer-

kiksi kevättulvien aikana jäteveden virtaus on normaalia suurempi, mutta sulamisvesien ta-

kia jäteveden lämpötila on matalampi. Tämän vuoksi saatava teho ei kasva samassa suh-

teessa virtaukseen. 

 

Talteen otettavalla lämmöllä pystyttäisiin kattamaan suuri osa Alakorkalon teollisuuskylän 

lämmöntarpeesta. Kaukolämpöverkkoon syöttämistä varten lämpötilaa pitää kuitenkin nos-

taa menoveden lämpötilan tasolle. Talvella vettä pitää lämmittää vielä lisää esimerkiksi läm-

pökattilalla, koska kohtuuhintaisista teollisuuslämpöpumpuista suurin saatava lämpötila on 

usein 100 °C. Tällä hetkellä jätevedenpuhdistamon kanssa samalla tontilla on koekäytössä 

lietteenpolttolaitos, joten tulevaisuudessa sitä pystyttäisiin mahdollisesti käyttämään lämpö-

tilan nostamiseen. 

 

6.1.2 LTO-järjestelmä 

Puhtaasta jätevedestä saatava lämpö otetaan talteen poistoputken yhteyteen asennettavalla 

lämmönvaihtimella. Lämmönvaihdin jäähdyttää vettä ja siirtää vedestä saadun lämpöener-

gian lämpöpumppujärjestelmän käyttöön. Vesi jäähdytetään alimmillaan arvoon 1–2 °C, 

sillä jäätymisen riski kasvaa lähestyessä 0 °C:tta. Lämpöpumppujärjestelmä käyttää lämmön 
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kaukolämpöverkon paluuputken veden lämmittämiseen, mikä syötetään lämmitettynä kau-

kolämpöverkon menoputkeen. 

 

Tarkempaa sijoituspaikkaa lämmöntalteenottolaitteistolle on suunniteltu jätevedenpuhdista-

mon läheisyyteen. Poistoputki sijaitsee jätevedenpuhdistamon kulmalla ja lähtee siitä kohti 

Kemijokea, kuva 13. Lämpöpumppujärjestelmän vaatima halli voidaan rakentaa hyvin lä-

helle putkea, sillä putken reitillä on vapaata tilaa. Hallia ei kuitenkaan kannata rakentaa liian 

kauas jätevedenpuhdistamosta, sillä maalämpöhäviöt laskevat veden lämpötilaa kauemmas 

mentäessä. Hallin mitoituksessa pitää huomioida lämpöpumppujärjestelmän viemän tila, 

mutta myös tulevaisuudessa käyttöön otettavan UV-puhdistuksen laitteisto. Puhdistetulle jä-

tevedelle on tulevaisuudessa tarkoitus suorittaa vielä ylimääräinen puhdistus UV-laitteis-

tolla. Tämä laitteisto tullaan sijoittamaan lämpöpumppujärjestelmän kanssa samaan tilaan. 

 

 

Kuva 13. Lämpöpumppuhallin sijoituspaikka jätevedenpuhdistamolle 

 



40 

 

6.2 Lämpöpumpun mitoitus 

6.2.1 Mitoituslämpötila ulkolämpötilan mukaan 

Kaukolämmön menopuolen lämpötilaa säädellään muuttuvan ulkolämpötilan mukaan. Tal-

vella kaukolämpöverkon lämpötila voi nousta jopa 120 ℃:seen, kun kesällä se on vain 75 

℃. Lämpötilapisteet on esitetty alla olevassa taulukossa, taulukko 4. 

 

Taulukko 4. Kaukolämpöveden lämpötila ulkolämpötilan mukaan. 

 

Lämpöpumppu kannattaa mitoittaa niin, että mahdollisimman matalalla lämpötilalla pysty-

tään kattamaan mahdollisimman suuri osa vuodesta. Alla on esitetty vyöhykkeen IV ulko-

lämpötilan pysyvyyskäyrä, kuva 14. Pysyvyyskäyrä perustuu Ilmatieteen laitoksen tuotta-

maan energialaskennan testivuosien tuntiaineistoon (Ilmatieteen laitos 2020). Rovaniemi 

kuuluu vyöhykkeeseen IV, joten sen vuotuiset keskimääräiset ulkolämpötilat vertautuvat 

Sodankylän havainnointiaseman vastaaviin arvoihin. 

 

 

Kuva 14. Sodankylän ulkolämpötilan pysyvyyskäyrä energialaskennan testivuosien mukaan 

Tulkona [℃] TKL [℃]

> 5 75

5 – (-15) 85

-15 – (-38) 100

< -38 120
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Kuten pysyvyyskäyrästä voidaan huomata, lämpötila on alle -15 ℃ vain pienen ajan vuo-

desta. Tarkalleen ottaen lämpötila on -15 ℃ tai sen alle 790 tuntia eli 9 % vuodesta. Tämän 

perusteella mitoituslämpötilaksi järkevin valinta on maksimissaan 100 ℃. Pitää kuitenkin 

huomioida, että lämpötilaerot vuosien välillä voivat vaihdella huomattavasti. 

 

6.2.2 Tilapisteiden laskenta 

Laskenta aloitetaan valitsemalla jätevesilämmönvaihtimelle sopivat arvot. Puhdistetun jäte-

veden virtaus vaihtelee vuodenajan mukaan suuresti, joten esimerkkilaskentaa varten on va-

littava veden massavirralle sopiva arvo. Keskimääräinen massavirta vuonna 2020 oli 174,5 

kg/s, mutta lämpöpumppu mitoitetaan pienemmäksi. Näin sitä voidaan käyttää jatkuvammin 

mahdollisimman suurella teholla. Mikäli tulvahuiput poistetaan, saadaan vuotuiseksi keski-

virtaamaksi noin 157 kg/s. Tämä arvo valitaan puhdistetun jäteveden virtaukseksi mitoitus-

tilanteeseen. 

 

Puhdistetun jäteveden lämpötila poistoputkella vaihtelee loppukevään ja alkukesän tulvien 

6,4 ℃:sta syksyn 16,6 ℃:seen. Puhdistetun jäteveden lämpötilaksi valitaan alkukesän tul-

ville tyypillinen arvo 7 ℃. Lämpötila pudotetaan lämmöntalteenotolla arvoon 2 ℃, ettei 

glykolipiirissä lämpötila tipu alle 0 ℃:n. Muutoin jäteveden jäätymisen riski lämmönvaih-

timessa kasvaa suureksi. Kaukolämmön paluupuolen keskimääräinen lämpötila kesällä on 

noin 50 ℃, joten tätä arvoa käytetään myös laskennassa paluupuolen lämpötilana. Kesän 

normaalin ulkolämpötilan mukaan valitaan tuotettavan lämmön lämpötilaksi 75 ℃. 

 

Tilapisteitä kylmäainekierrossa on yhteensä 4. Jätevesilämmönvaihtimessa on puhdistetun 

jäteveden pisteet LV,s ja LV,u, sekä lämmönvaihtimen ja höyrystimen yhteiset vesiglykoli-

kierron pisteet H,s ja H,u. Lauhduttimella on kylmäainekierron lisäksi kaukolämpöpuolen 

pisteet L,s ja L,u. Kaikki tilapisteet on esitetty alla olevassa kuvassa, kuva 15. Puhdistettu 

jätevesi johdetaan lämmönvaihtimen läpi, joka tiputtaa jäteveden lämpötilaa. Lämmönvaih-

timesta saatu lämpö lämmittää lämmönvaihtimen ja lämpöpumpun höyrystimen välillä kier-

tävää glykolivesiseosta, josta lämpö siirtyy lämpöpumpun höyrystimeen. Lämpöpumppu-

prosessista lämpö siirtyy lauhduttimelta kaukolämpöveteen. 
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Kuva 15. Lämpöpumppuprosessin tilapisteet 

 

Lämmönvaihtimelle tulevan puhdistetun jäteveden arvot pisteessä LV,s ja LV,u. Puhdistetun 

jäteveden ominaislämpökapasiteetiksi oletetaan lämmönvaihtimessa 4,2 kJ/kgK. 

 

𝑇𝐿𝑉,𝑠 = 7 ℃ 

𝑞𝑚,𝐿𝑉 = 157
𝑘𝑔

𝑠
 

𝑇𝐿𝑉,𝑢 = 2 ℃ 

 

Näillä arvoilla voidaan laskea lämmönvaihtimen jätevesipuolen teho yhtälöllä 1. 

