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1 JOHDANTO 

Tässä diplomityössä tutkitaan jätevedenpuhdistamolta syntyvien sekundäärienergioiden 

hyödyntämistä kaukolämpöjärjestelmässä. Diplomityön tilaaja on Alva-yhtiöt Oy, ja työn 

kohteena on Jyväskylän alueen kaukolämmitysjärjestelmä. Sekundäärienergioiden hyödyn-

tämisellä nykyisessä kaukolämmitysjärjestelmässä pyritään korvaamaan ison laitosyksikön 

kesäajan tuotantoa ja kehittämään kaukolämmitystä hiilineutraaliksi. 

1.1 Tausta 

Pyrkimys fossiilivapauteen ja hiilineutraaliuuteen ovat tavallisesti perimmäisiä tavoitteita 

uusissa investoinneissa energiateollisuudessa. Euroopan kunnianhimoinen ilmastopolitiikka 

saattaa johtaa siihen, että tulevaisuudessa etenkin perinteisen kaukolämmityksen asema voi 

olla uhattuna ilman alan kehittymistä. Kaukolämpöä on voitu kauan tuottaa kotimaisten polt-

toaineiden avulla, kuten turpeella, joka on ollut edullinen polttoaine kaukolämmön tuotan-

nossa. Turpeen matala päästökauppahinta ja verotuet ovat aiemmin mahdollistaneet sen kil-

pailukyvyn muiden polttoaineiden kanssa. (Wahlström et al. 2017, 11–12.)  

 

Nykyään on kuitenkin asetettu tavoite turpeen energiakäytön vähentämisestä. Ennusteiden 

mukaan turpeen polttamisesta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt tulevat vähenemään vähintään 

70 prosenttia veronkorotusten ja päästökaupan hinnan kasvattamisen avulla vuoteen 2030 

mennessä. (AFRY 2020a, 2.)  

 

Kunnianhimoinen tavoite turpeen energiakäytön vähentämisestä saattaa aiheuttaa sen, että 

kaukolämmön tuotantoon perustuvien biopolttoaineiden kysyntään on tulossa todennäköi-

sesti tulevaisuudessa kasvua, joka voi johtaa ilman oikeudenmukaisia keinoja esimerkiksi 

Suomen lämmön ja sähkön tuotannon toimitus- ja huoltovarmuuden heikentymiseen (Val-

tioneuvosto 2019, 36). Polttoaineiden kysynnän kasvu ja siitä aiheutuva hintojen nousu hei-

kentää kaukolämmityksen kannattavuutta kasvaneiden tuotantokustannuksien vuoksi.  Kau-

kolämpöalalla lämmöntuotantotavat ovat muuttumassa hiljalleen perinteisistä polttotekniik-

kaan perustuvista tavoista myös vaihtoehtoisiin tuotantotapoihin, jotta tulevaisuudessa pys-

tyttäisiin välttämään polttotekniikkaan perustuvan lämmöntuotannon luomia taloudellisia ja 
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toimitusvarmuuteen liittyviä riskejä sekä pitämään kaukolämmitys kilpailukykyisenä vaih-

toehtona muiden lämmitystekniikoiden rinnalla (Ibid.).  

 

Uusiutuvan sähköntuotannon lisääntyminen tulevaisuudessa edistää lämmöntuotannon säh-

köistymistä, koska näin lämmityksestä voidaan tehdä vähäpäästöisempää, jolloin EU:n il-

mastotavoitteiden saavuttaminen on todennäköisempää (Korteniemi 2021, 4). Ilmastotavoit-

teista huolimatta kaukolämpöalan tulee säilyttää hintakilpailukyky, kustannustehokkuus, 

toimintavarmuus ja asiakastyytyväisyys, jotta se pysyy kannattavana liiketoimintana.  

 

Alva-yhtiöt Oy:ssä on havaittu, että paikallisen Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon puh-

distetussa jätevedessä voisi olla potentiaalia lämmön talteenotolle, jolloin talteen otettua 

lämpöä voitaisiin hyödyntää kaukolämpöjärjestelmässä. Puhdistetusta jätevedestä peräisin 

oleva lämpö on jätevedenpuhdistusprosessin ja viemäriverkoston asiakkaiden ylijäämäläm-

pöä, joka on käytännössä ilmaista. Paikallisen jätevedenpuhdistamon prosesseissa syntyy 

myös lietettä, josta on mahdollista tuottaa biokaasua mädättämällä. Biokaasuprosessin tuot-

teena syntyvä biokaasu on mahdollista hyödyntää polttamalla kaukolämmön tai sähkön tuo-

tannossa.   

 

Sekundäärienergioiden hyödyntämisellä voitaisiin korvata nykyisten tuotantolaitosten läm-

mön tuotantoa, lisätä joustavuutta nykyisessä kaukolämpöjärjestelmässä sekä siirtyä hiljal-

leen kohti vaihtoehtoisia lämmöntuotantotapoja, jotka ovat askelia kohti fossiilitonta ja hii-

lineutraalia kaukolämmitystä. Sekundäärienergioiden hyödyntämisen kannattavuus on kui-

tenkin epäselvää nykyisessä kaukolämpöverkossa. Sen vuoksi kannattavuutta on tutkittava 

ennen kuin tehdään investointeja ja sekundäärienergialähteitä aletaan hyödyntämään. 

1.2 Aihe ja tavoitteet 

Tämän diplomityön aiheena on tutkia jätevedenpuhdistamolla syntyvien sekundäärienergi-

oiden hyödyntämistä kaukolämpöjärjestelmässä. Työssä halutaan löytää vastauksia seuraa-

viin kysymyksiin: Kuinka paljon sekundäärilämpöä on saatavissa jätevedestä nykyhetkestä 

vuoteen 2030? Kuinka paljon lietteestä on saatavissa biokaasua nykyhetkestä vuoteen 2030? 

Saavutetaanko jäteveden lämmön talteenotolla ja mädätyskaasun hyödyntämisellä taloudel-

lisia etuja nykyisessä kaukolämpöjärjestelmässä? Mikä on lämmöntalteenotossa tarvittavan 
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lämpöpumpun ja mädätyskaasua polttoaineenaan hyödyntävän lämpökattilan kokoluokka? 

Kuinka suuret ovat lämpöpumpun ja lämpökattilan investointi- ja käyttökustannukset? Onko 

lämmöntalteenottojärjestelmässä tarvetta lämpövarastolle? 

 

Sekundäärienergioiden hyödyntämisellä voitaisiin myös optimoida perustuotantolaitoksien 

vuosittaisia käyttöaikoja niin, että esimerkiksi kesäaikana lämmöntuotanto perustuisi pel-

kästään sekundäärienergioiden hyödyntämiseen, jolloin perustuotantolaitoksien jaksottai-

selta tai pienen osatehon käytöltä vältyttäisiin. Sekundäärienergioiden hyödyntämisellä otet-

taisiin lisäksi askel kohti päästöttömämpää lämmöntuotantoa, joka kasvattaisi kaukolämmi-

tyksen imagoa nykyisten ilmastotietoisten asiakkaiden keskuudessa. Sekundäärienergioiden 

hyödyntämisellä ja niiden oikeanlaisella yhteensovittamisella nykyisen kaukolämpöjärjes-

telmän kanssa voitaisiin myös puskuroida yllättävien kulutuspiikkien aiheuttamia kustan-

nuksia ja maksimoida tuotantolaitosten käytön tehokkuutta. 

 

Työn tavoitteena on selvittää, kuinka paljon Jyväskylän Nenäinniemen jätevedenpuhdista-

mon jätevedestä olisi saatavissa lämpöä ja millä tavoin lämpöä voitaisiin hyödyntää kauko-

lämmityksessä. Lisäksi tavoitteena on selvittää jätevedestä saatavan biokaasun määrä ja tut-

kia, miten biokaasua voitaisiin hyödyntää. Työssä on tarkoitus laskea sekundäärienergioiden 

hyödyntämiseen liittyvien investointien kustannukset ja arvioida niiden perusteella sekun-

däärienergioiden hyödyntämisen kannattavuutta. 

1.3 Rakenne, rajaukset ja toteutus 

Diplomityö rakentuu kahdesta osiosta, yleis- ja tutkimusosiosta. Luvut 2–5 kuuluvat työn 

yleisosioon ja niissä käsitellään tutkimusosuutta varten hyödyllisiä käsitteitä ja ilmiöitä. 

Yleisosio on oleellinen osa diplomityötä, koska se luo pohjan myöhemmin käsiteltävälle 

tutkimusosiolle. Luvussa 2 esitellään kaukolämmitystä yleisesti ja tutustutaan kaukolämmi-

tyksen historiaan. Lisäksi luvussa käsitellään kaukolämmön tuotantoa, kulutusta ja säätöä. 

Luvussa 3 käsitellään ilmastotavoitteiden vaikutuksia kaukolämmitykselle. Luvussa otetaan 

esille ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyviä keinoja ja sen jälkeen pohditaan, millaisia vä-

littömiä ja välillisiä vaikutuksia niistä on nykyiselle kaukolämmitykselle. Luvun tarkoituk-

sena on pohjustaa työtä vastaamalla siihen, miksi on päädytty tilanteeseen, jossa sekundää-

rienergioiden hyödyntäminen olisi järkevää. Yleisosio jatkuu luvussa 4, jossa käsitellään 
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lämpöpumppujen rakennetta ja toimintaa sekä tutustutaan jäteveden käyttöön hukkalämmön 

lähteenä. Luvun lopussa esitellään vielä Suomessa toteutettuja lämpöpumppulaitoksia kau-

kolämmityksessä. Mädätyskaasun hyödyntämistä esitellään luvussa 5, jossa tutustutaan läm-

mön tuotantoon. Luvussa tutkitaan myös sitä, mitkä tekijät vaikuttavat jätevesivirrasta saa-

tavan mädätyskaasun määrään. 

 

Luvut 6–11 kuuluvat työn tutkimusosioon. Luvussa 6 käsitellään sekundäärienergialähtei-

den hyödyntämispotentiaalia. Luvussa selvitetään puhdistetusta jätevedestä jatkokäyttöä 

varten saatava lämpö, mädätyskaasun määrä ja sitä hyödyntämällä saatavan lämpövirran po-

tentiaali. Luvussa 6 asioita käsitellään myös tulevaisuuden näkökulmasta, joten olennaisessa 

osassa on jätevedestä saatavan lämmön ja mädätyskaasun määrän kehittyminen vuoteen 

2030. Luvussa 7 käsitellään lämpöpumpun mitoitusta ja käydään läpi mitoituksen alkutiedot. 

Luvun päämääränä on löytää mitoituksiltaan soveltuva järjestelmä kaukolämmön tuottami-

seen, jotta investointi olisi teknis-taloudellisesti järkevä. Luvussa 8 käydään vastaavasti läpi 

biokaasukattilan mitoitus. Luvun 9 tarkoituksena on esittää eri järjestelmävaihtoehtojen in-

vestointikustannukset ja kannattavuusanalyysit lämpöpumpun ja lämpökattilan tapauksessa. 

Diplomityön luvut 10 ja 11 sisältävät tulosten tarkastelun ja yhteenvedon. Näissä luvuissa 

pohditaan työn tuloksia ja nivotaan yhteen koko diplomityön sisältö. 
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2 KAUKOLÄMMITYS SUOMESSA 

Tämän luvun tarkoituksena on esitellä ensin suomalaisen kaukolämmityksen historiaa, 

minkä jälkeen tutustutaan kaukolämmön tuotantoon ja kulutukseen. Luvussa esitellään pe-

rinteiset kaukolämmön tuotantotavat ja tutustutaan tyypilliseen kaukolämmön kulutukseen 

kuukausitasolla. Luvussa tuodaan esille myös kaukolämpöverkon säätämistä yleisellä ta-

solla. 

2.1 Kaukolämmityksen historia 

Kaukolämmityksen osuus Suomen lämmityksestä alkoi olla merkittävässä osassa 1970-lu-

vulta lähtien. Kaukolämmitystä oli toki pienemmässä mittakaavassa jo 20 vuotta aiemmin, 

mutta kaukolämmitystekniikka alkoi yleistyä vasta myöhemmin. Helsingin olympiakylään 

valmistui vuonna 1939 Suomen ensimmäinen käyttöönotettu asuinalueen laajuinen kauko-

lämmitysjärjestelmä. Alueelle valmistui vuonna 1939 oma kaukolämpökeskus, joka liitettiin 

alueen kaukolämpöverkkoon samana vuotena. Kyseinen kaukolämmitysjärjestelmä ei ollut 

kuitenkaan erityisen hyvä kustannustehokkuudeltaan, koska polttoaineena jouduttiin hyö-

dyntämään puuta edullisen kivihiilen sijaan. (Koskelainen et al. 2006, 5; Lignell 2018, 17.) 

 

Kaukolämmitystekniikan kehittyminen alkoi oikeastaan kunnolla vasta sen jälkeen, kun ym-

märrettiin hyödyntää sähköntuotannon lauhdelämpöä kaukolämmön tuotannossa. Tällaista 

tuotantomuotoa kutsutaan sähkön ja lämmön yhteistuotannoksi, joka on nykyäänkin yleinen 

tuotantomuoto Suomessa. Kaukolämmitykseen ohjaaminen oli aktiivista Suomen valtioval-

lan toimesta, sillä vuodesta 1960 saakka kauppa- ja teollisuusministeriö pyrki edistämään 

kotimaisten polttoaineiden käyttöä myöntämällä avustuksia uusien kaukolämpölaitoksien 

rakennusprojekteihin. Kaukolämmityksen avulla voitiin pienentää energiahuollon tuontiriip-

puvuutta, sillä kaukolämmön tuotannossa voitiin hyödyntää kotimaisia polttoaineita, kuten 

turvetta. Öljyn saatavuusongelmat öljykriisin aikaan vuonna 1973 loivat Suomeen energia-

kriisin, jolloin kotimaisen polttoaineen, turpeen merkitys kasvoi huomattavaksi suomalai-

sessa energiahuollossa. Myös haketta hyödynnettiin paljon energiantuotannossa. (Koskelai-

nen et al. 2006, 34–35.) 

 

Kaukolämpöverkot laajenivat runsaasti 1980-luvulla, jolloin rakennettiin runsaasti uusia yh-

teistuotantolaitoksia. Laajentuvien kaukolämpöverkkojen tuloksena myös taajama-alueet 
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pääsivät hyötymään kaukolämmityksestä lämmitysmuotona 1990-luvulla. Kaukolämmön 

tuotannossa on käytetty pitkään kotimaisia polttoaineita, kuten puuta ja turvetta. Kun öljyn 

ja maakaasun hinta laski öljykriisin takaisesta hinnasta, näistä kahdesta tuli kilpailukykyisiä 

vaihtoehtoja energiantuotannossa. Energiantuotannossa voitiin käyttää siis useita eri poltto-

aineita. (Koskelainen et al. 2006, 35.) 

2.2 Kaukolämmön tuotanto 

Kaukolämmön tuotanto perustuu kaukolämmön kysyntään. Kaukolämmön tuotannon on ky-

ettävä vastaamaan asiakkaiden tarpeeseen hetkenä minä hyvänsä. Kysyntä saattaa nimittäin 

vaihdella ajoittain erittäin rajusti. Sen vuoksi kaukolämpöä kannattaa tuottaa eri tehoisilla 

tuotantolaitoksilla, jotta asiakkaiden tarpeet saadaan tyydytettyä varmasti. Tuotantokapasi-

teetti kannattaa jakaa siis useamman eri laitoksen kesken. (Koskelainen et al. 2006, 41, 65.) 

 

Kaukolämmön tuotantolaitokset jaetaan tyypillisesti neljään eri tehoryhmään. Sähkön ja 

lämmön yhteistuotantovoimalaitokset eli CHP-voimalaitokset (Combined heat and power) 

ja kiinteän polttoaineen kattilat (KPA-kattilat) kuuluvat normaalisti perustehoryhmään. Pe-

rustehoryhmään kuuluville laitoksille on ominaista hyvä käytettävyys ympäri vuoden, jol-

loin niiden käyttö on jatkuvaa. Lisäksi tämän tehoryhmän laitoksilla on edulliset käyttökus-

tannukset. (Koskelainen et al. 2006, 259.) 

 

KPA- ja maakaasukattilat kuuluvat keskitehoryhmään. Keskitehoryhmän laitokset eivät ole 

aivan niin jatkuvakäyttöisiä kuin perusteholaitokset. Keskitehoryhmään kuuluvat laitokset 

ovat kuitenkin suhteellisen taloudellisia eri osatehoilla, ja niille on ominaista edullinen hinta 

tuotettua tehoa kohti. KPA-laitoksia voidaan tyypillisesti käyttää myös pienten kaukoläm-

pöverkostojen peruskuormaa tuottavina laitoksina. (Koskelainen et al. 2006, 259.) 