𝑃 = 𝑞𝑚 ∗ 𝑐𝑝(𝑇𝑠 − 𝑇𝑢) (1) 

 

𝑃𝐿𝑉 = 𝑞𝑚,𝐿𝑉 ∗ 𝑐𝑝(𝑇𝐿𝑉,𝑠 − 𝑇𝐿𝑉,𝑢) = 157
𝑘𝑔

𝑠
∗ 4,2

𝑘𝐽

𝑘𝑔 ∗ 𝐾
(7 ℃ − 2 ℃) = 3297 𝑘𝑊𝑡ℎ  

 

 

Jätevesilämmönvaihtimen asteisuuden ollessa 1 ℃, ovat glykolikierrossa lämpötilat 6 ja 1 

℃. Höyrystimessä ja lauhduttimessa asteisuudeksi oletetaan 2, sillä näissä tilanteissa veden 

poistolämpötilaa verrataan kylmäaineen lauhtumis- ja höyrystymislämpötilaan. Täten höy-

rystimen höyrystymislämpötila on -1 ℃ ja lauhduttimen lauhtumislämpötila on 77 ℃. Höy-

rystimen jälkeen oletetaan tapahtuvan 5 ℃:n tulistus, jotta puristus pysyy kuivana. Lauhdut-

timen jälkeen tapahtuu 3 ℃:n alijäähtyminen tehon lisäämiseksi. Kompressorin lämpöhävi-

öksi on asetettu 5 %. 

 

Tilapisteet lasketaan Tanskalaisen IPU-konsulttiyrityksen kehittämällä CoolTools-ohjel-

malla, joka pohjautuu Tanskan teknillisessä yliopistossa 90-luvulla kehitettyyn CoolPack-
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ohjelmaan. Lämpöpumpun tilapisteet piirretään R1234ze-kylmäaineen log p,h-diagrammiin, 

jotta niitä on helpompi tarkastella. Piirtäminen suoritetaan Danfoss Coolselector 2-ohjel-

malla, jolla esimerkiksi alla oleva R1234ze-kylmäaineen diagrammi on tehty, kuva 16. 

 

 
Kuva 16. Lämpöpumppuprosessin tilapisteet R1234ze log p,h -diagrammissa (Danfoss 2021) 

 

Seuraavaksi lasketaan lämpöpumppuprosessin tilapisteet kylmäaineella R1234ze. Pisteen 4 

ja 1 välillä kylmäaineeseen tuodaan lämpöä glykolipiiristä. Kylmäaineen lämpötila ja ental-

pia kasvavat, mutta paine pysyy vakiona. Pisteen 1 lämpötila, entalpia ja paine ennen puris-

tusta voidaan katsoa R1234ze log p,h-diagrammista, kuva 16. 

 

𝑇1 = 4 ℃ 

𝑝1 = 2,087 𝑏𝑎𝑟 

ℎ1 = 387,91
𝑘𝐽

𝑘𝑔 ∗ 𝐾
 

 

Kylmäainetta puristetaan kompressorissa pisteestä 1 pisteeseen 2s. Puristuksessa sen 
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entalpia, lämpötila ja paine kasvavat, mutta entropia pysyy samana. Puristuksen 

painesuhde π ~ 10,34. Pisteen 2s arvot saadaan log p,h-diagrammista, kuva 16. 

 

𝑇2𝑠 = 85,33 ℃ 

𝑝2 = 18,814 𝑏𝑎𝑟 

ℎ2𝑠 = 428,16 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

 

Pisteen 2s entalpia on isentrooppisen puristuksen arvo. Puristuksessa tapahtuu kuitenkin hä-

viöitä, joten todellinen entalpian arvo saadaan laskettua yhtälöllä 2. Isentrooppihyötysuhteen 

arvoksi laskuissa oletetaan 0,80. Tämä arvo on valittu syrjäytyskompressoreiden tyypilli-

seltä hyötysuhteen alueelta 0,75–0,82 (Perry & Green 2008, 1081). 

ℎ2 =
(ℎ2𝑠 − ℎ1)

𝜂𝑠
+ ℎ1 (2) 

 

ℎ2 =
428,16

𝑘𝐽
𝑘𝑔

− 387,91
𝑘𝐽
𝑘𝑔

0,80
+ 387,91

𝑘𝐽

𝑘𝑔
= 438,22

𝑘𝐽

𝑘𝑔
 

 

Pisteestä 2 pisteeseen 3 kylmäaine luovuttaa lämpöä kaukolämpövedelle. Tänä aikana paine 

pysyy vakiona, mutta entalpia ja lämpötila laskevat. Tilapisteen 3 ominaisarvot voidaan lu-

kea log p,h-diagrammista, kuva 16.  

 

𝑇3 = 74 ℃ 

𝑝3 = 18,814 𝑏𝑎𝑟 

ℎ3 = 306,95 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

 

Kylmäaine paisutetaan paisuntaventtiilissä pisteestä 3 pisteeseen 4. Paisunnassa kylmäai-

neen entalpia on vakio, mutta lämpötila ja paine laskevat. Kylmäainekierto alkaa uudestaan 

pisteestä 4, jonka arvot saadaan log p,h-diagrammista, kuva 16. 

 

𝑇4 = −1 ℃ 

𝑝4 = 2,087 𝑏𝑎𝑟 

ℎ4 = 306,95 𝑘𝐽/𝑘𝑔 
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Tilapisteiden arvojen avulla voidaan laskea kylmäaineen massavirta yhtälöllä 3. Entalpian 

muutoksena käytetään pisteiden 1 ja 4 entalpiaeroa, sekä puhdistetun jäteveden tehon olete-

taan siirtyvän häviöttömästi vesiglykolipiirin läpi höyrystimelle. 

𝑞𝑚 =
𝑃

Δh
(3) 

 

𝑞𝑚,𝐻 =
𝑃𝐻

Δh𝐻

=
3279 𝑘𝑊𝑡ℎ

387,91
𝑘𝐽
𝑘𝑔

− 306,95
𝑘𝐽
𝑘𝑔

= 40,72
𝑘𝑔

𝑠
 

 

Kylmäaineen massavirran ja lauhduttimen entalpiaeron avulla voidaan laskea lauhduttimen 

lämpöteho. Yhtälö johdetaan yhtälöstä 3. 

 

𝑃𝐿 = 𝑞𝑚(ℎ2 − ℎ3) = 40,72
𝑘𝑔

𝑠
∗ (438,22

𝑘𝐽

𝑘𝑔
− 306,95

𝑘𝐽

𝑘𝑔
) = 5345,82 𝑘𝑊𝑡ℎ  

 

Valituilla alkuarvoilla saatiin lämpöpumpun lämpötehoksi 5346 kWth, joka on suuri teho 

yksittäiselle lämpöpumpulle. Tämä arvo on ominainen juuri tälle tilanteelle ja ulostuloläm-

pötiloilla 85 ℃ ja 100 ℃ se muuttuu. Tärkeimmät arvot lämpöpumppuvalmistajille ovat 

jäteveden virtaus ja lämpötila, sekä lämmönvaihtimessa vallitseva lämpötilaero ja lämmön-

vaihtimen asteisuus. Kaukolämpöpuolella tulee tietää, mistä lämpötilasta veden lämpötilaa 

aletaan nostaa ja mihin asti se nostetaan. Tämän mitoituksen perusteella pyydetään tarjouk-

sia lämpöpumppuvalmistajilta. 

 

6.2.3 Lämpöpumpputarjoukset 

Selvitystä varten kahdelta eri yritykseltä on pyydetty tarjous lämpöpumppujärjestelmästä, 

joka pystyy hyödyntämään esimerkissä lasketun noin 3 300 kWth:n kylmätehon. Lämpö-

pumppujärjestelmän tulee nostaa kaukolämpöveden lämpötilaa 45–50 ℃:sta 75–100 

℃:seen. Lämpö otetaan lämpöpumpuille puhdistetusta jätevedestä, joka tiputetaan lämmön-

vaihtimella 5 ℃. Järjestelmien eroja vertaillaan ja parempi vaihtoehto valitaan tarkempaan 

tarkasteluun. 

 



46 

 

Yrityksen A tarjoukseen sisältyy lämpöpumppujärjestelmä, jossa kaksi rinnan olevaa läm-

pöpumppua ottaa puhdistetusta jätevedestä lämmön ja käyttää sen välipiirin lämpötilan nos-

tamiseen 30 ℃:sta 35 ℃:seen. Välipiirin lämmöllä kolme sarjassa olevaa lämpöpumppua 

nostaa kaukolämpöveden asteittain haluttuun lämpötilaan eli 75–100 ℃:seen. Viiden läm-

pöpumpun muodostama järjestelmä tuottaa 1 600 kWth:n kylmäteholla maksimissaan 2 800 

kWth:n lämpötehon, joten näitä järjestelmiä tarvitaan kaksi 5 600 kWth:n tehon saavuttami-

seen. Kymmenen lämpöpumpun järjestelmän budjettihinta sisältäen ohjausyksiköt ja anturit 

kustantaa 1 290 000 € (ALV 0 %). Alla olevaan taulukkoon on listattu lämpöpumppujärjes-

telmän arvoja eri ulostulolämpötiloilla, taulukko 5. 