 

Huipputeholaitoksiin kuuluvat öljykattilat ja maakaasukattilat. Tämän tyypin laitoksilta vaa-

ditaan nopeaa ja vaivatonta käynnistymistä, jotta kaukolämmön huipputehon tarpeet täytty-

vät vaihtelevassa kulutustilanteessa. Esimerkiksi häiriötilanteiden tai kesäseisokkien aikana 

tarvitaan varatehoa, jolla turvataan kaukolämmön tuotanto ja toimitusvarmuus. Varateholai-

tokset ovat viimeinen tehoryhmä ja niiltä vaaditaan vastaavia ominaisuuksia kuin huippute-

holaitoksilta. (Koskelainen et al. 2006, 259.) 
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Kuvassa 1 esitetään eri tehoryhmiin kuuluvien laitoksien jakautuminen pysyvyyskäyrälle, 

jossa pystyakselilla esitetään lämmön kysyntä ja vaaka-akselilla vuoden tunnit. Kuvasta ha-

vaitaan, että perustehoryhmään kuuluva yhdyskuntajätettä polttava CHP-voimalaitos käy 

koko vuoden vähintään 50 MW:n tasaisella teholla, joten laitos on siis jatkuvakäyttöinen 

perustehoa tuottava laitos.  

 

 

Kuva 1. Lämmön kysyntäkäyrä tuotantomuodoittain (mukaillen Difs et al. 2010, 3196). 

 

Biomassaa polttavaa lämpökeskusta eli KPA-kattilaa hyödynnetään pystyakselin puolivä-

lissä eli keskitehoryhmässä ja aivan pysyvyyskäyrän korkeimmassa tehoryhmässä on öljyä 

käyttävä lämpökeskus, jota tarvitaan suurien kulutustarpeiden täyttämiseen. Kyse on siis te-

horyhmältään huipputehoon kuuluvasta laitoksesta. 

 

Sähkön ja lämmön yhteistuotannolla katettiin noin 63 prosenttia kaukolämmön tuotannosta 

vuonna 2019 (SVT 2020a). Vuonna 2005 yhteistuotannolla tuotettiin vielä noin 73 prosenttia 

kaukolämmöstä (Koskelainen et al. 2006, 37). Muutos voidaan havaita kuvasta 2, jossa 
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havaitaan yhteistuotannon osuuden vähentyminen kaukolämmön tuotannossa. Pystyakselilla 

esitetään tuotannon määrä ja vaaka-akselilla esitetään vuodet.  

 

2000-luvulla erillistuotannon osuus on lisääntynyt kaukolämmön tuotannossa. Kokonaisuu-

tena kaukolämmön tuotanto on tasoittunut hiljalleen vuodesta 2005 lähtien, joka selittyy esi-

merkiksi uusien ja entistä energiatehokkaampien rakennuksien myötä (Abdurafikov et al. 

2017, 61). 

 

 

Kuva 2. Yhteistuotannon ja erillistuotannon suhteet kaukolämmön tuotannosta vuosina 1970–2018 (SVT 

2018,1). 

 

Pudonneen yhteistuotannon osuuden kaukolämmön tuotannossa selittävät monet tekijät. Ke-

hittynyt lämpöpumpputekniikka on lisännyt kilpailua lämmitysvaihtoehtojen välillä (Laiti-

nen et al. 2014, 13–17) ja lisäksi on huomionarvoista, että tuotantomäärällisesti Suomen yh-

teistuotanto ja täten myös kaukolämmön tuotanto on perustunut kauan kahteen fossiiliseen 

polttoaineeseen: maakaasuun ja kivihiileen. Maakaasun käyttö on viime vuosikymmenellä 

vähentynyt (SVT 2020a) menetettyään kilpailukykynsä (SVT 2020b, 8) ja kivihiilen tapauk-

sessa Suomen valtion tavoitteena on kivihiilen käytön lopettaminen energiakäytössä vuoden 

2029 toukokuuhun mennessä (Valtioneuvosto 2019, 36). Kivihiilen tuleva käyttökielto on 
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vaikuttanut teollisuuteen ja energiayhtiöihin niin, että ne ovat alkaneet suunnitella tuotannon 

korvaamista muilla keinoin (Valtiovarainministeriö 2020, 82). Lisäksi nykyinen ja tulevai-

suuden sähkömarkkinatilanne ei kannusta uusiin yhteistuotantolaitosinvestointeihin, sillä 

sähkön hinnat ovat liian alhaisia, jotta perinteinen yhteistuotantovoimalaitos olisi kannattava 

(Jääskeläinen et al. 2018, 2). Suomen hallitus on lisäksi ehdottanut esityksessään vuonna 

2020, että yhteistuotannon verotettavan lämmöntuotannon 0,9-laskentasääntö poistettaisiin, 

jolloin yhteistuotannon aiempi 20–25 prosenttia alempi verotaso lämmön erillistuotantoon 

nähden poistuisi (Valtiovarainministeriö 2020, 27). 

 

Sähkön tuotannon perustuessa tulevaisuudessa yhä enemmän tuulivoimaan, aurinkovoimaan 

ja ydinvoimaan, ei sähkön markkinahinnan oleteta nousevan nykytasosta näillä tuotantota-

voilla, koska niillä on alhaiset marginaalikustannukset. Kun korkeiden marginaalikustan-

nuksien laitokset, kuten hiilivoimalat jäävät poliittisten päätösten ja yleisen kannattamatto-

muutensa vuoksi pois sähkömarkkinoilta, saattaa CHP-laitosten toimintaan liittyvä päästö-

kauppa olla yksi merkittävimmistä tekijöistä sähkön markkinahinnan nousemiselle. (Jääske-

läinen et al. 2018, 4.) 

 

Fossiilisten polttoaineiden korvautuminen uusiutuvilla polttoaineilla huomataan kuvasta 3, 

jossa esitetään kaukolämmön tuotantoon käytettyjen polttoainetyyppien osuuksia. Pystyak-

selilla esitetään polttoaineiden suhteelliset osuudet kaukolämmön tuotannossa ja vaaka-ak-

selilla esitetään vuodet. Kuvasta havaitaan, että fossiilisten polttoaineiden osuus kaukoläm-

mön tuotannosta oli vuonna 2010 reilusti yli puolet. Siitä eteenpäin fossiilisten polttoainei-

den osuus on laskenut lukuun ottamatta muutamia kasvupiikkejä. 
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Kuva 3. Polttoaineiden osuudet kaukolämmön tuotannossa vuosina 1976–2020 (Energiateollisuus ry 2021). 

 

Vuoteen 2030 mennessä fossiilisten polttoaineiden osuus tulisi hävitä lähes kokonaan niin, 

että huolto- ja toimitusvarmuus pyritään kuitenkin turvaamaan. Lisäksi turpeen osuus tulee 

tulevaisuudessa pienenemään, kun puuperäisten polttoaineiden osuudet kasvavat. Odotetta-

vissa on, että kokonaisuudessaan polttoaineperusteinen kaukolämmön tuotanto pienenee sa-

malla, kun sähköperusteiset lämmitystekniikat, kuten lämpöpumput yleistyvät. (Valtioneu-

vosto 2019, 36.)  

2.3 Kaukolämmön kulutus 

Kaukolämmön kulutus vaihtelee Suomessa runsaasti lähinnä suurten ulkolämpötilaerojen 

vuoksi. Talvikuukausina kaukolämmön kulutus on suurimmillaan, kun taas kesäkuukausien 

helteillä kulutus on vähäistä, koska se aiheutuu lähinnä asiakkaiden tarvitseman lämpimän 

käyttöveden valmistamisesta. Tällöin kaukolämmön menoveden ja paluuveden erotus eli 

jäähtymä voi olla hyvinkin pieni. Talvikuukausina kaukolämmön kulutus voi nousta hetkit-

täin erittäin korkealle, jolloin huipputeholaitokset ovat tärkeässä roolissa. Suomen kuukau-

sikohtainen kaukolämmön kulutus vuosina 2016–2019 esitetään kuvassa 4. Kuvassa 
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esitetään pystyakselilla kaukolämmön kulutus yksikössä GWh ja vaaka-akselilla esitetään 

vuoden kuukaudet. Eri värisillä palkeilla on kuvattu eri vuosien kaukolämmön kulutusta. 

 

Kuva 4. Kaukolämmön kuukausittainen kulutus (Energiateollisuus ry 2020, 3). 

 

Kuvasta havaitaan, että talvella kaukolämmön kulutus voi olla reilusti yli kuusinkertainen 

verrattuna kesäajan kulutukseen. Suurimmat kulutusajankohdat osuvat tyypillisesti marras–

maaliskuun väliselle ajalle. Kulutus on ollut pienin keskimääräisesti heinäkuussa, jolloin ul-

kolämpötilat ovat korkeimpia.  

 

Kulutus voi vaihdella kuukausikohtaisen vaihtelun lisäksi tuntikohtaisesti päivän aikana. 

Tehdään tuntitasoinen tarkasteluesimerkki Kotkan kaupungin kaukolämmön tuotannolle, 

jotta voidaan havaita, miten tuotantotehot vaihtelevat vuorokauden aikana. Kuvassa 5 esite-

tään Kotkan kaupungin vuoden keskimääräisen vuorokauden kaukolämpötehot tunneittain. 

Kuvassa esitetään pystyakselilla kaukolämpöteho ja vaaka-akselilla vuorokauden tunnit.  
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Kuva 5. Vuoden keskimääräisen vuorokauden kaukolämpöteho tunneittain Kotkassa (Viander, 2014, 70). 

 

Kuva antaa suuntaa kaukolämmön kulutukseen tuntitasolla, sillä kaukolämmön tuotantoa 

seuraa kaukolämmön kulutus. Kuvan perusteella huomataan, että Kotkassa kaukolämpöte-

hot ovat suurimmillaan aamulla kello 7–8 ja illalla 20–21. Suurien kulutuksien asettumista 

aamulle ja illalle voidaan perustella muun muassa kaukolämpöasiakkaiden kasvaneella läm-

pimän käyttöveden tarpeella aamuisin ja iltaisin. Suurempi lämpimän käyttöveden tarve joh-

taa suurempaan kaukolämmön kulutukseen ja täten myös tehostuneeseen kaukolämmön tuo-

tantoon.  

2.4 Kaukolämpöverkon säätö 

Kaukolämpöverkon asianmukaisilla säädöillä mahdollistetaan kaukolämmön luotettava toi-

mitus kuluttajille eri tilanteissa. Kaukolämpöverkon on kyettävä toimimaan tehokkaasti ke-

sän helteillä, jolloin lämmön kulutus on pieni ja kaukolämpöveden virtaus verkostossa vä-

häistä. Toisaalta verkon on toimittava myös talven pakkasilla, jolloin lämmöntarve ja vir-

tausmäärät ovat suuria. Kaukolämpöverkon säädöt perustuvat pitkälti menoveden lämpöti-

lan sekä verkon paineen ja paine-eron säätämiseen, sillä veden massavirta sekä meno- ja 

paluupuolen lämpötilaero määrittävät verkkoon syötetyn tehon. (Koskelainen et al. 2006, 
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335.) Vesivirran sekä meno- ja paluupuolen lämpötilaeron eli jäähtymän välistä riippuvuutta 

kaukolämpötehoon esitetään kuvassa 6. Jäähtymän eri arvot esitetään kuvassa eri värisinä 

suorina.  

 

 

Kuva 6. Vesivirran suuruus kaukolämpötehon ja jäähtymän funktiona (Energiateollisuus ry 2014, 22). 

 

Kuvasta havaitaan, että suuremmalla jäähtymällä vesivirran määrä on pienempi, kun teho 

pysyy vakiona. 300 kW:n kaukolämpöteholla 60 ℃:n jäähtymä vastaa virtaamaltaan vajaata 

viittä kuutiota tunnissa, kun taas 30 ℃:n jäähtymä vastaa virtaamaltaan vajaata kymmentä 

kuutiota tunnissa. 

 

Kaukolämmön toimittaja huolehtii sopivasta menoveden lämpötilasta ja asiakkaiden riittä-

västä paine-erosta heidän lämmönvaihtimissaan, jotta riittävä virtaus mahdollistetaan asiak-

kaiden lämmöntarvetta ajatellen. Tämän lisäksi kaukolämmön toimittaja on vastuussa siitä, 

että verkoston painetaso pysyy jatkuvasti riittävän korkealla, ettei kaukolämpövesi pääse 

höyrystymään. Höyrystynyt kaukolämpövesi lisää verkoston virtausvastusta ja pahimmassa 

tapauksessa johtaa laitteistorikkoihin vesi-iskujen vuoksi. Verkoston virtaaman 
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määrittelevät asiakkaat, sillä heidän kaukolämpövaihtimiensa kuristusventtiilit rajoittavat 

virtaamaa lämmöntarpeen mukaan. (Koskelainen et al. 2006, 335.) 

 

Verkosto pyritään suunnittelemaan niin, että taloudellisimmat tuotantolaitokset voisivat olla 

mahdollisimman kauan vuosittaisesta käytöstä täydellä tehollaan. Ainoastaan tarvittaessa 

käynnistettäisiin muita laitoksia, kuten huippukuormalaitoksia. Säätötapojen on oltava so-

veltuvia verkoston fyysisille ominaisuuksille, ettei verkkoa rasiteta ylisuurilla kaukolämpö-

veden lämpötiloilla tai paineilla. (Koskelainen et al. 2006, 199.) 

2.4.1 Lämpötilatasojen säätö 

Menoveden lämpötilan säätö perustuu suurimmaksi osaksi ulkolämpötilaan. Ulkolämpötilan 

muuttuessa menoveden lämpötilaa muutetaan ennalta määritetyllä säätökäyrällä, jonka 

avulla menoveden lämpötila säätyy käyrän määrittelemäksi. Esimerkki säätökäyrästä on esi-

tetty kuvassa 7.  

 

 

Kuva 7. Menoveden lämpötilan ohjeellinen säätökäyrä ulkolämpötilan funktiona (Koskelainen et al. 2006, 

336). 

 



20 

 

Kuvassa esitetty säätökäyrä on ainoastaan ohjeellinen, joten todelliset säätökäyrät poikkea-

vat siitä huomattavasti. Käyrästä voidaan kuitenkin havaita, että menolämpötila kasvaa 

melko lineaarisesti ulkolämpötilan mukaan lämpötilan arvosta 5 ℃ lähtien. Todellinen sää-

tökäyrä suunnitellaan kannattavuuslaskelmien kautta jokaiselle kaukolämpöverkostolle erik-

seen, jotta se mahdollistaisi kaukolämpöverkoston taloudellisen käyttämisen. Säätökäyrä 

suunnitellaan mahdollisimman loivaksi niin, että lämmöntoimituksen laatu ei heikkene. 

Liian kuuma menoveden lämpötila lisää verkon häviöitä, mutta toisaalta liian alhainen läm-

pötila aiheuttaa lämmön toimitusvaikeuksia. Menoveden lämpötilaa pyritään kasvattamaan, 

kun ulkolämpötila pienenee, mutta lämpötilan muutos ei saa olla liian nopea. Nopeat muu-

tokset menoveden lämpötilassa lisäävät nimittäin verkon lämpörasituksia. Ohjearvona muu-

tosnopeudelle voidaan pitää 1–2 ℃/6 min. Menoveden lämpötilaa voidaan toisaalta jo kas-

vattaa ennakoiden, jolloin verkkoon latautuu lämpöä. Tätä tapaa voidaan käyttää esimerkiksi 

silloin, kun sään ennustetaan kylmenevän merkittävästi seuraavina päivinä. Näin pystytään 

varautua nopeisiin lämmöntarpeen muutoksiin. Lähtökohtaisesti muutokset menolämpötilan 

nostossa näkyvät muutaman tunnin päästä kulutuksessa, joten menolämpötilan säätö perus-

tuu hyvin pitkälti kulutustilanteiden ennakoimiseen. (Koskelainen et al. 2006, 335–337.) 

 

Menolämpötilan säätöä rajoittavat monet asiat. Menoveden lämpötilan ylärajaa rajoittavat 

esimerkiksi verkon suunnittelulämpötila ja verkon lämpöhäviöt. Lisäksi menoveden lämpö-

tilan kasvaessa vastapainevoimalaitoksen sähköntuotannon hyötysuhde alenee noin 1 pro-

sentin verran yhden asteen lämpötilan nostoa kohden (Koskelainen et al. 2006, 298). Meno-

lämpötilan alarajan määräävät asiakkaiden lämmöntarpeen takaaminen, pitkistä siirtomat-

koista aiheutuvat lämpöhäviöt ja verkoston siirtokyvyn riittämättömyys, joka velvoittaa nos-

tamaan menolämpötilaa, koska vesivirran kasvu ei yksinään riitä varmistamaan lämmön laa-

dukasta toimitusta. (Koskelainen et al. 2006, 335–336.)  