 

Taulukko 5. Yrityksen A lämpöpumppujärjestelmän arvojen muutoksia eri ulostulolämpötiloilla 

 

 

Yrityksen B tarjoukseen sisältyy lämpöpumppujärjestelmä, jossa neljä sarjassa olevaa läm-

pöpumppua nostaa kaukolämpöveden lämpötilaa asteittain. Järjestelmän teho ja COP-arvo 

on laskettu 90 ℃ ja 100 ℃ lämpötiloille. Järjestelmä tuottaa 2 500 kW:n kylmäteholla mak-

simissaan 4 500 kW:n lämpötehon. Neljän lämpöpumpun järjestelmän budjettihinta on 

1 470 000 € (ALV 0 %) ja sisältää vain lämpöpumppukoneikot. Alla olevaan taulukkoon on 

listattu lämpöpumppujärjestelmän arvoja valmistajan mitoittamalla kahdella eri ulostulo-

lämpötilalla, taulukko 6. 

 

Taulukko 6. Yrityksen B lämpöpumppujärjestelmän arvojen muutoksia eri ulostulolämpötiloilla 

 

 

Lämpöpumppujen lisäksi tarjous pitää pyytää putkista koneiden välille ja selvittää sijoitus-

hallin sekä jätevesilämmönvaihtimen kustannukset. Jätevedenpuhdistamolle pitää myös ra-

kentaa uusi isompi sähköliittymä. Nämä kustannukset käsitellään myöhemmin kohdassa 

6.3.1 yksityiskohtaisemmin. 

 

Lämpötila [℃] COP Kylmäteho [kW] Lämpöteho [kW]

75 2,46 3288 5422

85 2,33 3260 5600

100 2,36 3236 5494

Lämpötila [℃] COP Kylmäteho [kW] Lämpöteho [kW]

90 2,45 2500 4210

100 2,10 2500 4500
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6.2.4 Lämmön vuotuinen tuotanto 

Lämmön tuotannon tarkempaa laskentaa varten keskiarvoiset lämpötilat ja virtaukset eivät 

kelpaa. Tuotantoa laskettaessa käytetään vuoden 2020 tuntiarvoja puhdistetun jäteveden vir-

tauksesta ja lämpötilasta. Näillä arvoilla saadaan laskettua jätevedestä saatava lämpöteho 

jokaisena tuntina. Lämpöpumppujärjestelmän COP-arvolla voidaan laskea lämpöpumpusta 

saatava lämpöteho. Mikäli jätevedestä saatava teho on suurempi kuin lämpöpumppu järjes-

telmän suurin hyödynnettävissä oleva kylmäteho, voidaan käyttää suoraan lämpöpumpun 

huipputehoa kussakin mitoituspisteessä. 

 

Lasketaan esimerkkilasku molemmista tilanteista. Esimerkkilaskuissa käytetään järjestel-

män A arvoja sekä tilannetta, jossa lämpö nostetaan arvoon 85 ℃. Ensimmäisessä esimerk-

kitilanteessa käytetään arvoja hetkeltä 28.1.2020 klo 6:00, jolloin jäteveden virtaus on ollut 

67,38 kg/s ja lämpötila 10,82 ℃. Jätevedestä saatava teho voidaan laskea yhtälöllä 1. 

 

𝑃𝑘𝑦𝑙𝑚ä = 67,38
𝑘𝑔

𝑠
∗ 4,2

𝑘𝐽

𝑘𝑔 ∗ 𝐾
(10,82 ℃ − 1 ℃) =  3062,42 𝑘𝑊𝑡ℎ  

 

Tämä on arvo alle järjestelmän A vaatiman 3260 kWth:n kylmätehon, joten lämmön tuotanto 

lasketaan COP-arvon avulla. Esimerkkitilanteessa COP-arvo on 2,33. Lämpöteho voidaan 

laskea yhtälöllä 4. 

 

𝑃𝑘𝑢𝑢𝑚𝑎 =
𝑃𝑘𝑦𝑙𝑚ä ∗ 𝐶𝑂𝑃

𝐶𝑂𝑃 − 1
=

3062,42 𝑘𝑊𝑡ℎ ∗ 2,33

2,33 − 1
= 5364,26 k𝑊𝑡ℎ (4) 

 

Toisessa esimerkkitilanteessa käytetään saman päivän klo 7:00 arvoja, jolloin jäteveden vir-

taus on ollut 74,68 kg/s ja lämpötila 11,84 ℃. Jätevedestä saatava teho voidaan jälleen laskea 

yhtälöllä 1. 

 

𝑃𝑘𝑦𝑙𝑚ä = 74,68
𝑘𝑔

𝑠
∗ 4,2

𝑘𝐽

𝑘𝑔 ∗ 𝐾
(11,84 ℃ − 1 ℃) =  3399,80 𝑘𝑊𝑡ℎ  
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Tämä arvo ylittää järjestelmän A 3 260 kWth:n kylmätehon, joten saatavaksi lämpötehoksi 

voidaan asettaa suoraan 5 600 kWth. 

 

Kyseisellä laskutavalla voidaan laskea molempien järjestelmien teoreettinen vuotuinen läm-

möntuotanto. Jokaisen tuntiarvon kohdalla lasketaan ensin kylmäteho. Kylmätehon mukaan 

valitaan lämpöpumppujärjestelmän arvot vaadittavan ulostulolämpötilan mukaan. Tämä 

lämpötila määräytyy ulkolämpötilan mukaan. Lopuksi näillä arvoilla lasketaan saatava läm-

pöteho. Summaamalla koko vuoden kaikki tuntituotannot, saadaan vuotuinen kokonaistuo-

tanto. Järjestelmälle A se on 48,5 GWh ja järjestelmälle B 37,1 GWh. 

 

6.3 Lämmöntuotannon kustannukset 

6.3.1 Investointi 

Lämmöntalteenottoyksikön alkuinvestointi on suurin yksittäinen kuluerä. Tarvittavan läm-

pöpumpun koko, kaukolämpölinjaan liittyminen ja muut yksikön komponentit määrittävät 

lopullisen kustannukset. Lämpöpumpun koko ja vaadittava lämpötila vaikuttavat eniten lo-

pulliseen hintaan. 

 

Arvio lämpöpumppujärjestelmän investointikustannuksista on toteutettu pyytämällä kah-

delta eri yritykseltä tarjous lämpöpumppujärjestelmästä, joka pystyy nostamaan kaukoläm-

pöveden lämpötilan 75–100 ℃:seen tarpeen mukaan. Kuten kohdassa 6.2.2 esitettiin, järjes-

telmän A budjettihinta on 1 290 000 € (ALV 0 %) ja järjestelmän B 1 470 000 € (ALV 0 %). 

Yritysten tarjoamiin budjettihintoihin ei kuitenkaan kuuluu kaikkia kustannuksia, kuten 

pumppujen välillä tarvittavia putkia, jätevesilämmönvaihdinta, sähköliittymää ja sijoitushal-

lia. Näistä puuttuvista kustannuksista on pyydetty erikseen tarjous tai etsitty referenssihin-

toja lähdeteksteistä. 

 

Putkituksia varten niiden määriä on arvioitu karkeasti ja tarvittavat putkikoot on laskettu 

putkissa olevien virtausnopeuksien avulla. Lämpöpumppuihin tulevia ja meneviä putkia tar-

vitaan kokoluokassa 80–125 mm, sekä liityntä olemassa olevaan kaukolämpölinjaan 2Mpuk 

DN150-putkellä. Putkien materiaalikustannuksia on arvioitu verkkokaupan hintojen perus-

teella (Talotuote.com 2021.). Putket ovat tyypiltään P235GH -teräsputkea. Järjestelmän A 
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putkille hinta on noin 10 000 € ja järjestelmän B 5 000 €. Tähän päälle arvioidaan eristysten, 

kannakkeiden, putkimutkien ja asennustyön olevan järjestelmälle A noin 50 000 € ja järjes-

telmälle B 25 000 €, eli yhteensä järjestelmälle A 60 000 € ja järjestelmälle B 30 000 €. 

Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n arvion mukaan kaukolämpöverkon DN150-putkilinjan ra-

kentaminen maksaa noin 300 €/m. Lähimmältä runkoputkelta matkaa lämpöpumppujen si-

joituspaikalle kertyy noin 30 m. Hinnaksi muodostuu 9 000 €, joka on molemmille järjestel-

mille sama. 

 

Lämmönvaihdinten tarkkoja hintoja on vaikea löytää suoraan internetistä, mutta Alfa Laval 

on listannut yleisimpien varastomallien tarkat hinnat. Parhaiten tähän käyttötarkoitukseen 

soveltuisi Cetecoil E-putkilämmönvaihdin. Lämmönvaihdin on valmistettu AISI 316-teräk-

sestä, joka on ruostumatonta ja haponkestävää. Vaippapuolen putkiliitäntä on DN150 ja put-

kipuolen liitäntä on DN125. Molemmat puolet on suunniteltu kestämään 200 ℃/16 bar olo-

suhteet. Lämmönvaihtimen listahinta on 31 415 €. (Alfa Laval, 2016.) Järjestelmälle A ja B 

käytetään samaa lämmönvaihdinta, sillä kokoa pienemmällä lämmönvaihdinyksiköllä vir-

tausnopeus putkessa nousee liian suureksi molemmilla järjestelmillä. 