2.4.2 Paine-eron säätö 

Vesi virtaa korkeammasta paineesta alhaisempaan paineeseen. Tätä ilmiötä hyödynnetään 

kaukolämpöverkossa, sillä kaukolämmön kiertovesipumppujen paine-ero pumpun imu- ja 

painepuolen välillä aikaansaa veden kierron verkossa. Kiertovesipumput kytketään tavalli-

sesti paluuveden puolelle, jotta pumput voivat operoida matalassa ja lähes 
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vakiolämpötilassa, jolloin komponentteja ei tarvitse suunnitella kestämään korkeita ja haas-

tavia olosuhteita (Energiateollisuus ry 2011, 5).  

 

Pumpuilla mahdollistetaan veden virtaaminen verkoston vastuksista huolimatta ja niillä huo-

lehditaan, että jokaisen kuluttajan kohdalla paine-ero on 0,6 bar. Pumpun paineron säätöön 

on monia tapoja, mutta yleisimmät näistä ovat virtauksen kuristus, kierrosnopeuden säätö ja 

painepuolen virtauksen ohjaaminen imupuolelle. Pumpun paine-erosäätöjen tarkoituksena 

ei ole kaukolämpöverkon virtauksen muuttaminen, sillä se määräytyy pelkästään asiakas-

laitteiden perusteella. Asiakkaiden vaatiman minimipaine-eron ylläpitämisen lisäksi paine-

eron säädöllä pyritään pumppauksen optimointiin eli pumpun toimintapisteen siirtämiseen 

pumpulle ominaiseen kohtaan, jotta pumppauksesta ei aiheutuisi ylimääräisiä kustannuksia. 

(Koskelainen et al. 2006, 172.) 

 

Virtauksen kuristuessa eli virtausvastuksen lisääntyessä tilavuusvirta pienenee ja pumpun 

tuottama paine-ero eli nostokorkeus kasvaa. Tällöin esimerkiksi pumpun kierrosnopeutta 

voidaan vähentää, jolloin pumpun toimintapiste siirtyy pumpun kannalta energiatehokkaam-

paan kohtaan. Näin voidaan menetellä esimerkiksi silloin, kun asiakaslaitteet alkavat kuris-

taa kaukolämpövirtausta. Toisaalta silloin, kun asiakaslaitteiden kuristusventtiilit alkavat 

avautua lämmöntarpeen mukaan ja verkon paine alkaa laskea, on pumpun kierrosnopeutta 

lisättävä, jotta verkon paine-ero saadaan ylläpidettyä verkon käytön kannalta optimaalisena.  

 

Paine-eroa mitataan verkossa epäedullisimman asiakkaan kohdalla ja sen perusteella pump-

puja säädetään tilanteen mukaisesti. Käytön kannalta optimi olisikin silloin, kun pumppujen 

sopivalla kuormitustasolla epäedullisimman asiakkaan paine-ero olisi juuri minimivaati-

muksien suuruinen. Asiakkaat saattavat sijaita todella kaukana lämmön tuotantolaitoksesta, 

jolloin erilliset välipumppaamot tulevat kysymykseen, ettei laitoksen kiertovesipumpuille 

kohdistu tarpeettoman kovaa kuormitusta. (Koskelainen et al. 2006, 340.) 

2.4.3 Painetason säätö 

Kaukolämpöveden painetaso on pidettävä riittävän korkeana, ettei vesi ala höyrystyä. Pai-

netasoa ylläpidetään paineenpitopumpuilla, joiden avulla pumpataan vettä lisävesisäiliöstä 

paluupuolen putkeen. Lisäveden syöttö on kannattavampaa paluupuolelle, sillä 
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vuototilanteessa se estää kattilan kuivumisen. Painetaso voi vaihdella verkossa esimerkiksi 

silloin, kun verkoston lämpötila vaihtelee. Verkon lämpötilan tippuessa verkostossa olevan 

veden tilavuus pienenee, jolloin paine laskee ja vettä on pumpattava verkkoon. (Huhtinen et 

al. 2008, 14.) 

 

Höyrystynyt vesi aikaansaa ylimääräisen virtausvastuksen ja voi jopa estää virtauksen ko-

konaan. Kriittinen kohta järjestelmässä on kiertovesipumppujen imupuoli, jossa imupaine 

voi olla niin alhainen, että pumppu alkaa kavitoida. Kavitaatioilmiössä pumpun juoksupyörä 

aikaansaa alipaineen, jolloin vesi alkaa höyrystyä kupliksi. Höyrykuplien lauhtuessa äkilli-

sesti takaisin nesteeksi pumpun juoksupyörään kohdistuu rasitusta, joka voi johtaa pumpun 

juoksupyörän kulumiseen ja lopulta rikkoutumiseen. Kavitaatioilmiötä voidaan estää paine-

puolen venttiilien kuristuksella. Näitä niin sanottuja vesi-iskuja voi aiheutua myös laajem-

massa mittakaavassa silloin, kun verkon jossain osassa veden höyrystymispaine alittuu ja 

muodostunut höyry lauhtuu äkisti takaisin nestemäiseksi. Tämä ilmiö voi aiheuttaa laajaa 

tuhoa kaukolämpöverkossa. (Koskelainen et al. 2006, 171, 335–343.) 

2.4.4 Akkumulointi 

Menolämpötilan hallitulla nostolla voidaan varautua äkillisiin lämmöntarpeisiin, sillä yli-

määräinen lämpö voidaan purkaa tarpeen tullen, kunhan verkkoon on ensin ladattu meno-

lämpötilan nostamisella lämpöä. Verkon lataamisessa käytetään hyödyksi veden suhteellisen 

hidasta virtausnopeutta, jolloin lämpö ehtii varautua verkkoon. Menolämpötilaa nostettaessa 

virtausnopeus ei välittömästi reagoi kulutukseen, jolloin tilanne johtaa verkon latautumi-

seen. Menolämpötilan nosto on tyypillisesti suuruudeltaan 5–15 ℃ ja verkon lataamiseen 

kuluu aikaa noin 2–3 tuntia. Tätä menetelmää kutsutaan verkon akkumuloinniksi ja sillä 

voidaan saavuttaa säästöjä kulutushuippuja leikkaamalla ja sähköntuotantoa hetkellisesti li-

säämällä. Sähköntuotannon tehostamisesta aiheutuva hetkellinen ylimäärälämpö voidaan 

syöttää verkkoon, jolloin sen avulla voidaan myös myöhemmin tasata kulutushuippuja. Ak-

kumulointi ei myöskään merkittävästi kasvata paluupuolen veden lämpötilaa, sillä asiakas-

laitteet reagoivat menoveden ylimääräiseen lämpöön säätämällä virtausta pienemmäksi, jol-

loin paluulämpötila pysyy ennallaan. Verkoston purkaus suoritetaan vähentämällä tuotanto-

laitoksen kaukolämpötehoa siihen asti, että menoveden lämpötilan säätökäyrä tavoitetaan. 

Akkumulointi voidaan suorittaa myös käänteisesti laskemalla syötettävän menoveden 
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lämpötilaa, jolloin verkon virtausmäärä kasvaa. Myöhemmin lämpövaje kompensoidaan 

menolämpötilan nostolla. Verkon lataamisessa tulee ottaa huomioon, että tavallista suurem-

masta menoveden lämpötilasta aiheutuu verkostoon lämpöhäviöitä, jotka vähentävät verkon 

lataamisesta saatuja hyötyjä. Todellinen latauksesta hyödyksi saatava osa realisoituu pur-

kausenergian muodossa, sillä sen määrä muodostuu latausenergian ja latauksesta aiheutu-

vien lämpöhäviöiden välisenä erotuksena. (Koskelainen et al. 2006, 337, 389–391.) 
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3 ILMASTOTAVOITTEIDEN VAIKUTUS TULEVAISUUDEN LÄM-

MÖN TUOTANNOLLE 

Euroopan unionin ilmastotavoitteiden saavuttaminen vaatii suuria ilmastotoimia. EU:ta sitoo 

Pariisin ilmastosopimus, joka velvoittaa koko EU-alueen olevan hiilineutraali ennen vuotta 

2050 (Valtioneuvosto 2019, 33). Ilmastosopimuksen avulla pyritään estämään ilmaston läm-

peneminen yli 1,5 ℃:n rajan (Ibid.). Tämä on IPCC:n eli hallitustenvälisen ilmastopaneelin 

mukaan kriittinen raja, jonka ylityksellä esimerkiksi maapallon lajien sukupuutto kiihtyy, 

sään ääriolosuhteiden ilmaantuvuus lisääntyy, asuinpaikat muuttuvat elinkelvottomiksi, ve-

den saatavuus heikkenee ja ekosysteemien toiminta häiriintyy (IPCC 2018, 177–180).  

 

Suomi on sitoutunut Euroopan unionin jäsenenä noudattamaan sovittuja tavoitteita ilmaston 

suhteen ja on jopa aikaistanut niitä useilla vuosilla kansallisesti. Suomen päätavoite on olla 

hiilineutraali vuonna 2035, joka tarkoittaa sitä, että sähkön ja lämmön tuotannon tulisi olla 

lähes päästötöntä loppuvuoteen 2030 mennessä. (Valtioneuvosto 2019, 34–35.)  

 

Hiilineutraalisuus merkitsee sitä, että ilmakehään vapautetut ja ilmakehästä sidotut hiilipääs-

töt ovat yhtä suuret (IPCC 2018, 544).  Tilannetta, jossa sidotut hiilipäästöt ovat suuremmat 

kuin ilmakehään päästetyt, kutsutaan hiilinegatiivisuudeksi (Ibid.). Hiilineutraaliustavoite 

saavutetaan Suomen hallituksen mukaan hiilinielujen käytön ja päästövähennystoimien 

avulla (Valtioneuvosto 2019, 35). Suomen tavoitteena on olla maailman ensimmäinen fos-

siilivapaa hyvinvointiyhteiskunta (Ibid.).  

 

EU:n kasvihuonekaasupäästöjä olisi vähennettävä vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 ja 

80–95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä vertailuvuoteen 1990 nähden. Vastaava päästövä-

hennystavoite tarkoittaa 43 prosentin päästövähennystavoitetta päästökauppasektorilla ja 30 

prosentin päästövähennystavoitetta taakanjakosektorilla vuodelle 2030 vertailuvuodesta 

2005. Maankäytön, sen muutosten ja metsätalouden sektorilla on tavoitteena pysyä päästöil-

tään neutraalina, eli kasvihuonekaasujen poistumien tulisi olla yhtä suuret laskennallisten 

päästöjen kanssa. Päästökauppasektoriin kuuluvat esimerkiksi suuret energiantuotantolai-

tokset ja taakanjakosektoriin päästökaupan ulkopuoliset alat, kuten rakentaminen, rakennus-

ten erillislämmitys ja liikenne. (European Comission 2021d; Valtiovarainministeriö 2020, 

60–61.) 
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Euroopan komission tiedonannon mukaan nykyisillä toimenpiteillä saavutettaisiin ainoas-

taan 60 prosentin päästövähennys vuoteen 2050 mennessä, mikä olisi kaukana varsinaisesta 

tavoitteesta. Tämän vuoksi päästötavoitteita kiristetään vuodelle 2030, jotta päästövähen-

nystavoitteet eivät olisi kohtuuttoman kovat tämän jälkeen. (Euroopan komissio 2020a, 2.) 

Päivitettyjen päästövähennystavoitteiden lainsäädäntöehdotukset on tarkoitus julkaista ke-

sällä 2021 (Valtiovarainministeriö 2020, 63).  

 

Tässä luvussa tarkkaillaan ilmastotavoitteiden vaikutuksia tulevaisuuden lämmön tuotan-

nolle. Luvussa tarkkaillaan, millaisilla keinoilla pyritään kohti ilmastotavoitteita ja mitä se 

tarkoittaa lämmön tuotannon näkökulmasta. Luvussa 3.1 otetaan esille energiaverotus ja 

päästökauppa, uusiutuvan energian lisääminen, energiatehokkuuden edistäminen, turpeen 

energiakäytön vähentyminen ja hiilinielujen lisääminen. Luvussa on tarkoitus esitellä kei-

noja, joilla ilmastotavoitteisiin pyritään. Näiden keinojen pohjalta muodostuu erilaisia oh-

jausvaikutuksia lämmöntuotannolle. Luvussa 3.2 muodostetaan aiemmin esiteltyjen ohjaus-

vaikutuksien pohjalta tarkastelu lämmöntuotannon tulevaisuudelle. Luvussa nivotaan yhteen 

tärkeimmät tekijät, jotka ohjaavat lämmöntuotannon kehittymistä. 

3.1 Ilmastonmuutoksen torjunta 

Ilmaston lämpenemisen estäminen 1,5 ℃:n rajan yli vaatii nopeita ja tehokkaita toimia. 

Päästöjen vähentäminen välittömästi tai välillisesti on näille toimille yhteinen tekijä. Pääs-

töjä voidaan vähentää esimerkiksi energiatehokkuuden parantamisella, korvaamalla fossii-

lista energiantuotantoa uusiutuvalla tai luomalla kannusteita, joiden avulla päästöt vähene-

vät. Päästöjen ilmastovaikutusta voidaan lisäksi pienentää lisäämällä hiilinieluja. Suomen 

on tehtävä osansa, jotta EU:n ilmastotavoitteet saavutetaan ja samalla voidaan tavoitella 

omia kansallisia ilmastotavoitteita.  

 

Euroopan vihreän kehityksen ohjelman avulla pyritään määrittelemään uudelleen EU:n si-

toutuminen ilmastoon ja ympäristöön liittyvien ongelmien ratkaisuun. Ohjelma toimii stra-

tegiana EU:n päätavoitteeseen, eli hiilineutraalisuuden saavuttamiseen vuoteen 2050 men-

nessä. (Euroopan komissio 2019, 2.) Komissio antoi maaliskuussa 2020 vihreän kehityksen 

ohjelman pohjalta ilmastolakiehdotuksen, jonka päämääränä on lisätä 
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hiilineutraalisuustavoite lakiin, jotta varmistetaan, että kaikki alat sitoutuvat yhteisen tavoit-

teen saavuttamiseen (Euroopan komissio 2020b, 9). Ohjelman toimintasuunnitelman tavoit-

teena on estää ilmakehän lämpeneminen, massasukupuutot ja ympäristön pilaantuminen 

sekä lisätä resurssitehokkuutta puhtaan kiertotalouden avulla (Euroopan komissio 2019, 2). 

Vihreän kehityksen ohjelman toimina on muun muassa hiilineutraalisuutta lisäävien inno-

vaatioiden tukeminen, hiilestä irtautuminen energiateollisuudessa ja rakennusten energiate-

hokkuuden parantaminen (Euroopan komissio 2019, 6, 10, 17). 

3.1.1 Päästökauppa 

Päästökaupan piiriin kuuluivat vuodesta 2005 lähtien kaikki yli 20 MW polttolaitokset sekä 

myös samassa kaukolämpöverkossa olevat pienemmät polttolaitokset. Päästökaupan tavoit-

teena on päästöjen hillitseminen, sillä sen avulla pyritään estämään ilmastonmuutosta mark-

kinaehtoisesti. (Koskelainen et al. 2006, 473.) 

 

EU:n päästökauppa eli EU ETS (EU Emission Trading System) perustuu päästöoikeuksilla 

käytävään kaupankäyntiin päästökauppamarkkinoilla, joissa päästöoikeuksien maksimi-

määrä on rajattu tietyllä päästökatolla. Huomioitavaa on kuitenkin, että päästökatto vähenee 

uusimman päästökauppadirektiivin myötä vuodesta 2021 lähtien 2,2 prosenttia joka vuosi. 

Huhtikuussa vuonna 2018 tuli voimaan uudistettu EU:n päästökauppadirektiivi päästökau-

pan neljättä kautta ja tiukentuneita ilmastotavoitteita varten. Tiukentuneiden ilmastotavoit-

teiden vuoksi teollisuutta voi siirtyä ulkomaille esimerkiksi halvempien tuotantokustannuk-

sien vuoksi, jolloin syntyy hiilivuotoa. Uudistetun päästökauppadirektiivin sisältöön kuului-

kin muun muassa kyseisen ongelman hillitseminen päästöoikeuksien ilmaisjaon avulla. 

(Koljonen et al. 2019, 44.) 

 

Päästökauppaa pidetään kustannustehokkaana ohjauskeinona vähäpäästöisten vaihtoehtojen 

hyväksi, sillä päästökaupassa päästökatto saavutetaan mahdollisimman pienin kustannuksin. 

Ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta päästökauppaa on pidetty työkaluna fossiilisten 

polttoaineiden vähentämiselle energiantuotannossa. (Koljonen et al. 2019, 44.) 

 

Päästöoikeuksien määrää markkinoilla säädetään markkinavakausvarannolla. Sen avulla py-

ritään huolehtimaan, että päästökauppaan kuuluvilla toimijoilla olisi aito pyrkimys siirtyä 
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investoimaan teknologioihin, joilla päästöt vähenisivät. Ilman markkinavakausvarantoa 

päästöoikeuksia voisi olla markkinoilla niin paljon, että niiden kysynnän puute laskisi hin-

toja niin merkittävästi, että toimijoiden on kannattavampaa ostaa päästöoikeuksia kuin in-

vestoida vähäpäästöisiin teknologioihin. Markkinavakausvarantomekanismi on sellainen, 

että markkinoiden vapaiden päästöoikeuksien määrän ylittäessä tietyn arvon oikeudet siirre-

tään reserviin, josta niitä voidaan laskea takaisin markkinoille silloin, kun markkinoilla olisi 

tarvetta niille. (European Comission 2021b.) 