 

Lämpöpumppujärjestelmää varten pitää arvioida sähköliittymän sekä tarvittavan sähkökes-

kuksen ja muuntajan kustannukset. Näitä kustannuksia varten on pyydetty karkea hinta-arvio 

Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n sähköverkkojen työntekijältä. Lämpöpumppujen vaatima 

jännite on 400 V ja sulakekoot vaihtelevat lämpöpumpun mukaan. Järjestelmän A vaatima 

maksimi sähköteho on noin 2 400 kWp ja järjestelmän B noin 2 150 kWp. Tähän päälle pitää 

laskea vielä parin sadan kilowatin vara esimerkiksi kiertopumpuille ja muulle sähköistyk-

selle. Saadun hinta-arvion mukaan liittymän rakentamiskustannukset ovat 167 080 € ja ka-

pasiteettivarausmaksu järjestelmälle A on 67 700 € ja järjestelmälle B 60 914 €. Sähkökes-

kuksen ja vaadittavien asennusten hinnaksi muodostuu noin 50 000–100 000 €. Näin suuren 

tehon muuntajille heillä ei ollut antaa hinta-arviota. Energiaviraston verkkokomponenttien 

hinnaston mukaan, tähän kokoluokkaan sopivan puistomuuntamon hinta on 43 900 € (Ener-

giavirasto, 2016). 
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Lämpöpumppujärjestelmille tarvitaan myös vähintään puolilämmin sijoitushalli. Sopivan 

kokoisesta 254 m2 hallista pyydettiin tarjous alan yritykseltä. Puolilämpimän hallin hinta-

arvio on 105 400 € (ALV 0 %) ja sisältää kaikki tarvittavat elementit sekä asennuksen. Tähän 

pitää lisätä vielä perustuksien teko, johon tulee varata ainakin 20 000 €. 

 

Alla olevassa taulukossa on esitetty investointikustannukset molemmille lämpöpumppujär-

jestelmille, taulukko 7. 

 

Taulukko 7. Lämpöpumppujärjestelmien investointikustannukset 

 

 

Lämpöpumppujärjestelmien investointikustannukset voidaan laskea tuotettua lämmön me-

gawattituntia kohden jakamalla investoinnin annuiteettikustannus laskennallisella lämmön 

vuosituotannolla. Annuiteettia varten oletetaan investoinnille 15 vuoden laskenta-aika ja 5 

% reaalikorko. Annuiteetti voidaan laskea yhtälöllä 6. 

 

𝐴𝑛 =
(1 +

𝑖
100)

𝑛

∗
𝑖

100

(1 +
𝑖

100
)

𝑛

− 1
∗ 𝐼 (6) 

 

Esimerkkinä järjestelmälle A voidaan laskea annuiteetin määrä, kun investointikustannus on 

yhteensä  2 082 980 €. 

 

𝐴𝑛 =
(1 +

5
100)

15

∗
5

100

(1 +
5

100)
15

− 1

∗   2 082 980 € =   200 679,06 € 

Järjestelmä A B

Teho [kWth] 5 600 4 500

Lämpöpumput [€] 1 290 000 1 470 000

Putkitus ja asennus [€] 60 000 30 000

Halli [€] 125 400 125 400

Lämmönvaihdin [€] 31 415 31 415

Sähköliittymä [€] 388 580 385 894

KL-liittymä [€] 9 000 9 000

Suunnittelu [€] 150 000 150 000

Yhteensä [€] 2 082 980 2 230 294
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Kohdan 6.2.4 mukaan järjestelmälle A saadaan vuosituotannoksi 48,5 GWh. Jakamalla an-

nuiteetti vuosituotannolla saadaan investointikustannukseksi 4,14 €/MWh. Järjestelmälle B 

vuosituotannoksi saadaan 37,1 GWh ja investointikustannukseksi 5,80 €/MWh. 

6.3.2 Käyttökustannukset 

Käyttökustannukset lämpöpumppulaitoksella koostuvat lähes kokonaan kulutetun sähkön 

hinnasta, sillä aktiivista henkilökuntaa ei tarvita. Sähkön hinnan heilahtelun vuoksi kustan-

nukset voivat kuitenkin vaihdella suuresti. 

 

Sähkön kokonaishinta muodostuu useasta osasta. Sähkön hinta muodostuu energian hin-

nasta, siirtohinnasta, perusmaksusta, tehomaksusta ja sähköverosta. Tällä hetkellä lämpö-

pumput kuuluvat veroluokkaan 1, joten veron määrä on 27,94 €/MWh. Siirtohinta Rovanie-

men verkossa on 10,80 €/MWh kesällä ja 12,90 €/MWh talvella. Perusmaksu on tähän käyt-

tötarkoitukseen sopivassa tehosähkönsiirrossa 101,40 €/kk. Tehomaksu on 2,56 €/kWp, kk. 

Järjestelmän A keskimääräinen vuotuinen sähköteho on 2,57 MWp. Tällä keskiteholla teho-

maksu olisi 6579,73 €/kk. Järjestelmän B vastaavat arvot ovat 2,10 MWp ja 5363,81 €/kk. 

Sähkön tuntihinta vaihtelee vuodenajan ja tuotantotilanteen mukaan. Esimerkiksi vuonna 

2020 Spot-hinta oli pienimmillään -1,73 €/MWh ja korkeimmillaan 254 €/MWh. Nämä ovat 

kuitenkin vain hetkellisiä minimejä ja maksimeja, mutta tiettyinä talvipäivinä päivän kes-

kiarvohinta voi olla jopa 100 €/MWh. Sähkön keskihinnan vaihtelu vuosittain on esitetty 

alla Nordpool:n (2021) hintojen pohjalta, kuva 17. 
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Kuva 17. Sähkön keskihinta vuosina 2006–2020 

 

Laskemalla vuoden 2020 tuntihinnat, sähkövero ja siirtomaksut yhteen saadaan sähkön to-

dellinen hinta vuoden jokaiselle tunnille. Tuntihinta kerrotaan sen hetkisellä laskennallisella 

sähköteholla ja jaetaan tuotetun lämpöenergian määrällä. Järjestelmälle A saadaan sähköstä 

aiheutuviksi kustannuksiksi 29,89 €/MWh ja järjestelmälle B 29,38 €/MWh. Arvot ovat vuo-

den kaikkien tuntiarvojen keskiarvot ja ne ovat tuotettua lämmön megawattituntia kohden. 

 

6.3.3 Kunnossapitokustannukset 

Kunnossapitokustannukset vaihtelevat lämpöpumppujen tehon, määrän ja käytetyn teknii-

kan mukaan. Monissa selvityksissä yleinen arvo vuoden kunnossapitokustannuksista on 2 % 

investointikustannuksien kokonaismäärästä. Järjestelmän A kunnossapitokustannukset arvi-

oidaan siis olevan noin 41 659,60 € vuodessa ja järjestelmän B 44 605,89 € vuodessa. Kun-

nossapidosta aiheutuvia kustannuksia ei koskaan voida tietää varmaksi investointivaiheessa, 

koska yllättäviä korjaustarpeita voi ilmetä lämpöpumpun elinaikana. Nämä arvot ovat suun-

taa antavia kustannuksia. 

 

Kohdassa 6.2.4 mainittujen vuosittaisten tuotantoarvojen perusteella voidaan laskea kunnos-

sapitokustannukset megawattituntia kohden samalla tavalla kuin investointikustannuksetkin. 

Jakamalla vuotuiset kunnossapitokustannukset vuotuisella lämmön tuotannolla saadaan 
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kunnossapitokustannuksien määrä yksikössä €/MWh. Järjestelmälle A ne ovat 0,86 €/MWh 

ja järjestelmälle B 1,20 €/MWh. Kunnossapitokustannukset ovat tästä päätellen hyvinkin 

marginaalinen osa lämmön kokonaishintaa. 

 

6.3.4 Lämmöntuotannon kokonaishinta 

Laskemalla investointi-, kunnossapito- ja sähkökustannukset yhteen saadaan lämmölle oma-

kustannushinta. Alla olevassa taulukossa on eritelty lämmönhintaan vaikuttavat tekijät ja 

laskettu kaikki kustannukset yhteen, taulukko 8. 

Taulukko 8. Lämmöntuotannon kustannukset molemmille lämpöpumppujärjestelmille 

 

 

Näillä hinnoilla lämpöpumppujärjestelmien investointikustannukset saadaan maksetuksi 15 

vuoden tarkastelujaksolla ja nettonykyarvo on 0 €. Lämmön hinnan päälle lisätään vielä 

myyntikate, jotta investointi on kannattava ja tuottoisa yritykselle. 

 

6.4 Kannattavuus 

6.4.1 Investointituki 

Uusiutuvan energian tuottamiseen voidaan hakea energiatukea, joka helpottaa yrityksiä siir-

tymään vähähiilisempiin energiantuotantomuotoihin. Tukea voidaan hakea investointeihin, 

jotka edistävät energian säästöä uutta teknologiaa käyttäen tai edistävät uusiutuvan energian 

käyttöä. (Business Finland 2021.) 

 

Business Finland myöntää yrityksien uusiutuvienenergioiden hankkeisiin 10–25 % tukea, 

riippuen hankkeen teknologiasta. Lämpöpumppuhankkeisiin myönnetään 15 %:n tuki, mutta 

jäte- ja hukkalämmön hyötykäyttöön liittyviin hankkeisiin sovelletaan energiansäästöön liit-

tyviä tukiprosentteja. Tämä prosentti on 15–25, riippuen siitä onko yritys liittynyt energia-

tehokkuussopimuksiin ja käytetäänkö ESCO-palvelua. Suurimman 25 %:n tuen saa, kun 

Järjestelmä A B

Kunnossapito [€/MWh] 0,86 1,20

Investoinnit [€/MWh] 4,14 5,80

Sähkön hinta [€/MWh] 29,89 29,38

Lämmön hinta [€/MWh] 34,89 36,38
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molemmat edellä mainitut kohdat täyttyvät. Suuremmille kuin 1 MW:n lämpöpumpuille ei 

myönnetä tukea, ellei kyseessä ole uuden teknologian hanke tai matalalämpöverkkoon lii-

tettävä hanke. (Business Finland 2021.) 

 

6.4.2 Sähkön hinta 

Sähkön hinta vaikuttaa lämpöpumpulla tuotetun lämmön hintaan eniten ja sähkön hinnan 

arviointi useammaksi vuodeksi eteenpäin on tärkeää kannattavuuden kannalta. Kuten koh-

dan 6.3.2 kuvasta voidaan nähdä, kuva 17, sähkön hinta oli vuonna 2020 alimmillaan aika-

välillä 2006–2020. Sähkön tulevaa pörssihintaa voidaan arvioida Nasdaq:n (2021) sähkö-

markkinoiden futuurihinnoilla, kuva 18. 

 

Kuva 18. Sähkön futuurien hinnat 2022–2027 

 

Sähkön hinta tulee pysymään tasaisena seuraavan kuuden vuoden aikana (Nasdaq 2021). 

Alhaisen hinnan perusteella lämpöpumpun käyttökustannukset eivät nouse suuresti tulevai-

suudessa ja näin vaikuta kannattavuuteen negatiivisesti. Yllä esitetyt arvot ovat Pohjoismai-

den järjestelmähintoja, joihin on lisätty Suomen aluehinta.  Aluehintaa ei kuitenkaan ollut 

vielä tarjolla vuoden 2025 jälkeen, joten vuosille 2026 ja 2027 hinta on arvioitu muiden 

vuosien hintojen perusteella. 
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6.4.3 Hukkalämmön hinnan kilpailukyky muita tuotantomuotoja vastaan 

Hukkalämmöstä lämpöpumpulla tuotettu lämpö on hyvin riippuvainen sähkön hinnasta. 

Tämä johtaa siihen, että halvan sähkön aikaan lämpöpumppu pystyy kilpailemaan paremmin 

konventionaalisia polttoaineita vastaan. Seuraavaksi vertaillaan hukkalämmön hintaa mui-

hin kaukolämpöverkossa käytettäviin polttoaineisiin. Lämmöntuotannossa yleisesti käytet-

tävien polttoaineiden hintakehitys vuosina 2008–2021 (ALV 0 %) on esitetty alla olevassa 

kuvassa, kuva 19. 

 

 

Kuva 19. Polttoaineiden hinta lämmön tuotannossa vuosina 2008–2021 (Tilastokeskus 2021a) 

 

Kevyen polttoöljyn käyttöä lämmöntuotannossa ei ole esitetty kuvaajassa. Tilastokeskuksen 

(2021b) tietojen perusteella kevyen polttoöljyn kuluttajahinta oli maaliskuun 2021 tilaston 

mukaan 95,90 €/MWh (ALV 24 %). Ilman ALV:tä hinta olisi silti 77,34 €/MWh, joka on 

huomattavasti korkeampi maakaasuun ja kivihiileen verrattuna. 

 

Kuten kohdassa 6.3.4 mainitaan, lämpöpumpulla tuotetun lämmön hinta järjestelmälle A on 

34,89 €/MWh laskettaessa vuoden 2020 keskimääräisellä sähkön hinnalla. Tämä hinta on 

kilpailukykyinen verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin kuten maakaasuun, polttoöljyyn ja ki-

vihiileen. Turve ja metsähake ovat kuitenkin halvempia tapoja tuottaa kaukolämpöä. 
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Lämpöpumppu voi kuitenkin kilpailla näiden polttoaineiden kanssa, mikäli lämpöpumppu-

jen sähköveroluokkaa muutetaan tulevaisuudessa luokasta 1 luokkaan 2 tai sähkön hinta on 

erittäin matalalla. 

 

6.4.4 Vaikutus kaukolämpöverkkoon Alakorkalon alueella 

Kun kaukolämpöverkkoon lisätään uusi lämpöä tuottava laitos, vaikuttaa se verkon lämpö-

tilaan, paine-eroihin ja virtaukseen. Seuraavaksi tarkastellaan miten hukkalämmön syöttä-

minen vaikuttaa kaukolämpöverkkoon. Tarkastelu suoritetaan Trimble-verkkotietojärjestel-

mällä, jolla pystytään simuloimaan lähelle todellisuutta vastaavia vaikutuksia Rovaniemen 

kaukolämpöverkkoon. Ohjelmaan on syötetty kaukolämpöverkon tiedot, jossa on tiedot put-

kikoosta ja xyz-koordinaatit. Etenkin z-koordinaatti on tärkeä, sillä korkeuserot vaikuttavat 

putkessa olevaan paineeseen huomattavasti. Ohjelmaan on myös lisätty lämpöä tuottavat 

laitokset, sekä pumppausasemat. Myös jokainen kaukolämpöliittymä on merkitty kartalle ja 

liittymien tehontarve vastaa todellisia historiallisia kulutuslukemia. 

 

Esimerkkitilanteessa simuloidaan lämpöpumppujärjestelmän vaikutuksia, kun verkon läm-

pötila on korkeimmillaan eli noin 120 ℃. Tämä tilanne on valittu siksi, että tällöin järjestel-

män ulostulolämpötila ei pysty vastaamaan verkon lämpötilaa. Tilanteessa tutkitaan lämpö-

pumpun vaikutusta verkkoon, kun kaukolämpöverkon lämpötila nousee yli lämpöpumpun 

maksimilämpötilan. Tässä tilanteessa lämpöpumpun ulostulolämpötila on 100 ℃ ja huippu-

teho 5 494 kW. Verkon lämpötila ja asiakasliittymien paine-erot normaalissa tilanteessa on 

esitetty karttakuvassa liitteessä 2. Samat arvot lämpöpumppujärjestelmän ollessa päällä on 

esitetty liitteessä 3. Kaukolämpöputkien väritys esittää verkon lämpötilaa ja kaukolämpöliit-

tymien ympyrän väritys paine-eroa. Värit muuttuvat arvojen mukaan ja värejä vastaavat lu-

kuarvot on kuvattu selitelistassa. Suosiolan voimalaitos on kuvattu molemmissa kartoissa 

CHP-merkinnällä ja lämpöpumppulaitos LP-merkinnällä. 

 

Kuten liitekuvasta 2 voidaan todeta, normaalissa tilanteessa kuuma vesi leviää verkossa ta-

saisesti ja jäähtyy edetessä kauemmas Suosiolan voimalaitoksesta. Paine-erot meno- ja tulo-

puolen välillä ovat normaalitilassa kohtuulliset. Liitekuvasta 3 voidaan välittömästi havaita 

lämpöpumppujärjestelmän vaikutus kaukolämpöverkkoon. Etenkin verkon lämpötilaan 
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järjestelmällä on suuri vaikutus, koska syötettävä vesi on 20 ℃ viileämpää kuin Suosiolan 

CHP-laitokselta tuleva vesi. Voidaan siis todeta, että lämpötilan priimaus 20 ℃ korkeam-

maksi olisi suotavaa kovilla pakkasilla. Kaukolämpöliittymien paine-eroihin lämpöpumppu-

järjestelmällä on pienempi vaikutus. Vaikutus on kuitenkin huomattava aivan jätevedenpuh-

distamon lähellä oleviin liittymiin, kuten itse jätevedenpuhdistamoon. Näihin kohteisiin on 

siis tarve asentaa paineenalennusventtiilit. 