 

Päästökaupan ominaisuuksiin kuuluu se, että se on tasavertainen kaikille, sillä päästöoikeu-

det on jaettu kaikkien EU:n sisällä olevien osallistujien saataville. EU:n jäsenvaltioilla voi 

olla kuitenkin erilaisia kansallisia ohjauskeinoja päästöjen rajoittamisessa, jolloin nämä oh-

jauskeinot asettuvat päällekkäin yhdenmukaisen päästökaupan kanssa. Yhden valtion yksi-

puolinen päästöjen vähennys kansallisten ohjauskeinojen avulla johtaa siihen, että muilla 

jäsenmailla on saatavilla enemmän päästöoikeuksia ja tällöin niiden hintatasokin on alempi. 

Lopputuloksena on se, että päästöt eivät vähene suuressa mittakaavassa, koska edulliset 

päästöoikeudet käytetään muualla. Kyseistä ilmiötä voidaan kutsua vesisänkyefektiksi. 

(Koljonen et al. 2019, 43.) 

3.1.2 Verotus 

Kansallisesti päästöjä voidaan rajoittaa esimerkiksi käyttämällä ohjauskeinoina verotukia, 

energiasisältöveroa ja hiilidioksidiperusteista verotusta. Energiasisältöveron avulla ohjataan 

energiasäästöön ja energiatehokkuuteen, ja hiilidioksidiperusteisen veron avulla huomioi-

daan koko elinkaaren päästöt polttamisen päästöt mukaanluettuna, jolloin polttoaineet voi-

daan järjestää suuruusjärjestykseen niiden päästöjen perusteella (Valtiovarainministeriö 

2020, 17, 26). Verotuilla taas voidaan esimerkiksi edistää tiettyjen polttoaineiden käyttöä ja 

parantaa tuotantomuotojen kilpailukykyä (Valtiovarainministeriö 2020, 121). 

3.1.3 Uusiutuvan energian edistäminen 

Uusiutuvan energian RED II-direktiivi annettiin joulukuussa 2018 ja sen päätavoitteena on, 

että uusiutuvan energian käyttöä edistetään, jotta vuonna 2015 hyväksytyn Pariisin ilmasto-

sopimuksen ja EU:n ilmastotavoitteet saavutettaisiin. Tarkemmin direktiivin sitova tavoite 

on, että unionissa uusiutuvista energialähteistä saatava energiaosuus olisi vähintään 32 pro-

senttia vuonna 2030. (Euroopan parlamentti ja neuvosto 2018c, 1–2.) Direktiivissä myös 
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laajennetaan esimerkiksi lämmön tuotannon kiinteille ja kaasumaisille polttoaineille kestä-

vyyskriteerisääntelyn soveltamisalan mukaiset kestävyyskriteerit (TEM 2019, 19). Jäsenval-

tioiden on otettava direktiivi osaksi lainsäädäntöä viimeistään kesäkuun lopussa 2021 (Eu-

roopan parlamentti ja neuvosto 2018c, 58). 

 

Uusiutuvan energian käytön lisääntyminen rakennuskohtaisessa lämmityksessä merkitsee 

suuria muutoksia hiilen, öljyn tai muiden fossiilisten polttoaineiden käytössä. Rakennuskoh-

taisen lämmityksen kehittyessä kohti päästöttömyyttä saavutetaan suuri vaikutus taakanja-

kosektorin päästöissä (Euroopan komissio 2020a, 9).  

 

Kaukolämmityksen ja -jäähdytyksen osuudet vaihtelevat runsaasti unionin jäsenmaissa. 

Koko unionissa kaukolämpöön tai -jäähdytykseen kuuluvien osuus on vain 10 prosenttia, 

jolloin suurin osa rakennuksista lämpenee rakennuskohtaisilla lämmitysratkaisuilla. Näistä 

suurin osa perustuu fossiilisiin polttoaineisiin. (Euroopan parlamentti ja neuvosto 2018c, 18; 

Filippidou & Jimenez Navarro 2019, 11.) 

 

Jos rakennuksia liitettäisiin kaukolämmitysverkkoon, voitaisiin vähentää huomattavasti net-

topäästöjä, jos kaukolämpö tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä. Euroopan komission läm-

mitysstrategiassa onkin tunnustettu, että kaukolämmitys on keino irtautua hiilen käytöstä 

kaukolämmityslaitosten korkean energiatehokkuuden vuoksi (Euroopan parlamentti ja neu-

vosto 2018c, 12). Uusiutuvina energianlähteinä kaukolämmön tuotannossa ovat uusiutuvien 

polttoaineiden lisäksi hukkalämmön lähteet. EU:n ilmastotavoitteiden saavuttaminen vaatii-

kin, että kansallisilla ohjauskeinoilla kannustetaan hyödyntämään hukkalämmönlähteitä 

kaukolämmön tuotannossa tulevaisuudessa. (Euroopan parlamentti ja neuvosto 2018c, 8.) 

 

Uusiutuvaa sähköenergiaa on tulevaisuudessa tarjolla yhä enemmän, sillä EU:n tavoitteena 

on rakentaa uutta tuulivoimaa yhtenä keinona ilmastoneutraaliuden saavuttamiseen vuoteen 

2050 mennessä (Euroopan komissio 2020a, 4). Uusiutuvan sähköntuotannon osuuden on 

arvioitu vähintään kaksinkertaistuvan EU:ssa nykyisestä 32 prosentista yli 65 prosenttiin 

(Euroopan komissio 2020a, 9).  Uusiutuvan energiantuotannon lisääntymisen myötä sähkön-

tuotanto saattaa muuttua olosuhteiden mukaan vaihtelevaksi, jos sähköntuotannosta iso osa 

perustuu tuotantokustannuksiltaan edulliseen tuulivoimaan (TEM 2019, 16–17). 
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Tuulivoiman sähköntuotannon ennustettu lisääntyminen tulevaisuudessa saattaa johtaa sii-

hen, että sähkön tarjonnan ja kysynnän tasapainon ylläpitämiseen tulee haasteita, jonka 

vuoksi sähkömarkkinoilla voi syntyä suuria hintavaihteluita (TEM 2019, 6). Uusiutuvan ja 

päästöttömän sähköntuotannon kasvun myötä on todennäköistä, että sähkönkulutus kasvaa 

myös esimerkiksi lämmityksen sähköistymisen vuoksi (Valtiovarainministeriö 2020, 82–

83). Lämmityksen sähköistyminen edustaa siirtymistä kohti hiilineutraaliutta, sillä päästöt-

tömällä sähköllä voidaan korvata polttoaineiden käyttöä lämmityksessä (Valtiovarainminis-

teriö 2020, 82).  

 

On mahdollista muodostaa monenlaisia skenaarioita siitä, millaiseksi sähkömarkkinoiden 

hintataso määräytyy tulevaisuudessa Suomessa. Työ- ja elinkeinoministeriön 2019 julkaise-

massa selvityksessä on käsitelty erilaisten skenaarioiden avulla tulevaisuuden sähkön hinnan 

kehittymistä Suomessa. Skenaarioille yleisiä piirteitä tässä selvityksessä ovat uusiutuvan ja 

vaihtelevan sähköntuotannon kasvu Pohjoismaissa, Pohjoismaiden ja Baltian integroitumi-

nen Keski-Euroopan ja Yhdistyneiden kansakuntien sähkömarkkinoihin, sähkön kulutuksen 

kasvaminen päästöjen vähentämisen seurauksena esimerkiksi lämmityksessä ja useiden ny-

kyisten energiantuotantolaitoksien poistuminen sähkömarkkinoilta käyttöajan ylittymisen 

tai ilmastotavoitteisiin sitoutuneen politiikan päätösten vuoksi. Kuvassa 8 esitetään Suomen 

sähkön aluehinnan kuuden mahdollisen skenaarion mukainen kehitys. (TEM 2019, 5.) 
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Kuva 8. Sähkön aluehinnan kehitys Suomessa ajanjaksolla 2020–2049 kuudella eri skenaariolla (TEM 2019, 

13). 

 

Kuvassa on selvityksen kuusi eri skenaariotarkastelua. Näistä Base-skenaariossa polttoainei-

den hinnat nousevat rauhallisesti, Suomen sähkön kulutus lisääntyy 92 TWh vuoteen 2030 

ja 100 TWh vuoteen 2050 digitalisaation kasvun sekä liikenteen, teollisuuden ja lämmityk-

sen sähköistymisen myötä. Uusiutuvan energian osuus kasvaa merkittävästi, sillä tuulivoi-

matuotannon on arvioitu yli tuplaantuvan nykyisestä vuoteen 2030 mennessä. Yhteistuotan-

nolla tuotetun sähkön osuuden on arvioitu vähenevän hieman kaukolämmön erillistuotannon 

yleistyessä. Selvityksen eri skenaarioiden tunnuslukuja esitetään ja analysoidaan liitteessä 4. 

(TEM 2019, 6–7.) 

3.1.4 Energiatehokkuuden edistäminen 

Vuonna 2012 julkaistun Euroopan parlamentin ja neuvoston energiatehokkuusdirektiivin 

tarkoituksena on asettaa yhteinen tavoite EU:n energiatehokkuuden parantamiselle, jotta il-

mastotavoitteet voitaisiin saavuttaa. Direktiivi toimi pohjana jokaisen jäsenvaltion kansalli-

selle lainsäädännölle. Direktiivin pohjalta toimenpantiin vuonna 2015 energiatehokkuuslaki. 

Energiatehokkuuden lisäämisellä vähennetään kasvihuonekaasuja ja näin vältetään ilmas-

tonmuutoksen pahentuminen. Energiatehokkuuden parantaminen tarkoittaa yksinkertaisesti 
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sitä, että kulutetaan yhä vähemmän energiaa jonkin halutun suoritteen, palvelun tai tavaran 

eteen. (Euroopan parlamentti ja neuvosto 2012, 1; TEM 2021.) 

 

Vuonna 2018 julkaistiin energiatehokkuusdirektiivin päivitetty muoto, joka ottaa kantaa tar-

kemmin EU:n energiatehokkuustavoitteisiin vuodelle 2030. EU:n yhteinen energiatehok-

kuustavoite vuodelle 2030 on 32,5 prosentin energiakäytön tehostaminen. (Euroopan parla-

mentti ja neuvosto 2018a, 11–12.) Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi on julkaistu erik-

seen vuonna 2010 ja sen tarkoitus on parantaa rakennuksien energiatehokuutta, jolloin kas-

vihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää (Euroopan parlamentti ja neuvosto 2010, 1). 

Vuonna 2018 tuli voimaan direktiivin muutos, jonka avulla keskitytään tarkemmin raken-

nusten kustannustehokkaaseen peruskorjaamiseen, jotta niiden energiatehokkuutta saadaan 

parannettua ja rakennuskannasta tulisi mahdollisimman vähähiilinen (Euroopan parlamentti 

ja neuvosto 2018b, 7–8). Uuden direktiivin tavoitteena on edistää myös energiatehokkuutta 

lisäävän teknologian käyttöä rakennuksissa tai niiden ympäristöissä esimerkiksi latauspis-

teitä lisäämällä (Euroopan parlamentti ja neuvosto 2018b, 3). 

 

Suomen rakennuskannan keskimääräinen ikä on noin 46 vuotta (Filippidou & Jimenez Na-

varro 2019, 8). Rakennukset, jotka on rakennettu ennen vuotta 1980 muodostavat yli puolet 

Suomen rakennuskannasta. Peruskorjauksilla ja etenkin asianmukaisilla eristyksillä voidaan 

huolehtia rakennuksien energiatehokkuudesta. EU:n 2020 julkaiseman tiedonannon (COM 

(2020) 562 final) mukaisten tiukempien päästövähennystavoitteiden saavuttaminen vaatii, 

että rakennusten lämmityksen ja jäähdytyksen energiankulutusta on vähennettävä 18 pro-

sentilla vertailuvuoteen 2015 nähden (Euroopan komissio 2020c, 1–2).  

 

Lämmitysasiakkailla on myös oma rooli ilmastonmuutoksen torjumisessa, joten he voivat 

irtautua tarpeen tullen tehottomista kaukolämmitysjärjestelmistä ja hankkia ratkaisuksi ener-

giatehokkaamman ratkaisun, kuten lämpöpumpun (Euroopan parlamentti ja neuvosto 2018c, 

12). Järjestelmän tehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden käytön ohella asiakkaiden 

käyttäytymisen ratkaisee pitkälti myös lämmitysvaihtoehdon hinta. Vaikka kaukolämmityk-

sessä lisättäisiin uusiutuvien energialähteiden käyttöä esimerkiksi hukkalämpöjä hyödyntä-

mällä, asiakkaiden pysyminen kaukolämmityksen piirissä ei ole silti itsestään selvää. 
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Hukkalämpöjen hyödyntämisen tulee olla kannattava tuotantotapa kaukolämmitysyrityk-

sille, jotta hintataso voidaan pitää sopivana asiakkaiden näkökulmasta.  

3.1.5 Turpeen energiakäytön vähentyminen 

Turve määritellään fossiiliseksi polttoaineeksi sen hitaan uusiutuvuuden vuoksi, joten sen 

käytön vähentäminen Suomen energiantuotannossa on väistämätöntä, jotta ilmastotavoitteet 

saavutetaan (Eurostat 2019). Turpeen energiakäyttöä on Suomessa edistetty aiemmin alhai-

sella kansallisella verotasolla, johon ovat vaikuttaneet erilliset verotuet. Alhainen verotaso 

on nostanut turpeen kilpailukykyä ja parantanut huoltovarmuutta fossiilisia tuontipolttoai-

neita vastaan, sillä esimerkiksi ulkomaista kivihiiltä on pyritty korvaamaan kotimaisella tur-

peella lämmöntuotannossa. (Pöyry 2019, 34.) Alhaisella verotasolla on myös pyritty siihen, 

että turvetta voitaisiin hyödyntää energiakäytössä puupolttoaineiden rinnalla, jolloin metsä-

teollisuuden ainespuu ei joutuisi suurissa määrin energiantuotantokäyttöön, vaan se ohjattai-

siin raaka-ainekäyttöön. 

 

Biomassapolttoaineita voitaisiin kuitenkin verottaa energiaverotuksen uudistamista selvittä-

vän työryhmän esityksen mukaan ainespuun energiakäytön osalta, jolloin ainespuu ohjau-

tuisi oikeaan käyttötarkoitukseen (Valtiovarainministeriö 2020, 101). Tällöin turpeen alhai-

semman verotuksen yksi peruste voitaisiin hallita muilla keinoin, jolloin verotuesta voitai-

siin luopua. (Ibid.) Turpeen vähintään 70 prosentin hiilidioksidipäästövähennys vuoteen 

2030 mennessä olisi tehtävissä esimerkiksi päästöoikeuksien korkeamman hinnan ja hiilidi-

oksidiperusteisen polttoaineverotuksen avulla (Valtiovarainministeriö 2020, 120).  

 

Turpeen kilpailukyvyn lasku lämmöntuotannon polttoaineena lisää muiden biomassapoltto-

aineiden kysyntää, jolloin voi olla mahdollista, että sopivaa biopolttoainetta ei riitä kaikkien 

tarpeeseen ja sen hinta saattaa nousta. Bioenergian käytön ei silti ennusteta nousevan paljoa-

kaan nykyisestä tasosta, sillä luonnon monimuotoisuuden kannalta kokonaisia puita, ravinto- 

ja rehukasveja olisi suojeltava ja vältettävä niiden käyttöä energiantuotannossa mahdollisim-

man vähän niiden tuotantopaikasta huolimatta (Euroopan komissio 2020a, 9–10). Myöskään 

metsänkorjuun tehostaminen ei ole vaihtoehtona tehokkaampaan biomassan saantiin energi-

antuotantoa varten, ellei sitä tehdä ympäristön kannalta kestävästi (Euroopan komissio 
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2020a, 10). Nämä asiat juontavat juurensa maankäytön, sen muutoksen ja metsäsektorin ase-

tuksesta, jota käsitellään seuraavassa luvussa.  

3.1.6 LULUCF 

Hiilinieluja lisäämällä voidaan lisätä kasvihuonekaasujen sitoutumista ja näin estää niiden 

vaikutukset ilmakehässä. Metsät ja kosteikot, kuten suot, ovat esimerkkejä tehokkaista hiili-

nieluista. LULUCF-asetus (Land use, land use change and forest) ottaa kantaa maankäytön, 

maankäytön muutosten ja metsien ilmastovaikutuksiin. Asetuksessa metsien ilmastovaiku-

tuksia ovat esimerkiksi hakkuiden aiheuttamat hiilipäästöt ja metsän kasvun synnyttämät 

hiilinielut. Maankäytön muutos ymmärretään asetuksessa esimerkiksi sellaisena, että metsää 

raivataan asuinalueiden tai teiden rakentamisen vuoksi. LULUCF-asetusta hyödynnetään il-

mastotavoitteiden saavuttamiseen, sillä se määrää säännöt, kuinka maankäyttö, maankäytön 

muutos ja metsät huomioidaan ilmastotavoitteissa päästöjen ja hiilinielujen osalta. 

Asetuksen myötä EU:n jäsenvaltioiden LULUCF-sektorin kasvihuonekaasupäästöt eivät saa 

olla hiilinielujen kautta saavutettuja poistoja suuremmat ajanjaksolla 2021–2030 (Euroopan 

parlamentti ja neuvosto 2018d, 2–3). Jäsenmaiden on pidettävä kirjaa LULUCF-sektorin 

kasvihuonekaasujen päästöistä ja poistumista, millä varmistetaan asianmukainen tilinpito 

EU:n jäsenmaissa (Euroopan parlamentti ja neuvosto 2018d, 8).  

 

Jäsenmaat voivat hyödyntää päästöjen kompensoinnissa joustomekanismeja, joita voidaan 

käyttää kompensoimaan esimerkiksi metsien hakkuista aiheutuvia päästöjä. Suomi on run-

sasmetsäinen maa, joten metsäpinta-alan lisääminen lähtötasosta on rajallista. Tämän vuoksi 

Suomi, kuten muutkin runsasmetsäiset maat ovat saaneet muita maita suhteellisesti suurem-

mat kompensaatiomahdollisuudet päästöjen hallintaan. Suomen kompensaatiomahdollisuus 

eli metsäjousto on 44,1 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia ja sen lisäksi Suomelle 

myönnetään ylimääräinen 10 miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin kompensaatio kau-

delle 2021–2030. (Euroopan parlamentti ja neuvosto 2018d, 13, 25.) 

 

Kuvassa 9 esitetään LULUCF-sektorin kytkeytyminen muihin sektoreihin ja EU:n ilmasto-

tavoitteisiin. Kuvassa esitetään muun muassa erilaisia tavoitteita, joilla pyritään lopulta il-

mastotavoitteiden saavuttamiseen. 
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Kuva 9. EU:n ilmastotavoitteet ja eri sektorien kytkeytyminen toisiinsa (Mutanen et al. 2019, 5). 

 

Jos LULUCF-sektori toimii hiilinieluna, voidaan enintään 4,5 miljoonaa ekvivalenttitonnia 

hyödyntää taakanjakosektorilla. Jos taas LULUCF-sektorilla aiheutuu päästöjä, on päästöt 

kompensoitava täysimääräisesti. Metsien tapauksessa säästöjä voidaan kompensoida käyttä-

mällä edellä mainittua metsäjoustoa tai ylimääräistä kompensaatiota. Muissa tilinpito-

luokissa voidaan päästöjen kompensointiin hyödyntää yleisiä joustomahdollisuuksia. Esi-

merkiksi taakanjakosektorin päästökiintiöitä voidaan hyödyntää LULUCF-sektorin päästö-

jen kompensoinnissa ja niiden lähde voi olla valtion päästökiintiösäästöt tai muiden maiden 

ylimääräiset poistumat. Päästökauppasektorin päästöoikeuksia ei voida hyödyntää LU-

LUCF-sektorin päästöjen kompensoinnissa. Taakanjakosektorilla voidaan sen sijaan hyö-

dyntää korkeintaan 2 prosenttia vuoden 2005 päästökauppasektorin päästöoikeuksista mitä-

töimällä niitä päästökauppasektorin käytöstä. (Euroopan parlamentti ja neuvosto 2018e, 15–

16; Euroopan parlamentti ja neuvosto 2018d, 12–13.) 

3.2 Lämmöntuotannon tulevaisuus 

Tässä luvussa on tarkoitus muodostaa kokonaiskuva ilmastotavoitteiden vaikutuksesta läm-

möntuotannon tulevaisuudelle aiemmissa luvuissa käsiteltyjen asioiden pohjalta. Luvussa 

käsitellään päästökaupan ja verotuksen, turpeen energiakäytön vähentymisen, biopolttoai-

neiden riittävyyden sekä lämmöntuotannon sähköistymisen vaikutuksia tulevaisuuden 
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kaukolämmitykselle. Luvussa tuodaan esille useasti lämpöpumppujen rooli tulevaisuuden 

lämmitysratkaisuna. 

3.2.1 Tulevaisuuden päästökauppa ja verotus 

Päästökaupan CO2-hinta on ollut kasvussa vuoden 2020 ajan (European Comission 2021a, 

8), jolloin esimerkiksi turvetta tai muita fossiilisia polttoaineita hyödyntänyt lämmöntuo-

tanto on kärsinyt alentuneesta kilpailukyvystä, ja kaukolämmön hinta on ollut nousussa 

(Energiateollisuus ry 2020, 11). Lämmön tuotantokustannuksien noustessa kaukolämmön 

hintaa on mahdollista nostaa, mutta samalla on huomioitava kilpailevien lämmöntuotanto-

muotojen hintataso, jotta kaukolämmön houkuttelevuus lämmitysratkaisuna ei kärsisi liian 

korkean hintansa vuoksi.  

 

Hallitus esitti vuonna 2020, että luokan II sähkövero alennettaisiin EU:n minimitasolle eli 

arvoon 0,05 snt/kWh arvosta 0,69 snt/kWh (Finlex 2020, 1). Muutos tuli lakiin vuoden 2021 

alusta alkaen (Finlex 2020, 27). Kaukolämpöä tuottavat lämpöpumput on määrä siirtää säh-

köveroluokkaan II, mutta asia vaatii vielä tarkempaa käsittelyä (Finlex 2020, 4). Tällä het-

kellä hallituksen esityksestä, jonka on tarkoitus käsitellä kaukolämpöä tuottavien lämpö-

pumppujen sähköverotusta, on käynnissä hanke VM024:00/2021 (Finlex 2021). 

 

Jos kaukolämmityskäytössä olevien lämpöpumppujen sähköveroluokka muuttuu, lämpö-

pumppuperusteisen lämmityksen kannattavuus paranee. Sähköveroluokan laskeminen saat-

taa edistää kaukolämmityksen siirtymää kohti sähköön perustuvaa lämmitystä, joka voi il-

metä uusina lämpöpumppuinvestointeina maalämpöön tai hukkalämmön talteenottoon liit-

tyen. 

3.2.2 Uusiutuvan energian lisäämisen ja energiatehokkuuden edistämisen vaikutuk-

set 

Kaukolämmitykselle uusiutuvan energian lisääminen vaikuttaa esimerkiksi käytettäviin tuo-

tantopolttoaineisiin. Turvetta ja fossiilisia polttoaineita aletaan korvata biomassapolttoai-

neilla, joita ovat esimerkiksi erilaiset puuperäiset polttoaineet. Biomassapolttoaineet on kui-

tenkin tuotettava ja kerättävä kestävällä tavalla sellaisista metsistä, joiden uusiutuminen on 

varmaa, jotta luonnon monimuotoisuusresurssit säilyvät (Euroopan parlamentti ja neuvosto 

2018c, 16). Polttoaineiden riittävyydestä voi siis syntyä kilpailua kaukolämmityksessä, 
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jolloin polttoaineiden hinnat saattavat nousta ja sen vuoksi myös kaukolämmityksen tuotan-

tokustannukset kasvavat.  

 

Energiatehokuuden edistämiseen liittyvä hukkalämpöjen hyödyntäminen perustuu nykyään 

pitkälti kehittyneisiin lämpöpumppuihin, sillä niillä voidaan tuottaa korkealämpötilaista 

lämpöä matalalämpötilaisesta ja muuten hukkaan menevästä lämmöstä, joka on yleensä il-

maista. Täten lämpöpumput ovat isossa roolissa tulevaisuuden kaukolämmön tuotannossa. 

 

Energiatehokkaat rakennukset vaativat lämmitykseensä vähemmän energiaa, jolloin kauko-

lämmityksen kysyntä voi vähentyä.  Luvun 2.2 kuvasta 2 havaitaan, että kaukolämmön tuo-

tantomäärien vuosittainen kasvu on tasoittunut vuosien saatossa. Tämä voi osaltaan selittyä 

rakennusten tiukentuneiden energiatehokkuusvelvoitteiden vuoksi. Jos kaukolämpöön liit-

tyneitä rakennuksia aletaan peruskorjaamaan johdonmukaisesti tulevaisuudessa, niiden läm-

mön kysyntä tulee pienenemään esimerkiksi tehokkaampien eristemateriaalien myötä. Kau-

kolämmön kysyntä ei tällöin välttämättä tulevaisuudessa kasva, vaikka uusia rakennuksia 

liittyisikin kaukolämmityksen piiriin, koska olemassa olevien rakennuksien lämmöntarve 

vähenee samaan aikaan. 

3.2.3 Biopolttoaineiden riittävyys 

Afry Management Consulting Oy:n laatimassa ja toteuttamassa raportissa on ennustettu, että 

kiinteiden polttoaineiden kysyntä tulee kasvamaan huomattavasti vuoteen 2030 mennessä 

turpeen ja kivihiilen korvautumisen vuoksi. Kasvanut kysyntä aiheuttaa polttoainekustan-

nuksien nousua energiantuottajille ja aiheuttaa haasteita metsähakkeen saavutettavuuden 

suhteen. (Afry Management Consulting Oy 2021, 40.)  

 

Suomessa metsähake riittää korvaamaan puolet energiaturpeen käytöstä, jos vuotuinen ai-

nespuun hakkuukertymä pysyy viime vuosien tasolla (65 milj. kuutiometriä). Jos hakkuu-

kertymä kasvaisi tulevaisuudessa suurimpaan mahdolliseen arvoonsa (79 milj. kuutiomet-

riä), voitaisiin energiaturve korvata kokonaan kotimaisella metsähakkeella. Alueelliset epä-

tasapainot ovat kuitenkin suuria, sillä esimerkiksi Etelä-Suomessa vallitseva kova kysyntä 

voi ylittää tarjonnan, joka saattaa edistää puupolttoaineen tuontia ulkomailta. (Anttila et al. 

2021, 26–34, 38.)  
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Turpeen energiakäytön vähentyminen ja muutenkin muista fossiilisista polttoaineista eroon 

pääseminen merkitsee sitä, että tulevaisuudessa varmuusvarastoinnin lainsäädäntöä on päi-

vitettävä. Lainsäädännön on vastattava enemmän uusiutuvan energian tuotannossa käytettä-

viä kotimaisia polttoaineita kuin nykyiseen energiahuoltovarmuuteen perustuvia fossiilisia 

tuontipolttoaineita. (Finlex 1992.) 

 

Turpeen energiakäytön vähentäminen nopealla aikataululla aiheuttaa lämmöntuottajille tek-

nisiä haasteita, sillä turvetta on totuttu käyttämään seospolttoaineena puun kanssa, jolloin 

turpeen sisältämän rikin avulla on voitu vähentää puun poltossa muodostuvia klooriyhdis-

teitä, jotka aiheuttavat korroosiota kattilan lämpöpinnoilla (Alakangas et al. 2014, 25). Rik-

kiä voidaan syöttää kattilaan myös erikseen tai käyttää turpeen sijasta kivihiiltä, mutta se ei 

tule olemaan todennäköinen vaihtoehto tulevaisuudessa (Pöyry 2019, 34).  

3.2.4 Lämmöntuotannon sähköistyminen 

Sähköntuotannon siirtyminen uusiutuviin tuotantotapoihin on suurta tulevaisuudessa. Säh-

köä voidaan siirtää suuria määriä pienin häviöin, jolloin se on tehokas energiamuoto. Ener-

giantuotanto perustuu yhä enemmän tulevaisuudessa sähköön ja perinteisten polttoaineiden 

perusta energiantuotannossa pienenee. Tuotantotavoista tuuli- ja aurinkovoima vaikuttavat 

olevan EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta parhaimmat ehdokkaat sähköntuo-

tantoon, joten on tärkeää kehittää ratkaisuja, joilla säätökyvytöntä energiantuotantoa pysty-

tään hallitsemaan. (Valtioministeriö 2020, 82–84.) 

 

Sähköistyminen kaukolämmityksessä tarkoittaa kaukolämmöntuotannon näkökulmasta esi-

merkiksi lämpöpumppujen, lämmönvarastointiratkaisujen ja hukkalämpöjen hyödyntämistä. 

Lämpöpumppujen avulla voidaan hyödyntää päästöttömästi tuotettua sähköä ja tuottaa läm-

pöä sen avulla hukkalämmönlähteistä. Esimerkiksi jätevesien lämmöntalteenotto lämpö-

pumppujen avulla on askel kohti sähköistynyttä kaukolämmöntuotantoa ja sen vuoksi läm-

pöpumppujen mahdollisuuksia selvitellään monien asiantuntijoiden toimesta (HSY 2021).  
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Huomionarvoista on, että maalämmön osuus on kasvanut huomattavasti uudisrakennuksien 

lämmitysvaihtoehtona (Energiateollisuus ry 2020, 20). Lämmityksen sähköistymisen seu-

rauksena se voi olla siis kova kilpailija kaukolämmitykselle tulevaisuudessa. 

 

Tulevaisuudessa ongelmana ei todennäköisesti tule olemaan energiantuotannon riittävyys, 

vaan se kuinka energiantuotanto ja kulutus saadaan tasapainoon keskenään. Tähän on rat-

kaisuna muun muassa sektori-integraatio, joka lisääntyy todennäköisesti sähköistymisen 

kanssa samaan aikaan. Sektori-integraatio tarkoittaa nimensä mukaisesti eri sektoreiden kus-

tannustehokasta integroimista yhteen niin, että saavutetaan joustavuutta, maksimoidaan uu-

siutuvan energian osuus järjestelmissä ja varmistetaan asianmukainen toimitusvarmuus. 

Sektori-integraatiota on esimerkiksi päästöttömän ja vaihtelevan sähköntuotannon yhdistä-

minen sellaisten järjestelmien kanssa, jotka kykenevät hyödyntämään tai varastoimaan säh-

köä sellaisenaan tai muuttamaan sähköä polttoaineeksi samalla huolehtien sähkön tarjonnan 

ja kysynnän tasapainosta. Jos tarkkaillaan sektori-integraatiota kaukolämmöntuotannon nä-

kökulmasta, niin se voisi perustua esimerkiksi siihen, että sähköntuotantosektori yhdistetään 

lämmöntuotantosektoriin lämpöpumppujen tai muiden sähköperusteisien lämmitystapojen 

avulla. (Korteniemi 2021, 4, 9.) 
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4 LÄMPÖPUMPUT JA NIIDEN MERKITYS KAUKOLÄMMITYS-

JÄRJESTELMÄSSÄ 

Lämmöntuotantotapojen näkökulmasta lämpöpumppujen kilpailukyky on kasvanut vuosien 

saatossa niiden hinnan alentuessa ja tekniikan kehittyessä (Zogg 2008, 6). Luvussa 3 todet-

tiin myös, että kaukolämmön tuotannon sähköistäminen alkaa olla houkuttelevaa myös po-

liittisien päätösten vuoksi, joilla pyritään saavuttamaan yhteiskunnallisesti tärkeät ilmasto-

tavoitteet. Lämpöpumput tekevät itsestään mielenkiintoisen vaihtoehdon perinteisen kauko-

lämmön tuotannon korvaajaksi tai sen rinnalle, koska ne mahdollistavat siirtymisen fossiili-

sista energialähteistä uusiutuviin energialähteisiin hyödyntämällä monipuolisesti edullisia 

tai jopa ilmaisia lämmönlähteitä. Lämmönlähteen on oltava kuitenkin suurituottoinen, jotta 

lämpöpumpun hyödyntämisestä olisi hyötyä kaukolämpöjärjestelmässä. Kannattavalla läm-

pöpumppulaitosinvestoinnilla voidaan saavuttaa esimerkiksi joustavuutta sähkön ja lämmön 

yhteistuotannossa ja optimoida tuotantolaitoksien käyttöasteita. (Valor Partners Oy 2016, 3, 

30.) 

 

Lämpöpumppujen yleisesittely on luvun lähtöpiste. Luvussa esitellään lämpöpumpun perus-

periaatteet, rakenne ja toiminta. Seuraavaksi tutustutaan jäteveteen hukkalämmön lähteenä 

ja tuodaan esille sen ominaisuuksia. Hukkalämmön lähteelle voidaan asettaa erilaisia vaati-

muksia, jotka vaikuttavat sen lopulliseen hyödyntämispotentiaaliin, joten luvun tarkoituk-

sena on tuoda esille näitä asioita. Lämpöpumppujen soveltaminen ja niillä haetut hyödyt 

kaukolämmityksessä ovat tapauskohtaisia ja riippuvaisia esimerkiksi kytkentämahdolli-

suuksista, kokoluokasta ja hukkalämmön lähteen sijainnista. Näiden asioiden käsittelyn jäl-

keen luvussa siirrytään ottamaan selvää Suomessa toteutetuista lämpöpumppulaitoksista, 

jotka on suunniteltu osaksi kaukolämmitysjärjestelmiä. Toteutettuja lämpöpumppulaitoksia 

sijaitsee Suomessa esimerkiksi Helsingissä, Espoossa ja Turussa (Valor Partners Oy 2016, 

14). 