 

6.4.5 Kannattavuuslaskelmat 

Käyttö- ja kunnossapitokustannuksien avulla voidaan arvioida molempien lämpöpumppu-

järjestelmien kannattavuutta. Kannattavuuslaskelmia varten lämmön myyntihinnaksi asete-

taan 45 €/MWh ja omakustannehinnasta vähennetään investointikustannukset, jotta takai-

sinmaksuaikaa voidaan arvioida. Takaisinmaksuajan lisäksi lasketaan investoinneille net-

tonykyarvo sekä suhteellinen nykyarvo, jossa nettonykyarvo suhteutetaan alkuperäisen in-

vestoinnin suuruuteen. 

 

Ensimmäiseksi arvioidaan molempien järjestelmien takaisinmaksuaikaa sekä korollista ta-

kaisinmaksuaikaa. Lämmönhinta ilman investointikustannuksia on järjestelmälle A 30,75 

€/MWh ja järjestelmälle B 30,59 €/MWh. Takaisinmaksuaika voidaan laskea yhtälöllä 8. 

 

𝑃𝐵𝑃 =
𝐼

𝑆
 (8) 

 

Mikäli takaisinmaksuajassa halutaan huomioida koron vaikutus, tulee siihen käyttää yhtälöä 

9. 

𝑁 =

𝑙𝑛
1

1 −
𝑖𝐼
𝑆

ln(1 + 𝑖)
 (9)

 

 

Nettonykyarvolla voidaan muuntaa tulevaisuuden tuotot ja maksut nykypäivän rahaksi sekä 

arvioida investoinnin kannattavuutta. Mikäli investoinnin nettonykyarvo on positiivinen, in-

vestointi on kannattava. Nettonykyarvolla voidaan myös vertailla useampia investointeja toi-

siinsa, kun korkokanta pysyy samana. Nettonykyarvo voidaan laskea yhtälöllä 10. 
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𝑁𝑃𝑉 =
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

𝑖(1 + 𝑖)𝑛
∗ 𝑆 − 𝐼 (10) 

 

Jakamalla nettonykyarvo investoinnin suuruudella, saadaan yhtälöllä 11 suhteellinen nyky-

arvo. 

𝑃𝐼 =
𝑁𝑃𝑉

𝐼
=

(1 + 𝑖)𝑛 − 1

𝑖(1 + 𝑖)𝑛 ∗ 𝐼
∗ 𝑆 − 1 (11) 

 

Kannattavuuslaskelmien tulokset molemmille lämpöpumppujärjestelmille on esitetty alla, 

taulukko 1. 

Taulukko 9. Investointien kannattavuuslaskelmien tulokset 

 

 

Kuten laskelmista voidaan huomata, ovat molemmat investoinnit kannattavia nykyisellä säh-

kön hinnalla. Suhteellisesta nykyarvosta voidaan huomata, että järjestelmä A on kannatta-

vampi 15 vuoden tarkastelujaksolla. 

 

6.4.6 Herkkyysanalyysi 

Herkkyysanalyysi toteutetaan tutkimalla sähkön hinnan vaikutusta lämmön hintaan. Läm-

möntuotantokustannuksia verrataan myös sähköveromuutoksen kannalta, sillä veroluokan 

muuttuminen laskisi tuotantokustannuksien hintaa merkittävästi. 

 

Lämmöntuotannon hinta vaihtelee suuresti riippuen sähkön hinnasta, mutta sähköveron 

määrän vaikutus on myös huomattava, kuva 20. Kuvan arvot on laskettu yrityksen A läm-

pöpumppujärjestelmälle. Sähköveron määrä luokassa 1 on 27,9372 €/MWh ja luokassa 2 se 

on 7,812 €/MWh. 

 

Järjestelmä A B

Takaisinmaksuaika [a] 3,02 4,17

Korollinen takaisinmaksuaika (5%)[a] 3,35 4,80

Nettonykyarvo (5%, 15v) [€] 5 087 670 3 315 348

Suhteellinen nykyarvo 2,44 1,49
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Kuva 20. Sähkön hinnan vaikutus lämmön hintaan 

Analyysistä voidaan havaita, että tuotetun lämmön hinta muuttuu lineaarisesti sähkön hinnan 

muuttuessa. Sähköveron muutos alentaisi tuotetun lämmön hintaa noin 8,40 €/MWh. Sähkön 

hinnan ja mahdollisen veromuutoksen vaikutukset investointien kannattavuuteen on esitetty 

liitteessä 4. 

 

Jatkuvasti vaihetelevan sähkön hinnan takia lämpöpumppuja ei kannata käyttää koko ajan, 

vaikka siihen mahdollisuus olisikin. Kalliin sähkön aikana lämpöä kannattaa tuottaa muilla 

menetelmillä ja sammuttaa lämpöpumput, kunnes sähkön hinta taas tippuu. Mikäli oletetaan 

lämmön myyntihinnan olevan 45 €/MWh, ylittyy tämä raja sähkön keskimääräisen hinnan 

ollessa yli 52 €/MWh. Tätä rajaa ei kuitenkaan kannata suoraan käyttää, vaan tarkasteluun 

pitää ottaa lämmön hinta ja tuotanto kokonaisuutena. Lämpöpumppujen käytön rajoittami-

nen sähkön hinnan mukaan, vaikuttaa suoraan vuotuiseen tuotantoon lämmön hinnan ohella. 

Alla olevassa kuvassa on havainnollistettu käytön rajoittamista sähkön hinnan mukaan, kuva 

21. 
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Kuva 21. Käytön rajoittamisen vaikutukset lämmön hintaan ja tuotantoon 

 

Kuten kuvasta voidaan nähdä, liian suurella hinnan rajoittamisella tuotannon määrä alkaa 

kärsimään nopeasti lähestyttäessä vuoden 2020 keskimääräisiä hintoja. Lämmön hinta nou-

see myös jyrkästi pienemmällä tuotantomäärällä. Tämä johtuu siitä, että kunnossapito- ja 

investointikustannuksien suhteellinen määrä tuotettua lämpömäärää kohden kasvaa tuotan-

non pienentyessä. 

 

60 €/MWh:n ja 120 €/MWh:n välillä tuotannon putoaminen on pienempää, koska näitä hin-

toja on vuodessa harvemmin. Vaikka lämmöntuotannon matalin hinta 32,76 €/MWh on säh-

kön hinnan ollessa noin 39 €/MWh, ei siihen hintaan käyttöä kuitenkaan kannata rajoittaa. 

Samassa kohdassa lämmöntuotanto on vain noin 35,8 GWh vuodessa, joten voitto lämmön-

tuotannosta jää pienemmäksi kuin esimerkiksi korkeampaan sähkön hintaan rajoittamalla. 

Suurin teoreettinen voitto saavutetaan, lämmön myyntihinnan ollessa 45 €/MWh, kun käyttö 

on rajoitettu sähkön hintaan 76 €/MWh. Tällöin lämmön hinta on 34,07 €/MWh ja tuotanto 

47,5 GWh. 
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6.5 Vihreän tuotannon vaikutus julkisuuskuvaan 

Napapiirin Energia ja Vesi Oy:llä on jo tällä hetkellä myynnissä hiilidioksidivapaasti tuotet-

tua kaukolämpöä tuotenimellä Vihreä Lähilämpö. Hukkalämmön hyödyntäminen ja kaksi-

suuntaisen kaukolämmön lisääminen parantaisivat todennäköisesti yrityksen ympäristöystä-

vällistä julkisuuskuvaa entisestään. 

 

Vaikutusten kartoittamista varten on haastateltu kahta eri työntekijää, jotka ovat digitaalisten 

palveluiden myyntipäällikkö (Kerola, puhelinhaastattelu 2021) sekä kaukolämpöverkkojen 

kehityspäällikkö (Jokinen, puhelinhaastattelu 2021). Molemmille on esitetty samoja kysy-

myksiä, sekä muutamia omiin osaamisalueisiinsa liittyviä täydentäviä kysymyksiä. Heidän 

vastauksistaan on koostettu jokaiseen kysymykseen tärkeimmät kohdat ja suorat lainaukset 

on jätetty pois. 

 

Ensimmäisenä kysymyksenä oli asiakkailta tulleet kommentit lämmöntuotannosta. Asiak-

kaat kommentoivat yllättävän vähän lämmöntuotantoa, mikäli ongelmia ei esiinny. Ympä-

ristöystävällisyyden kehitys on otettu myönteisesti vastaan, sekä sen eteen tehtävää jatkuvaa 

kehitystä arvostetaan. Kuitenkin usein saatetaan luulla ympäristöystävällisyyden lisäämisen 

vaikuttavan ainoastaan korottavasti hintoihin, mikä saattaa johtua epäselvästä viestinnästä 

asiakkaiden suuntaan. Usein asiakkaiden kommentit ja kysymykset lämmityksen osalta ovat 

kaukolämmön ominaispäästöistä, joita he joutuvat raportoimaan ympäristövaikutuksia var-

ten. 