4.1 Lämpöpumput 

Lämpöpumppu koostuu yksinkertaisesti höyrystimestä, kompressorista, lauhduttimesta ja 

paisuntaventtiilistä. Näiden komponenttien välille tarvitaan vielä sopiva putkisto ja kiertoai-

neeksi on valittava soveltuva kylmäaine, jolloin kokonaisuus muodostaa lämpöpumpun. 

Lämpöpumppu vaatii toimiakseen vielä sähköenergian syötön ja lämpövarastot 
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höyrystimelle ja lauhduttimelle, joiden avulla lämpöä otetaan talteen kylmäaineeseen ja va-

pautetaan siitä. (Tynjälä 2018, 101.) 

 

Kylmäaine mahdollistaa lämpötila- ja faasimuutoksillaan lämmön siirtymisen höyrysti-

messä ja lauhduttimessa, joiden kautta se kiertää. Kylmäaineelta vaaditaan termodynaami-

silta ominaisuuksiltaan muun muassa suurta höyrystymislämpöä, pientä painesuhdetta, 

pientä viskositeettia ja suurta lämmönjohtavuutta. Suuri höyrystymislämpö mahdollistaa 

lämpöpumpulle pienen kylmäaineen massavirran, jolloin lämpöpumppu voidaan mitoittaa 

fyysisesti kompaktiksi. Pieni painesuhde vähentää lämpöpumpun kompressorin työtä, jol-

loin lämpöpumppu voidaan suunnitella energiatehokkaaksi. Painesuhde määräytyy lämpö-

pumpun lauhtumis- ja höyrystymispaineen suhteena. Suuri lämmönjohtavuus ja pieni visko-

siteetti mahdollistavat tehokkaan lämmönsiirron, jolloin höyrystimen ja lauhduttimen läm-

mönsiirtopinnat voidaan mitoittaa kompakteiksi. Putkistossa muodostuvat virtausvastukset 

ovat lisäksi pienemmät, mitä alhaisempi viskositeetti virtaavalla aineella on. Kylmäaineelta 

toivotaan lisäksi stabiiliutta, ettei se reagoisi kemiallisesti lämpöpumpun materiaalien 

kanssa. (Aittomäki et al. 2012, 103–104.) 

 

Lämpöpumpun rakennetta esitetään kuvassa 10. Kuvan lämpöpumppua käytetään lähtökoh-

taisesti kylmäkoneena eli sen päämääränä on viilentää kylmätiloihin menevää neste- tai il-

mavirtaa.  

 

Kuva 10. Lämpöpumpun rakenne (Tynjälä 2018, 101). 
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Lämpöpumppua voidaan siis käyttää yhtä aikaa sekä viilennykseen että lämmitykseen, sillä 

lämpöpumppu laskee aina sen lämpövaraston lämpötilaa, jonka sisältämää väliainetta kul-

keutuu lämpöpumpun höyrystimen läpi, kun taas lauhduttimen läpi virtaavan väliaineen va-

rasto lämpenee aina. Kuvan tapauksessa lävitse virtaava väliaine on höyrystimellä kylmäti-

loihin menevä jäähtynyt neste tai ilma, ja lauhduttimella lämmennyt neste tai ilma, jota käy-

tetään lauhduttimen jäähdytykseen. Lämpöpumpun toiminnan kannalta vaatimuksena on, 

että viilennettävän ainevirran tulolämpötila on suurempi kuin kylmäaineen tulolämpötila 

höyrystimessä. Lauhduttimeen pätee sama sääntö toisinpäin eli kylmäaineen tulolämpötilan 

on oltava lämpimämpi kuin lämmitettävän ainevirran lämpötila (Tynjälä 2018, 100). 

 

Kuvassa 11 esitetään lämpöpumpun toiminta. Toiminta esitetään logaritmisessa paineta-

sossa entalpian funktiona. Valitun kylmäaineen ominaisuudet määräävät lämpöpumpun toi-

minnan taustalla olevan kylmäaineen tilapiirroksen. 

 

Kuva 11. Lämpöpumpun toiminta lg, p-tasossa entalpian funktiona (Tynjälä 2018, 101). 

 

Selitetään kuvassa esitetty lämpöpumpun toiminta seuraavaksi yksityiskohtaisemmin. Vä-

lillä 1–2 kompressori puristaa kylmäaineen höyrystimen tilapistettä korkeampaan painee-

seen ja lämpötilaan, jolloin myös entalpia lisääntyy. Puristuksen alkupisteessä kylmäaine on 

jo hieman tulistunut ja se tulistuu yhä enemmän puristuksen aikana. Tulistuksen ideana en-

nen puristusta on, etteivät nestepisarat pääse vaikuttamaan kompressorin toimintaan. Välillä 
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2–3 kylmäaine muuttuu ensin kosteaksi höyryksi ja sen jälkeen lauhtuu isotermisesti kyl-

läiseksi nesteeksi. Havaitaan, että kylmäaineen tilapiste on lopuksi kylläisen nesteen raja-

pinnan vasemmalla puolella, jolloin neste on päätynyt alijäähtyneeksi. Lämpöpumpuissa ta-

voitellaan alijäähtymistä lauhduttimessa, koska se mahdollistaa tehokkaamman lämmön 

poiston kylmäaineesta. Kylmäaineen lämpö siirtyy lauhduttimen sekundääripuolella virtaa-

vaan väliaineeseen. Välillä 3–4 kylmäaine paisuu isentalpisesti eli vakiolla entalpian arvolla 

paisuntaventtiilin läpi. Kylmäaineen paisuessa sen paine ja lämpötila alenevat sekä kylmä-

aine alkaa höyrystyä sen saavuttaessa nesteen ja kostean höyryn rajapinnan. Viimeisessä 

vaiheessa kylmäaine ottaa vastaan lämpöä höyrystimen sekundääripiirissä virtaavalta väli-

aineelta, jolloin kylmäaine höyrystyy isotermisesti kokonaan ja lopulta hieman tulistuu. Tä-

män jälkeen kierto alkaa alusta. (Tynjälä 2018, 101.) 

 

Lämpöpumpun suorituskykyä kuvataan tehokertoimen eli COP-arvon (Coefficent Of Per-

formance) avulla (Laitinen et al. 2014, 12). Tehokerroin on voimakkaasti riippuvainen läm-

mönlähteen ja tuotetun lämmön lämpötiloista. Lämpöpumpun tehokerroin on korkea silloin, 

kun tuotetun lämmön lämpötila on lähellä lämmönlähteen lämpötilaa. Tätä riippuvuutta voi-

daan esittää seuraavan yhtälön avulla lämmityskäytössä olevalle lämpöpumpulle:  

 

𝐶𝑂𝑃L =
𝑇max

𝑇max−𝑇min
      (1) 

missä 

𝐶𝑂𝑃L   Lämpöpumpun tehokerroin lämmityskäytössä [-] 

𝑇max    Lämmitettävän lämpövaraston lämpötila   [K] 

𝑇min   Lämmönlähteenä toimivan lämpövaraston lämpötila [K] 

 

Viilennyskäytössä olevan lämpöpumpun tapauksessa ollaan kiinnostuneita siitä, kuinka pal-

jon lämpöpumppu kykenee siirtämään lämpöä pois viilennettävästä lämpövarastosta, jolloin 

tehokerroin lasketaan eri tavalla kuin yhtälössä 1. Tehokertoimen laskenta viilennyskäytössä 

olevalle lämpöpumpulle voidaan esittää seuraavan yhtälön avulla: 

 

𝐶𝑂𝑃K =
𝑇min

𝑇max−𝑇min
      (2) 

missä 



43 

 

𝐶𝑂𝑃K   Lämpöpumpun tehokerroin viilennyskäytössä [-] 

 

Yhtälöt 1 ja 2 pätevät häviöttömille ja täysin palautuville lämpöpumpuille, joten yhtälöiden 

avulla lasketut tehokertoimien arvot ovat suurimpia mahdollisia, jotka ovat saavutettavissa 

ainoastaan teoriassa. Todellisuudessa lämpöpumput ovat kuitenkin häviöllisiä ja palautu-

mattomia, jolloin niiden tehokertoimien arvot ovat huomattavasti pienempiä. Havainnollis-

tetaan lämpöpumpun energiavirtoja kuvan 12 avulla, jossa esitetään lämpöpumpun tai kyl-

mäkoneen tasekuva. 

 

Kuva 12. Kylmäkoneen/lämpöpumpun tasekuva (Tynjälä 2018, 99). 

 

Todelliseen lämpöpumppuun tai kylmäkoneeseen syötettävä teho mahdollistaa lämpöpum-

pun toiminnan niin, että se kykenee siirtämään lämpöä tietyllä teholla alemman lämpötilata-

son varastosta korkeamman lämpötilatason varastoon. Prosessi on kuitenkin häviöllinen, jol-

loin todenmukainen tehokerroin voidaan selvittää lämmityskäytössä lämmitettävään varas-

toon siirtyvän lämpövirran ja ulkopuolelta syötettävän tehon suhteena. Todellisen lämpö-

pumpun tehokerroin lämmityskäytössä voidaan laskea seuraavan yhtälön avulla: 

 

𝐶𝑂𝑃L,tod =
ΦL

𝑃
      (3) 

missä 

𝐶𝑂𝑃L,tod  Todellisen lämpöpumpun tehokerroin lämmityskäytössä [-] 

ΦL   Lämmitettävään varastoon siirretty lämpövirta   [W] 
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𝑃   Lämpöpumppuun syötetty ulkoinen teho    [W] 

 

Viilennyskäytössä periaate on sama, mutta yhtälöön osoittajaan vaihdetaan viilennettävästä 

varastosta siirtyvä lämpövirta. Tehokerroin viilennyskäytössä voidaan laskea seuraavalla 

yhtälöllä: 

𝐶𝑂𝑃K,tod =
ΦK

𝑃
      (4) 

missä 

𝐶𝑂𝑃K,tod  Todellisen lämpöpumpun tehokerroin viilennyskäytössä [-] 

ΦK   Viilennettävästä varastosta siirretty lämpövirta   [W] 

 

Työn tutkimusvaiheessa käytetään COP-arvon määrittämisen apuna kirjallisuudesta löyty-

vää empiiristä yhtälöä, jota on käytetty jäteveden lämmöntalteenottoa tutkivassa teoksessa 

(Alekseiko et al. 2014, 37). Tehokertoimen arvo voidaan täten laskea seuraavalla yhtälöllä:  

 

𝜑 = 0,74
𝑇C

𝑇C−𝑇E
− (0,0032𝑇E +

0,765𝑇E

𝑇C
) + 0,9    (5) 

missä 

𝜑   Lämpöpumpun tehokerroin      [-] 

𝑇C   Kylmäaineen lauhtumislämpötila    [K] 

𝑇E   Kylmäaineen höyrystymislämpötila    [K] 

 

SPF-arvo on COP-arvoa yleisesti pätevämpi tapa ilmoittaa lämpöpumpun suorituskykyä. 

SPF on englanninkielinen lyhenne sanoista Seasonal Performance Factor ja se perustuu läm-

pöpumpun ulostulotehon ja tuotantoon käytetyn energian suhteeseen. SPF-arvo antaa täten 

kokonaisvaltaisemman kuvan lämpöpumpun suorituskyvystä, koska sen systeemirajana voi-

daan käyttää laajempaa kokonaisuutta. (Laitinen et al. 2014, 12) 

4.2 Yhdyskunnan jätevedet hukkalämmönlähteenä 

Lämpöpumpun avulla voidaan hyödyntää joustavasti erilaisia lämmönlähteitä. Yleisimmät 

lämmönlähteet ovat sellaisia, että niistä saatava lämpö on edullista tai ilmaista, jolloin itse 

lämmönlähteen hyödyntämisestä ei koidu kustannuksia lämpöpumppulaitoksen käytössä. 

Toivottavaa on myös, että lämmönlähteestä saatava lämpö olisi mahdollisimman tasaisesti 
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saatavissa koko vuoden, jotta lämpöpumpun käyttöaika olisi vuositasolla mahdollisimman 

pitkä. Lämpöpumppulaitos sijoitetaan tavallisesti lähelle lämmönlähdettä, jolloin lämmön 

siirtomatkojen vuoksi olisi kannattavaa, että lähialueella olisi lämpöpumppulaitoksen mitoi-

tusta vastaava lämmöntarve. Pitkät siirtomatkat kasvattavat nimittäin lämpöhäviöitä ja lisää-

vät pumppauskustannuksia. Laitoksen investointivaiheessa muuten kannattava investointi 

voi muuttua kannattamattomaksi hyvinkin nopeasti, jos putkistojen rakennustarpeesta aiheu-

tuvat kustannukset ovat suuret. Lämmönlähteen ja täten myös lämpöpumppulaitoksen si-

jainti tulisi olla lähellä sellaista sähköverkkoa, joka kestää lämpöpumpun kuormituksen. 

Lämpöpumppulaitos voi käynnistyessään vaatia jopa 7-kertaisen sähkötehon tarpeen keski-

määräiseen ottotehoon verrattuna. (Valor Partners Oy 2016, 11–13, 25.) 

 

Jätevedenpuhdistamoiden läpi virtaavat yhdyskunnan jätevedet, joten jätevesivirta on melko 

pysyvä lämmönlähde sen kannalta, että jätevedenpuhdistus on yhteiskunnalle yksi perus-

edellytys. Jätevesivirtaamat voivat kuitenkin vaihdella runsaastikin vuorokausitasolla joh-

tuen viemäriverkoston rakenteesta. Jätevesien lämpö on peräisin vedenkuluttajilta ja jäteve-

denkäsittelyprosessista, jossa veden on oltava lämpötilaltaan riittävä, jotta jäteveden puhdis-

tuksen kannalta tärkeät kemialliset reaktiot tapahtuisivat tehokkaasti ja mikrobien aktiivi-

suus olisi oikeanlainen. (Metcalf & Eddy 2014, 60.) 

 

Lämpöpumpuilla hyödynnetään tavallisesti puhdistettuja jätevesiä, joiden lämpötila on al-

haisempi kuin puhdistamattomien. Puhdistettu jätevesi on kuitenkin lämpöpumpun siistin 

käyttöympäristön ja kytkennän yksinkertaisuuden vuoksi houkutteleva lämmönlähde, jos 

vain sen lämpötilatasot pysyvät tarpeeksi korkeana ja virtaamat eivät vaihtele liikaa. Jäteve-

denpuhdistamon optimaalinen toiminta ja puhdistustulos on ensiarvoisen tärkeää yhteiskun-

nalle ja ympäristölle, joten sen vuoksi on oleellista, ettei puhdistusprosessia häiritä ylimää-

räisellä lämmön talteenotolla ennen prosessia tai sen aikana. Sen vuoksi jäteveden lämmön 

talteenotossa hyödynnetään tavallisesti puhdistettua jätevettä. Huomionarvoista on myös, 

että puhdistamattomat jätevedet saattavat sisältää lämmön keruupiiriä kohtaan haitallisia yh-

disteitä, jotka voivat heikentää systeemin käyttövarmuutta esimerkiksi korroosion vuoksi. 

(JS-Puhdistamo 2021; Alekseiko et al. 2014, 36.) 
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Jäteveden lämpötilan olisi hyvä pysyä jatkuvasti yli 8 ℃:n yläpuolella, jottei lämpöpumpun 

tehokerroin laskisi turhan alhaiseksi (Valor Partners Oy 2016, 15). Valor Partners Oy:n te-

kemässä selvityksessä saatiin selville eri toimijoiden haastattelujen perusteella, että vesi, 

joka on lämpötilaltaan 5–7 ℃, ei ole enää tehokkaasti hyödynnettävää lämpöpumppukäy-

tössä. Lämpötila voi pudota rankasti esimerkiksi keväällä, jolloin lumet ja jäät sulavat. Läm-

pimimmillään jätevedet ovat kesällä, jolloin ei kuitenkaan ole kovinkaan paljoa lämmönku-

lutusta. (Valor Partners Oy 2016, 27.) 

 

Jäteveden virtaama voi vaihdella esimerkiksi kotitalouksien ja teollisuuden vedenkulutuksen 

perusteella. Lisäksi sääolosuhteiden vaihtelu on merkittävä seikka virtaamien vaihteluissa. 

Jos hulevedet eli esimerkiksi katujen sulamisvedet johdetaan viemäreihin, voivat virtaamat 

vaihdella paljonkin vuorokauden aikana. (Metcalf & Eddy 2004, 178.) 

 

Virtaamien vuosittainen vaihtelu voidaan havainnollistaa pysyvyyskäyrän avulla, johon laa-

ditaan eri virtaamien määrät aikasarja-analyysinä koko vuoden ajalta. Virtaaman lämpöti-

loista voidaan muodostaa myös pysyvyyskäyrä jäteveden lämpöpotentiaalin suhteen, jos jo-

kaiselle virtaaman arvolle mitataan myös jäteveden lämpötila ja päätetään lämpöpumpun 

aiheuttamalle jäteveden jäähtymälle sopiva arvo. Tällainen pysyvyyskäyrä esitetään kuvassa 

13. Pysyvyyskäyrien data on peräisin Jyväskylän Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon ti-

lastoista (JS-Puhdistamo 2021). 
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Kuva 13. Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon tilastoista muodostetut lämpövirran pysyvyyskäyrät eri jääh-

tymille (JS-Puhdistamo 2021). 

 

Kuvasta havaitaan, että kaksi astetta suuremmalla jäähtymällä saavutetaan suurempia läm-

pövirran arvoja. Pysyvyyskäyrät ovat melko loivia, jolloin lämpövirrat pysyvät suhteellisen 

vakiona suuren osan vuodesta. Lämpövirta pysyy noin 7680 tuntia alueella 8–12 MW tai 

alueella 6–8 MW sen mukaan kumpaako pysyvyyskäyrää tarkastellaan. 

 

Sopiva jäähtymän arvo vaihtelee muun muassa tarkasteltavan lämmönlähteen lämpötilata-

sojen ja lämpöpumppulaitoksen koon mukaan. Jäähtymän arvoa noin 3 ℃ voidaan käyttää 

esimerkiksi pienillä lämpöpumpuilla (Chae et al. 2013, 669) ja suuremmilla kokoluokilla 

voidaan käyttää jäähtymän arvona noin 5 ℃, kuten 2015 valmistuneessa Fortumin Suomen-

ojan lämpöpumppulaitoksessa käytetään (Fortum 2015). Jäähtymän maksimiarvon määrittää 

lopulta jäteveden jäätymispiste, joten alle 1 ℃:n alitus ei ole järkevää. 

4.3 Lämpöpumput osana kaukolämmitysjärjestelmää 

Sähkön alhainen ja vaihteleva hinta tulevaisuuden kehittyneillä sähkömarkkinoilla ja polt-

toon perustuvan tuotannon kasvavat kustannukset ovat johtaneet siihen, että lämpöpumppu-

jen hyödyntäminen kaukolämpöjärjestelmässä on alkanut olla houkuttelevaa. Sähkön hinnan 
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ollessa alhainen lämpöpumpun käyttökustannukset ovat pienet ja toisaalta sähkön hinnan 

vaihdellessa voimakkaasti voidaan lämpöpumpulla edistää joustavuutta sähkön käytössä ja 

tuotannossa. Lämpöpumppu on nopeasti ja edullisesti käyttövalmis tarpeen tullen. Nopea 

käynnistyvyys ja alasajo antavat mahdollisuuden osallistua tulevaisuudessa ennakoiduille 

sähkön säätömarkkinoille, joista on mahdollista saada sähköä edullisemmin kuin esimerkiksi 

sähkön spot-markkinoilta. Tulevaisuudessa säätökapasiteettia tarvitaan, kun sähköntuotanto 

alkaa perustua yhä enemmän tuuli- ja aurinkovoimaan, joiden vaihteleva tuotanto aiheuttaa 

hintaheilahteluita sähkömarkkinoilla. Säätömarkkinoilla varmistetaan toimitusajankohdan 

aikana, että sähkön tuotanto ja kulutus ovat jatkuvasti tasapainossa. Lämpöpumppujen hyö-

dyntäminen säätömarkkinoilla antaa mahdollisuuden käyttää edullisesti sähköä tiettyihin ai-

koihin. Edullisen sähkön aikaan lämpöpumppu voidaan kytkeä päälle tuottamaan kaukoläm-

pöä tai kaukojäähdytystä tai varastoimaan sitä erillisiin varastoihin, joista se olisi käytettä-

vissä esimerkiksi silloin, kun lämpöpumppu sammutetaan säätömarkkinoiden aikaansaaman 

alasajotilanteen vuoksi. (Valor Partners Oy 2016, 27–28.) 

 

Jatkuvasta lämpöpumpun alas- ja ylösajosta ei ole kuitenkaan paljoa vielä tutkimustietoa. 

Tavanomaisesti lämpöpumppuja kyetään säätämään melko ongelmattomasti vielä 20 pro-

sentin osakuormalla. On kuitenkin epäselvää, kuinka paljon lämpöpumppujen toistuvat 

käynnistykset ja sammutukset vähentävät käyttöikää lämpöpumpun mekaanisten osien ku-

luessa. Syklimäisestä käytöstä voi aiheutua myös merkittäviä sähkönkulutuspiikkejä, jolloin 

lämpöpumpun tuotannon hinta nousee merkittävästi. (Isoaho 2018, 38.)  

 

Tulevaisuuden kaukolämmön tuotannossa tulee olemaan paljon epävarmuutta polttoainei-

den hinnoissa, joten lämpöä on houkuttelevaa tuottaa lämpöpumppujen avulla, jolloin läm-

mön tuotantorakennetta voidaan laajentaa ja tehdä se aiempaa riskittömämmäksi. Lisäksi 

kaukokylmän kysyntä on ollut kasvussa, jolloin lämpöpumppu on luonnollisesti soveltuva 

valinta sen tuotantoon, koska lämpöpumpun toiminta perustuu siihen, että se kykenee läm-

mittämään ja viilentämään eri virtoja samaan aikaan. (Valor Partners Oy 2016, 10, 23.) 

 

Tässä alaluvussa keskitytään hukkalämmön lähteiden hyödyntämiseen suomalaisessa kau-

kolämmön ja kaukojäähdytyksen tuotannossa viime vuosien aikana. Luvun tarkoituksena on 

myös tutkia, millä tavoin lämpöpumppua voidaan hyödyntää osana 
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kaukolämmitysjärjestelmää. Lämpöpumppu voidaan kytkeä esimerkiksi kaukolämmön 

meno- tai paluuveden lämmitykseen, kaukojäähdytyksen tuotantoon tai osaksi kaukolämpö-

verkon lämpövarastoa. 

4.3.1 Hukkalämmönlähteiden hyödyntäminen Suomessa 

Hukkalämmönlähteiden käyttö on kasvanut kaukolämmön tuotannossa vuodesta 2009 vuo-

teen 2019 7,5 prosenttiyksikköä. Vertailun vuoksi uusiutuvien energialähteiden osuus, joihin 

myös hukkalämmönlähteet kuuluvat, ovat kasvaneet samalla aikajänteellä 24,5 prosenttiyk-

sikköä. Samaan aikaan fossiilisten polttoaineiden käyttö on vähentynyt. Tilannetta esitetään 

graafisesti kuvassa 14 ympyrädiagrammien avulla. (Energiateollisuus ry 2020, 6.) 

 

 

Kuva 14. Lämmöntuotannon painottuminen enemmän uusiutuvien energialähteiden pohjalle (Energiateolli-

suus ry 2020, 6). 

 

Hukkalämpöjen hyödyntämisen kasvua Suomessa selittävät aikajänteen aikana rakennetut 

uudet hukkalämpöjä hyödyntävät laitokset. Hukkalämpöjä hyödynnettiin toimitetun lämmön 

tuotannossa vuonna 2019 noin 3,6 TWh:n edestä. Suurten lämpöpumppujen hyödyntämis-

potentiaalin on arvioitu olevan 3–4 TWh:n suuruinen vuonna 2016. (Valor Partners Oy 2016, 

3.) 

 

Hukkalämmönlähteiden hyödyntämisen ohella myös kaukojäähdytyksen osuudet ovat kas-

vaneet. Vuonna 2009 kaukojäähdytyksen myynti oli noin 80 GWh, kun vuonna 2019 
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vastaava luku oli noin 280 GWh. Kuvassa 15 esitetään kaukojäähdytyksen myynnin kehit-

tyminen vuodesta 2001 vuoteen 2019. (Energiateollisuus ry 2020, 22.) 

 

 

Kuva 15. Kaukojäähdytyksen myynnin määrä vuosina 2001–2019 (Energiateollisuus ry 2020, 22). 

 

Kuvasta havaitaan, että kaukojäähdytyksen sopimusteho on ollut jatkuvasti kasvussa, mutta 

myynti on ollut vaihtelevaa. Eri vuosien kesäajan lämpötiloilla on vaikutusta kaukojäähdy-

tyksen myyntiin, sillä esimerkiksi vuonna 2019 pienemmän myyntiluvun verrattuna edellis-

vuoteen on aiheuttanut viileämpi kesä. Vuonna 2019 kaukojäähdytyksestä 90 prosenttia pe-

rustui hukkalämmönlähteiden hyödyntämiseen ja lämpöpumpuilla tuotettiin valtaosa eli 66 

prosenttia kaukojäähdytyksen kokonaistuotannosta. (Energiateollisuus ry 2020, 22–23.) 

4.3.2 Lämpöpumppujen kytkentä kaukolämpöverkossa 

Kaukolämpöjärjestelmän koko vaikuttaa lämpöpumpun rooliin. Pienissä kaukolämpöjärjes-

telmissä, joissa lämmöntuotanto perustuu lämmön erillistuotantoon, lämpöpumpulla pyri-

tään minimoimaan lämmön tuotantokustannuksia vähentämällä lämpökattiloiden polttoai-

neen tarvetta. Keskisuurissa kaukolämpöjärjestelmissä, joissa tuotanto perustuu sähkön ja 

lämmön yhteistuotantoon, pyritään lämpöpumpun avulla optimoimaan yhteistuotannon 

kuormitustasoa esimerkiksi sähkön markkinahinnan mukaan. Tällaisessa järjestelmän koko-

luokassa lämpöpumpun ajotavalla siis pyritään tukemaan yhteistuotannon kannattavuutta. 
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Yhteistuotantolaitoksen ja lämpöpumpun väliltä voidaan markkinatilanteen mukaan valita 

kustannustehokkain tuotantotapa. Suurissa kaukolämpöjärjestelmissä, joissa yhteistuotan-

non lisäksi käytetään energiavarastoja kaukokylmän ja kaukolämmön varastointiin, lämpö-

pumpun tarkoituksena on optimoida koko järjestelmän kannattavuutta niin, että lämmön ja 

jäähdytyksen tuotanto on mahdollisimman kustannustehokasta. (Valor Partners Oy 2016, 

24–27.) 

 

Lämpöpumppu voidaan kytkeä kaukolämmön menopuolelle niissä tapauksissa, kun lämpö-

pumppu kykenee tuottamaan lämmöntarvetta vastaavan menolämpötilan taloudellisesti. Ta-

vallisesti talviaikojen menolämpötilojen vaatimus on turhan korkea lämpöpumpuille, jolloin 

lämpöpumpun suorituskyky voi alentua kannattamattomalle tasolle (AFRY 2020b, 18). Ku-

vassa 16 esitetään suuren hyvälaatuisen lämpöpumpun suorituskyvyn riippuvuutta kauko-

lämmön menoveden lämpötilaan. Kuvan tilanteessa on tutkittu lämmönlähdettä, jonka läm-

pötila vaihtelee 5–15 ℃:n välillä eli kyseessä voisi hyvinkin olla puhdistettu jätevesi. 

 

Kuva 16. Kaukolämmön menoveden lämpötilan vaikutus lämpöpumpun suorituskyvyn arvoon (Valor Partners 

Oy 2016, 34). 

 

Kuvasta havaitaan, että lämpöpumpun suorituskyky heikkenee sitä mukaa, mitä kauem-

maksi menoveden arvo muuttuu lämmönlähteen lämpötilasta. Kuva näyttää suuntaa anta-

vasti suorituskyvyn muuttumisen menoveden lämpötilan mukaan. Jos tarvetta on menove-

den lämpötilan nostamiselle yli lämpöpumpun kyvyn, niin silloin on käytettävä lämpötilan 

priimaamiseen tarkoitettuja lämpölaitoksia, joiden avulla menopuolen veden lämpötila voi-

daan nostaa tarpeen mukaiselle tasolle. Tuotetun lämmön priimaus on kuitenkin kallista, 

ellei sitä kyetä tekemään olemassa olevilla laitoksilla. Sellaisenaan lämpöpumpulla tuotettua 
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lämpöä voidaan hyödyntää etenkin kaukolämmön lähiverkossa, jossa lyhyet siirtomatkat ei-

vät pääse muodostamaan huomattavia lämpöhäviöitä talvellakaan. Lähiverkossa lämpöpum-

pun tuottama veden lämpötila on riittävä asiakkaille talvipakkasillakin. (Valor Partners Oy 

2016, 17, 25, 29, 31.) 

 

Esimerkiksi Ekokemin Riihimäen lämpöpumput on kytketty voimalaitoksen viereen tuotta-

maan lämpöä kaukolämmön menoveteen. Lämpöpumput ottavat lämmön talteen kaukoläm-

mön 60 ℃ paluuvedestä viilentäen sitä 5–10 astetta. Viileämpi paluuvesi mahdollistaa täten 

tehokkaamman lämmönsiirron voimalaitoksen savukaasujen lämmöntalteenotossa, jonka 

kautta paluuvesi virtaa. Tämän jälkeen lämpöpumpuilla talteen otettu lämpö siirretään läm-

menneeseen veteen, jolloin voidaan tuottaa noin 90–120 ℃ kaukolämmön menopuolen 

vettä. (Valor Partners Oy 2016, 17–18.) 

 

Lämpöpumppu voidaan kytkeä kaukolämmön paluupuolelle, jolloin varsinaisessa lämpölai-

toksessa on mahdollista saavuttaa polttoainesäästöjä, sillä lämpöpumpulla voidaan lämmit-

tää paluuvettä säästettävän polttoainemäärän verran. Etuna tällaiselle kytkennälle on hyvä 

lämpöpumpun suorituskyky, jolloin lämmön tuottaminen on taloudellista. Salmisaaren voi-

malaitoksella Helsingissä on hyödynnetty lämpöpumppua kaukolämmön paluupuolella. 

Lämpöteholtaan 6,75 MW lämpöpumppu ottaa talteen erilaisia laitoksen jäähdytysvesien 

lämpöjä ja siirtää ne kaukolämmön paluuveteen. Lämpöpumpun käyttöteho on kuitenkin 

hieman alempi, noin 5,3 MW, jolloin sen kapasiteetti on noin yhden prosentin luokkaa voi-

malaitoksen kattilan kapasiteetista. Vuosittainen käyttöaika lämpöpumpulle on noin 4500 

tuntia. Lämpöpumppuinvestointi on ollut erittäin kannattava 3,5 vuoden takaisinmaksuajal-

laan tässä järjestelmässä. Lämpöpumppukytkennässä hävitään kuitenkin noin 500 kW säh-

köä, sillä kaukolämmön paluuvesi saapuu korkeammassa lämpötilassa kaukolämpöveden 

lämmönvaihtimelle. Korkeampi sisääntulolämpötila pakottaa vesihöyryn paisumaan korke-

ampaan paineeseen höyryturbiinin jälkeen, jolloin turbiinin vesihöyryn entalpiasta muun-

nettu mekaaninen energia vähenee. Lopulta tästä seuraa pienempi generaattoriteho. (IEA 

District Heating 1989, 600–604.) 

 

Lämpöpumpun kykyä viilentää ja lämmittää samanaikaisesti on houkuttelevaa hyödyntää 

kaukojäähdytyksen ja kaukolämmön yhteistuotannossa. Kaukojäähdytyksen tuotannosta 
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tekee osaltaan houkuttelevaa myös se, että tulevaisuudessa kaukojäähdytyksen kysyntä tulee 

mahdollisesti kasvamaan. Jos lämpöpumppulaitoksen kaukojäähdytykselle löytyy kysyntää, 

on lämpöpumppulaitosinvestointi todennäköisesti kannattavampi. (Valor Partners Oy 2016, 

26–28.) 

 

Suurissa kaukolämpöjärjestelmissä, jotka perustuvat kolmoistuotantoon, on yleistä, että kau-

kolämpöverkkoon on sijoitettu myös energiavarastoja kaukolämpöä tai kaukojäähdytystä 

varten. Kolmoistuotanto tarkoittaa, että jäähdytystä ja lämpöä tuottava lämpöpumppu on in-

tegroitu alueellisen kaukolämpöverkon kanssa, jossa on myös esimerkiksi CHP-laitos, joka 

tuottaa lämmön lisäksi sähköä. Energiavarastot tekevät kolmoistuotannosta erittäin jousta-

vaa, sillä esimerkiksi edullisen sähkön aikaan lämpöä tai jäähdytystä voidaan tuottaa ylimää-

rin tarpeeseen nähden, jolloin sitä voidaan varastoida. Sähkön hinnan kohotessa korkealle 

lämpöpumput täytyy kytkeä pois päältä, mutta varastoidulla lämmöllä tai jäähdytyksellä voi-

daan edelleen vastata tarpeeseen. Lämpöä voidaan myös purkaa energiavarastosta lämpö-

pumpun avulla, jolloin lämpövarasto on itseasiassa hetkittäinen lämmönlähde lämpöpum-

pulle. Tällä periaatteella lämpövarastosta saatavaa lämpöä voidaan hyödyntää kauemmin ja 

alemmassa lämpötilassa. (Valor Partners Oy 2016, 23, 26.) 