 

Toisena kysyttiin asiakkaiden toiveista ympäristöystävällisiä lämpötuotteita kohtaan, ennen 

kuin Vihreä Lähilämpö lanseerattiin vuoden 2021 alussa. Vihreää lämpöä on kysytty jo en-

nen tuotteen lanseerausta, sillä muillakin kaukolämpöyhtiöillä on samanlaisia tuotteita. 

Myös kaukolämmön hyväksyttävyyden parantamiseksi vihreää lämpöä toivottiin. Yksi suu-

rimmista vihreän lämmön halukkaista oli Finavia, joka käyttää kaukolämpöä Rovaniemen 

lentokentän tilojen lämmitykseen. 

 

Kolmantena kysymyksenä oli ympäristöystävällisten lämpötuotteiden ja tuotannon vaikutus 

Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n julkisuuskuvaan. Jokaisen mielestä näillä on positiivinen 

vaikutus. Viimeisen kymmenen vuoden aikana on panostettu kovasti esimerkiksi 
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hiilidioksidipäästöjen alentamiseen ja ne ovat puolittuneet vuoden 2010 tasolta. Tutkimuk-

sen alla oleva geolämmön hyödyntäminen on saanut asiakkailta myönteisen vastaanoton ja 

sitä kysytään useasti. 

 

Neljäntenä kysymyksenä oli vihreän lähilämmön kiinnostus nykyisiä ja uusia asiakkaita 

kohtaan. Uusia asiakkaita ei vielä ole ehtinyt tulemaan, koska tuote ollut käytettävissä vasta 

tammikuusta 2021 alkaen. Vanhoja asiakkaita on vaihtanut Vihreään Lähilämpöön useita ja 

koko vuoden myyntitavoite on saavutettu jo lähes kesäkuussa. Vihreän Lähilämmön katso-

taan pitävän asiakkaita myös pidempään kaukolämmön käyttäjinä, sillä ympäristölainsää-

däntö tulee tiukentumaan tulevaisuudessa. 
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7 TULOSTEN ARVIOINTI 

7.1 Jäteveden hukkalämmön hyödyntämisen kannattavuus 

Kannattavuuslaskelmien perusteella molemmat järjestelmät olisivat kannattavia aina 52 

€/MWh keskimääräiseen sähkön hintaan saakka. Kokonaiskannattavuuden osalta suhteelli-

sen nykyarvon perusteella, voidaan todeta järjestelmän A olevan tuottoisampi investointi 15 

vuoden tarkasteluajalla. Tämä johtuu siitä, että järjestelmän B investointikustannukset ovat 

hieman suuremmat sekä vuotuinen tuotanto on huomattavasti vähäisempi. 

 

Yrityksen A järjestelmässä on kaksi viiden lämpöpumpun järjestelmää, jotta 5 600 kWth:n 

lämpöteho saavutettaisiin. Vaikka yrityksen B järjestelmiä olisi myös kaksi, ei suhteellinen 

nykyarvo muuttuisi. Nettonykyarvo kasvaisi tuotannon kaksinkertaistuessa, mutta myös in-

vestointikustannukset lähes kaksinkertaistuisivat. Järjestelmä B:n tehon kaksinkertaistami-

nen johtaisi myös siihen, että 5000 kWth:n kylmätehoa ei saataisi läheskään yhtä usein kuin 

järjestelmän A 3288 kWth:n tehoa. Vuoden 2020 arvoilla yli 3288 kWth saavutetaan 99 % 

ajasta, mutta yli 5000 kWth vain 88 % ajasta. 

 

Kannattavuutta ei voida kuitenkaan määritellä pelkästään investoinnin kannattavuuden poh-

jalta. Lämpöpumppujärjestelmän tuottaman lämmön tulee olla halvempaa kuin verkossa 

tällä hetkellä olevat tuotantomuodot. Lämpöpumpulla tuotettu lämpö ei pysty kilpailemaan 

puun ja turpeen kanssa, mutta se on huomattavasti halvempaa kuin kevyen polttoöljyn 

käyttö. Tulevaisuudessa tämä tilanne voi kuitenkin muuttua, mikäli lämpöpumppujen säh-

köveroluokkaa muutetaan. 

 

7.2 Tulosten hyödyntämisen mahdollisuus muissa kohteissa 

Tässä työssä tutkittiin matalalämpöistä hukkalämmönlähdettä eli puhdistettua jätevettä, 

jonka lämpötila on keskimäärin vain 12,7 ℃. Kyseisessä tilanteessa veden virtaus on huo-

mattavan iso ja lämpötilaero pieni. Samoja lämpöpumppujärjestelmiä ei siis voi suoraan 

käyttää huomattavasti pienempiin kohteisiin.  
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Matalan lämpötilan vuoksi työssä mainitut lämpöpumppujärjestelmät eivät suoraan sovellu 

esimerkiksi kylmäkoneiden lauhdelämmön talteenottoon, koska niissä talteen otettavan huk-

kalämmön lämpötila on noin 40 ℃. Tällöin hyödynnettävä lämpötilaero on huomattavasti 

suurempi kuin puhdistetun jäteveden 5–10 ℃. Tämä vaikuttaa suoraan lämpöpumppujärjes-

telmän toimintapisteeseen ja vaatii uuden mitoituksen. Onneksi useilta valmistajilta löytyy 

kuitenkin erilaisia lämpöpumppumalleja ja kokoja, joten lämpötilan muutos voidaan helposti 

huomioida vaihtamalla toiseen malliin. 

 

On kuitenkin kohteita, joissa lähes samanlainen pienempi lämpöpumppujärjestelmä toimisi. 

Näitä ovat esimerkiksi kerrostalot, joiden jätevesien lämpöä voidaan hyödyntää lämpöpum-

pun avulla lämpimän käyttöveden ja tilojen lämmitykseen. Virtaukset ovat huomattavasti 

pienemmät verrattuna jätevedenpuhdistamoon, mutta lämpötila korkeampi. Siksi kerrosta-

lokohteeseen riittäisi yksi lämpöpumppu työssä käytetyn 4–10:n sijaan. Ongelmaksi muo-

dostuu kuitenkin se, että kerrostalon jätevettä ei ole vielä puhdistettu ja siinä on paljon kiin-

toainesta. Lämmönvaihdin likaantuu ja tukkeutuu nopeasti ilman kiintoaineen erottelua. 

 

7.3 Jatkotoimenpiteet ja suositukset 

Alustavien laskelmien mukaan lämpöpumppuinvestointi kannattaisi toteuttaa. Seuraavaksi 

tulisi laatia investointiesitys Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n johdolle ja hakea hyväksyntää 

jatkotutkimuksiin. Jatkotutkimuksissa tarkennettaisiin laskentaa ja selvitettäisiin tarkat in-

vestointikustannukset valitulle järjestelmälle, sillä esimerkiksi vaadittavista asennuksista voi 

syntyä huomattavasti arvioitua enemmän kustannuksia. Jokaisesta osa-alueesta pyydettäisiin 

todellinen tarjous ja hyödynnettäisiin ulkopuolista suunnittelua tietyissä osa-alueissa. 

 

Suositeltavaa on vielä tutkia, miten lämmönvaihtimen lämpötilaeron korotus vaikuttaa jär-

jestelmän toiminta-arvoihin. Tällä hetkellä lämpötilaero on 5 ℃, mutta mahdollisuus on 

vielä kasvattaa sitä hieman. Tällöin puhdistetusta jätevedestä saadaan enemmän lämpöä 

myös pienemmillä virtauksilla ja lämpöpumppua voidaan hyödyntää jatkuvammin täydellä 

teholla. 
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Kuten kohdassa 6.4.4 mainittiin, lämpöpumppujärjestelmän tuottaman kaukolämpöveden 

lämpötilaa tulisi kasvattaa kovilla pakkasilla. Tämä pystyttäisiin mahdollisesti toteuttamaan 

jätevedenpuhdistamon vieressä sijaitsevan lietteenpolttolaitoksen avulla. Lämpöpumpulta 

lähtevää vettä lämmitettäisiin vaadittavaan lämpötilaan polttokattilalla ja vasta sen jälkeen 

syötettäisiin kaukolämpöverkkoon. Näillä toimenpiteillä myös lämpöpumppujen tuottamaa 

lämpötilaa voitaisiin laskea ja samalla parantaa prosessin COP-arvoa. Lietteenpolttolaitok-

sen hyödyntämisen mahdollisuus on siis syytä selvittää ennen lopullista toteutuspäätöstä. 

Etenkin laitokselle tulevan kaukolämmön paluuveden sallittu maksimiarvo tulee selvittää, 

sillä lämpöpumppujärjestelmällä tuotettu lämpö voi olla liian lämmintä. Myös tarkka pro-

sessikytkentä tulee selvittää lietteenpolttolaitoksen optimaalisen toiminnan kannalta, sekä 

huomioida fyysiset tilarajoitteet esimerkiksi lämmönsiirtimen osalta. 
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8 YHTEENVETO 

Kaukolämmöntuotanto on murroksessa Suomessa ja jatkuvasti kiristyvä ympäristölainsää-

däntö aiheuttaa painetta laskea tuotannon päästöjä. Rovaniemellä on jo tällä hetkellä hyvä 

tilanne, sillä suurin osa kaukolämmöstä tuotetaan biopolttoaineilla. Fossiilisia polttoaineita 

tarvitaan vain huipputehon tarpeeseen. Kaksisuuntainen kaukolämpö ja hukkalämpöjen hyö-

dyntäminen kaukolämmityksessä yleistyy jatkuvasti. Myös Rovaniemellä on tutkittu mo-

lempien hyödyntämistä paikallisessa kaukolämpöverkossa. 

 

Työn teoriaosassa tarkasteltiin aluksi Rovaniemeä lämmöntuotannon toimintaympäristönä. 

Nykyisestä lämmöntuotannosta esitettiin myyntiarvoja sekä kaukolämpöliittymien määrää. 

Uusien kaukolämpöliittymien historiallisen kehityksen mukaan arvioitiin myös myynnin 

määrää vuonna 2025. Toisena teoriaosassa tarkasteltiin kohteita, joista hukkalämpöä voi-

daan hyödyntää. Näitä ovat esimerkiksi jätevesi, kylmäkoneiden lauhdelämpö ja erilaiset 

teollisuuden hukkalämpövirrat. Kolmantena paneuduttiin lämpöpumppujen tekniikkaan 

kompressorien ja kylmäaineiden osalta, sekä avattiin tilapistelaskennan teoriaa. Viimeisenä 

teoriaosassa avattiin kaksisuuntaisen kaukolämmön toimintatapoja ja hinnoittelumalleja, 

sekä esiteltiin olemassa olevia verkkoja Suomessa ja maailmalla. 

 

Varsinaisessa työosassa tutkittiin Alakorkalon jätevedenpuhdistamon puhdistetun jäteveden 

lämmön hyödyntämistä kaukolämmityksessä. Lämmöntalteenottoa varten mitoitettiin läm-

pöpumppujärjestelmä puhdistetun jäteveden virtauksen ja lämpötilan mukaan. Arvojen pe-

rusteella sopivaksi kylmätehoksi järjestelmälle katsottiin noin 3300 kWth. Tällä teholla pys-

tyttäisiin tuottamaan noin 5600 kWth 75–100 ℃:sta kaukolämpöä verkkoon. 

 

Jotta lämmöntalteenoton kannattavuutta voitiin arvioida ja järjestelmälle saatiin todellisia 

toiminta-arvoja, pyydettiin edellä mainitun teholuokan lämpöpumppujärjestelmästä budjet-

tihintaa kahdelta eri yritykseltä. Järjestelmien tehot erosivat toisistaan saatavilla olevien läm-

pöpumppuratkaisuiden takia. Yrityksen A lämpöpumppujärjestelmä pystyi hyödyntämään 

maksimissaan 3288 kWth:n kylmätehon ja tuottamaan sillä 5600 kWth:n lämpötehon. Yri-

tyksen B järjestelmällä vastaavat arvot olivat 2500 kWth ja 4500 kWth. Lämpöpumppujärjes-

telmien lisäksi muille kustannuksille, kuten lämmönvaihtimelle, sijoitushallille, sähkö- ja 

kaukolämpöliittymälle sekä putkituksille. Näille kustannuksille etsittiin referenssihintoja 
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lähdeteksteistä tai pyydettiin yrityksiltä suoraan tarjous. Molempien järjestelmien kannatta-

vuutta tarkasteltaessa todettiin, että kummatkin ovat kannattavia sähkön keskimääräisen hin-

nan pysyessä alle 52 €/MWh. Kokonaiskannattavuuden näkökulmasta yrityksen A lämpö-

pumppujärjestelmä oli kannattavampi ja toteutusvaihtoehdoista hieman halvempi alkuinves-

toinnin suhteen.  

 

Järjestelmän kannattavuutta tutkittiin myös sen kilpailukyvyllä muita verkossa olevia tuo-

tantomuotoja vastaan. Lämpöpumppujärjestelmällä tuotettu lämpö on huomattavasti hal-

vempaa kuin kevyen polttoöljyn käyttö, mutta kalliimpaa kuin puu- ja turvepolttoaineet. 

Lämpöpumppujärjestelmä muuttuu kuitenkin kilpailukykyiseksi, mikäli sen sähköveroluok-

kaa lasketaan tulevaisuudessa. 

 

Lämpöpumppujärjestelmän lämmöntuotannon vaikutuksia simuloitiin Alakorkalon kauko-

lämpöverkon alueella. Lämpöpumppujärjestelmillä suurin tuotettava kaukolämmön lämpö-

tila on 100 ℃. Tämän vuoksi simulaatio suoritettiin tilanteessa, jossa verkon lämpötila on 

korkeimmillaan eli 120 ℃. Erot olivat huomattavia etenkin lämpötilan osalta, koska lämpö-

pumppujärjestelmillä tuotettava lämpö vaikutus kaukolämpöverkkoon jäähdyttävästi. Suuria 

painevaikutuksia syntyi vain kaukolämpöliittymiin, jotka sijaitsivat lähellä lämpöpumppu-

järjestelmän sijoituspaikkaa. 
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LIITTEET 

 

Liite 1. Rovaniemen kaukolämpöverkko kartalla  

 

  



 

 

Liite 2. Kaukolämpöverkon lämpötila ja paine-erot, normaalitilanne 120 ℃ 

  



 

 

Liite 3. Kaukolämpöverkon lämpötila ja paine-erot, lämpöpumput päällä 

 

  



 

 

Liite 4. Lämpöpumppujärjestelmien kannattavuus eri sähkön hinnoilla 

Järjestelmän A kannattavuus, sähköveroluokka I 

 

 

Järjestelmän A kannattavuus, sähköveroluokka II 

 

 

Järjestelmän B kannattavuus, sähköveroluokka I 

 

 

Järjestelmän B kannattavuus, sähköveroluokka II 

 

Sähkön keskiarvohinta [€/MWh] 10 20 30 40 50 60 70

Takaisinmaksuaika [a] 2,0 2,4 3,2 4,7 8,5 50,7 -

Korollinen takaisinmaksuaika (5%)[a] 2,1 2,7 3,6 5,4 11,4 - -

Nettonykyarvo (5%, 15v) [€] 8 897 813    6 786 906    4 675 998        2 565 090  454 183     1 656 725-  3 767 633-  

Suhteellinen nykyarvo 4,27 3,26 2,24 1,23 0,22 -0,80 -1,81

Veroluokka I (27,9372 €/MWh)

Sähkön keskiarvohinta [€/MWh] 10 20 30 40 50 60 70

Takaisinmaksuaika [a] 1,4 1,6 2,0 2,4 3,2 4,6 8,4

Korollinen takaisinmaksuaika (5%)[a] 1,5 1,8 2,1 2,7 3,6 5,4 11,2

Nettonykyarvo (5%, 15v) [€] 13 146 057  11 035 149  8 924 242        6 813 334  4 702 427  2 591 519  480 611     

Suhteellinen nykyarvo 6,31 5,30 4,28 3,27 2,26 1,24 0,23

Veroluokka II (7,812 €/MWh)

Sähkön keskiarvohinta [€/MWh] 10 20 30 40 50 60 70

Takaisinmaksuaika [a] 2,7 3,4 4,4 6,3 10,9 43,0 -

Korollinen takaisinmaksuaika (5%)[a] 3,0 3,8 5,1 7,7 16,2 - -

Nettonykyarvo (5%, 15v) [€] 6 212 786    4 631 845    3 050 903        1 469 962  110 979-     1 691 921-  3 272 862-  

Suhteellinen nykyarvo 2,79 2,08 1,37 0,66 -0,05 -0,76 -1,47

Veroluokka I (27,9372 €/MWh)

Sähkön keskiarvohinta [€/MWh] 10 20 30 40 50 60 70

Takaisinmaksuaika [a] 2,0 2,3 2,7 3,4 4,4 6,2 10,8

Korollinen takaisinmaksuaika (5%)[a] 2,1 2,5 3,0 3,8 5,0 7,6 16,0

Nettonykyarvo (5%, 15v) [€] 9 394 462    7 813 521    6 232 580        4 651 638  3 070 697  1 489 755  91 186-       

Suhteellinen nykyarvo 4,21 3,50 2,79 2,09 1,38 0,67 -0,04

Veroluokka II (7,812 €/MWh)