4.4 Suomessa toteutetut lämpöpumppulaitokset 

Vuonna 2006 Suomessa rakennettiin ensimmäinen merkittävän kokoluokan lämpöpumppu-

laitos Sörnäisiin, Helsinkiin. Laitos rakennettiin Katri Valan puiston alle, jonka perusteella 

laitos sai nimensä. Ennen vuotta 2006 Helsingissä oli tutkittu jo kauan lämpöpumppujen 

hyödyntämistä esimerkiksi yhdyskunnan jätevesien lämmön talteenotossa, mutta mahdolli-

sia hankkeita ei saatu laskentamenetelmien mukaan kannattavaksi ilman kaukojäähdytyksen 

tuotantoa rinnalla. Katri Valan laitoksen valmistumisen jälkeen Suomessa rakennettiin kaksi 

muuta merkittävää lämpöpumppulaitosta, jotka hyödyntävät yhdyskunnan jätevettä läm-

mönlähteenään. Vuonna 2009 Turkuun rakennettiin Kakolan lämpöpumppulaitos, joka on 

Katri Valan laitoksen kanssa hyvin samankaltainen. Kuusi vuotta Turun laitoksen valmistu-

misen jälkeen Espoon Suomenojalle rakennettiin Fortumin toimesta Suomenojan lämpö-

pumppulaitos. (Valor Partners Oy 2016, 10) Fortumilla on suunnitteilla ottaa käyttöön myös 

uusi lämpöpumppuyksikkö nykyisen Suomenojan laitoksen yhteyteen vuoden 2021 kevään 
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aikana, jolla hyödynnettäisiin lähtökohtaisesti 2022 valmistuvan Blominmäen jätevedenpuh-

distamolla syntyvän jätevesivirran hukkalämpöä (Fortum 2019).  

 

Tässä luvussa tutustutaan merkittävimpiin Suomessa rakennettuihin lämpöpumppulaitok-

siin. Käsittelyssä on Helsingissä sijaitseva Katri Valan lämpöpumppulaitos, Turun Kakolan 

lämpöpumppulaitos ja Espoon Suomenojan lämpöpumppulaitos.  

4.4.1 Katri Valan lämpöpumppulaitos 

Helen Oy:n suunnittelema Katri Valan lämpöpumppulaitos on maailman suurin lämmön ja 

jäähdytyksen yhteistuotannon lämpöpumppulaitos.  Laitos otettiin käyttöön vuonna 2006 ja 

se käyttää lämmönlähteenään kaukojäähdytyksen paluuvettä ja puhdistettua jätevettä, joka 

on peräisin Viikinmäen jätevedenpuhdistamolta. Viikinmäelle tuleva keskimääräinen jäte-

veden vuorokausivirtaama oli vuonna 2019 noin 293 000 kuutiometriä. Laitos sisälsi alun 

perin viisi lämpöpumppua, joiden kunkin lämpöteho on 18 MW ja jäähdytysteho 12 MW. 

Vuonna 2018 aloitettiin tekemään selvityksiä uudesta, kuudennesta lämpöpumppuyksiköstä, 

joka mahdollistaisi suuremman lämmöntalteenottopotentiaalin jätevesivirtojen kasvaessa 

jopa 2000 m3/h nykyisestä samalla, kun tuotantoprosessit tehostuvat. Kuudes lämpöpumppu 

on tarkoitus ottaa tuotantokäyttöön kesän 2021 aikana. Lämpöpumppuprojektin aikana li-

säksi yhdelle olemassa olevalle lämpöpumpulle vaihdetaan muun muassa suurempi sähkö-

moottori ja uusi vaihteisto, sillä lämpöpumppuyksikön tehoa on tarkoitus nostaa 1,5 MW:n 

edestä. (Valor Partners Oy 2016, 16; HSY 2020, 13; Helen Oy 2020a.) 

 

Helenin tavoite hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä tarkoittaa sitä, että sen on kor-

vattava vanhojen kivihiiltä polttavien voimalaitoksien tuotantoa jollain muilla tuotantota-

voilla. Onnistuneet lämpöpumppuprojektit ovatkin vauhdittaneet siirtymistä fossiilisista 

polttoaineista uusiin hiilineutraaleihin tuotantotapoihin, mutta Helen on päättänyt edistää 

siirtymistä entisestään rakentamalla vielä seitsemännen lämpöpumppuyksikön Katri Valan 

lämpöpumppulaitoksen yhteyteen. Seitsemännen yksikön lämmitysteho on 32 MW ja jääh-

dytysteho 21,5 MW ja se on tarkoitus ottaa tuotantokäyttöön vuonna 2023. Seitsemännen 

lämpöpumppuyksikön myötä Katri Valan laitos saavuttaa lämpötehon 155 MW ja jäähdy-

tystehon 103,5 MW. (Helen Oy 2020b.)  
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Katri Valan laitos on ollut jo viidelläkin lämpöpumppuyksiköllään melko kannattava inves-

tointi, sillä lämpöpumppujen avulla voidaan mahdollistaa suurille tuotantolaitoksille pitkät 

suuren kuorman käyttöajat. Lämpöpumppujen ansiosta suuria tuotantolaitoksia ei tarvitse 

käyttää merkittävän pienillä osatehoilla syksyn ja kevään aikana. (Valor Partners Oy 2016, 

16.)  

 

Kuvassa 17 esitetään Katri Valan lämpöpumppulaitoksen toimintaa talvella. Kuva sisältää 

lämpöpumppujen yksinkertaistetun kytkentäkaavion kaukolämpö- ja kaukojäähdytysver-

kossa. Lämpöpumput ovat Friothermin Unitop 50FY -mallisia lämpöpumppuja, joiden kier-

toaineena käytetään kylmäainetta R134a (Foster et al. 2016, 4).  

 

 

Kuva 17. Katri Valan lämpöpumppulaitoksen toimintaperiaate talvella (Foster et al. 2016, 4). 

 

Kuvasta havaitaan, että talviolosuhteissa kaukolämpöä tuotetaan jäteveden lämmön avulla. 

Jäteveden sisääntulolämpötila talteenottolämmönvaihtimelle on 12 ℃ ja ulostulolämpötila 

6 ℃. Lämpöpumpun höyrystinpiirille vesi menee sisään lämpötilassa 10 ℃ ja tulee ulos 

lämpötilassa 4 ℃. Lauhdutinpiirillä saapuva kaukolämpövesi on lämpötilassa 50 ℃ ja pois-

tuva kaukolämpövesi on lämpötilassa 62 ℃, jolloin lämpöpumpun avulla suoritetaan 
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kaukolämmön paluuveden esilämmitys. Lämpöpumpun COP on tällöin 3,51 lämmityskäy-

tössä. Talviaikana kaukojäähdytys perustuu viileän meriveden mahdollistamaan vapaajääh-

dytykseen. (Foster et al. 2016, 3.) 

 

Kesäaikana kaukojäähdytys sen sijaan perustuu lämpöpumpulla tehtävään jäähdytykseen, 

kuten kuvasta 18 havaitaan. Samalla myös kesäajan kaukolämmitys kyetään tuottamaan ot-

tamalla lämpöä talteen kaukolämmön paluuvedestä. Kesäaikaan lämpöpumpulla kyetään 

tyydyttämään noin 250 000 helsinkiläisen lämmöntarve (Valor Partners Oy 2016, 16).  

 

 

Kuva 18. Katri Valan lämpöpumppulaitoksen toimintaperiaate kesällä (Foster et al. 2016, 4). 

 

Kuvasta havaitaan, että kaukojäähdytysvesi palaa kuluttajilta lämpötilassa 20 ℃ ja lämpö-

pumpun höyrystimen jälkeen sen lämpötila on 4 ℃. Lämpöpumpun lauhdutinpiirillä vastaa-

vasti tuleva kaukolämpövesi on lämpötilassa 45 ℃ ja se lähtee takaisin kiertoon lämpötilassa 

88 ℃. Tällöin lämpöpumpun COP on lämmityskäytössä 2,96. Ylimääräinen lämpö siirretään 

erillisen lämmönvaihtimen kautta mereen. Kaukolämpö- ja kaukojäähdytysverkoissa on li-

säksi energiavarastot, joiden avulla voidaan parantaa tuotannon joustavuutta ja energian toi-

mitusvarmuutta. (Foster et al. 2016, 3; Valor Partners Oy 2016, 16.) 
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4.4.2 Kakolan lämpöpumppulaitos 

Turun Kakolassa rakennettiin vuonna 2009 Kakolan jätevedenpuhdistamon läheisyyteen yh-

teen lämpöpumppuyksikköön perustuva lämpöpumppulaitos, jonka lämpöteho oli 20 MW 

ja jäähdytysteho 14 MW. Myöhemmin vuonna 2013 laitosta laajennettiin toisella samanlai-

sella lämpöpumppuyksiköllä. Laitoksen tavoitteena on vastata turkulaisten kiinteistöjen kau-

kolämmön ja kaukojäähdytyksen kysyntään. Laitos tuottaa 24 000 turkulaisen lämmöntar-

peen. Laitoksen ottoteho on 6,5 MW per lämpöpumppu, joten lämpöpumppujen COP-arvot 

maksimikuormitustilanteessa lämmitys- ja jäähdytyskäytössä ovat yhtälöiden 3 ja 4 avulla 

karkeasti laskettuna 3,1 ja 2,2. (Motiva 2020.)  

 

Kuvassa 19 esitetään Kakolan lämpöpumppulaitoksen kytkentä kaukolämpö- ja kaukojääh-

dytysverkossa. Kytkentä ja toimintaperiaate on yksinkertaistettu todellisesta prosessista ku-

vassa. 

 

Kuva 19. Kakolan lämpöpumppulaitoksen kytkentä ja toimintaperiaate Turun kaukolämpö- ja kaukojäähdy-

tysverkossa (Levomäki 2015, 27). 

 

Kuvasta havaitaan, että lämpöpumppu hyödyntää puhdistettua jätevettä, jonka lämpötila on 

keskimäärin 14 ℃. Viilennetty, noin 4 ℃ jätevesi johdetaan tämän jälkeen kaukojäähdytyk-

sen tuotantoon ja sen jälkeen mereen (Valor Partners Oy 2016, 17). 
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Kaukojäähdytysverkostossa on lisäksi 16 000 kuutiometrin kylmäakku, jolla voidaan huo-

lehtia kulutuksen ja tuotannon tasapainosta (Motiva 2020). Kuvan tilanteessa kylmäakun on 

esitetty olevan tilavuudeltaan 17 000 kuutiometriä, joten lähteiden välillä on hieman eroja.  

 

Laitos kykenee täyttämään kaukolämpöveden menolämpötilan vaatimukset talviaikoinakin, 

sillä kaukolämmön menovesi lämmitetään lämpötilaan 85 ℃ ja syötetään lähialueen verkos-

toon. Kakolan lämpöpumppulaitos sijaitsee lähellä lämmön ja jäähdytyksen kulutuskohteita, 

jolloin priimaustarvetta ei esiinny talvellakaan. (Valor Partners Oy 2016, 17.) 

 

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon käsitellyn jäteveden virtaama päivässä oli vuonna 

2019 keskimäärin 93 300 kuutiometriä (Leino 2020, 36). Puhdistetun jäteveden virtaamat 

vaihtelevat kuitenkin melko paljon vuoden aikana, kuten kuvasta 20 voidaan havaita. Kako-

lassa lämpöpumput on mitoitettu toimimaan jätevesivirtaamien minimikohdissakin, jolloin 

lämpöpumppuja voidaan hyödyntää tehokkaasti, vaikka virtaamat vaihtelisivatkin päivän ai-

kana (Turku Energia 2021). 

 

 

Kuva 20. Käsitellyn jäteveden vuorokausivirtaamat Kakolan jätevedenpuhdistamolla vuonna 2019 (Leino 

2020, 18). 

 

Virtaamat ovat olleet suurimmillaan kevään ja loppuvuoden aikana, jolloin ne saavuttavat 

moninkertaisen arvon keskimääräiseen nähden. Virtaamien vaihteluun ovat vaikuttaneet 
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esimerkiksi sulamisvedet, sademäärät ja tehdyt verkosto- ja puhdistamo-ohitukset. Käsitel-

lyn ja puhdistamolle johdetun jäteveden määrä on pysynyt vuodesta 2010 vuoteen 2019 li-

kimain samansuuruisena. (Leino 2020, 16, 18.) 

4.4.3 Suomenojan lämpöpumppulaitos 

Vuonna 2015 valmistunut Fortumin Suomenojan lämpöpumppulaitos Espoossa on kolmas 

merkittävä puhdistetun jäteveden hukkalämpöä hyödyntävä laitos Suomessa. Arvioiden mu-

kaan laitos kykenee ottamaan talteen jäteveden lämpöä 300 GWh vuodessa, mikä on 15 pro-

senttia koko Espoon kaupungin lämmöntarpeesta. Lämpöpumppuyksikköjä on nykyään 

kaksi kappaletta ja kummankin lämpöteho on 20 MW ja jäähdytysteho 7,5 MW. Lämpö-

pumppulaitos käyttää Suomenojan jätevedenpuhdistamon vettä hukkalämmön lähteenään. 

Käsitellyn jäteveden keskimääräinen vuorokausivirtaama oli 114 590 kuutiometriä vuonna 

2019.  (Fortum 2015; HSY 2020, 20; Valor Partners 2016, 15.) 

 

Suomenojan jätevedenpuhdistamo on ylittänyt viime vuosina mitoituskuormituksensa, joten 

Espooseen ollaan rakentamassa uutta Blominmäen jätevedenpuhdistamoa, joka korvaisi 

aiemman Suomenojan jätevedenpuhdistamon ja kykenisi vastaamaan noin 500 000 asuk-

kaan jätevesistä Suomenojan 310 000 asukkaan kapasiteetin sijaan. Uuden jätevedenpuhdis-

tamon olisi määrä valmistua vuoteen 2022 mennessä. (HSY 2020, 11.) 

 

Uuden jätevedenpuhdistamon myötä Fortum on suunnitellut rakentavansa uuden lämpöte-

holtaan 20 MW suuruisen lämpöpumpun Espoon Suomenojan voimalaitokselle niin, että 

vuoden 2021 kevääseen mennessä se olisi käyttövalmis. Lämpöpumpun avulla pyritään li-

säämään hiilineutraalin kaukolämmöntuotannon osuutta, sillä Fortumin tavoitteena on muut-

taa kaukolämmön tuotanto kokonaan hiilineutraaliksi 2020-luvun aikana. (Fortum 2019.) 

 

Kuvassa 21 esitetään Suomenojan nykyisen lämpöpumppulaitoksen toimintaa. Kuvasta 

puuttuu muun muassa laitokseen liitetyt energiavarastot, joilla pystytään varastoimaan jäte-

vettä ennen lämmön talteenottoa (Valor Partners Oy 2016, 30). 
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Kuva 21. Suomenojan lämpöpumppulaitoksen toimintaperiaate (Fortum 2021). 

 

Kuvasta havaitaan, että puhdistettu jätevesi saapuu lämpöpumpun höyrystimelle vuoden ai-

kana lämpötiloissa 8–18 ℃ ja poistuu lämpötiloissa 3–13 ℃. Jätevettä ei jäähdytetä enem-

pää jäätymisriskin vuoksi. Kesäaikana lämpöpumppu ottaa talteen lämpöä kaukojäähdytyk-

sen paluuvedestä ja siirtää tarvittavan osan siitä kaukolämmön tuotantoon. 
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5 JÄTEVEDESTÄ SAATAVA BIOKAASU 

Biokaasun avulla voidaan irrottautua fossiilisten polttoaineiden aiheuttamasta riippuvuu-

desta energiantuotannossa. Kotimaista biokaasua tuottamalla voidaan kehittää lisäksi huol-

tovarmuutta ja Suomen vaihtotasetta. Biokaasua tuotetaan anaerobisen prosessin avulla, jota 

kutsutaan myös hapettomaksi hajoamisprosessiksi. Suuria biokaasulähteitä ovat esimerkiksi 

maatalous, teollisuus, jätevedenpuhdistamot ja yhdyskunnat, joissa biokaasua voidaan tuot-

taa hapettoman hajoamisprosessin avulla. Mädätysprosessissa syntyvä biokaasu on tavalli-

sesti tilavuudeltaan suurimmaksi osaksi metaania. Biokaasureaktorista saatava biokaasu si-

sältää tavallisesti 50–70 tilavuusprosenttia metaania, mutta osuus voidaan biometaaniksi ja-

lostamalla nostaa 95–98 tilavuusprosenttiin. Biokaasun tuotannossa syntyy biokaasun ohella 

myös mädätysjäännöstä, joka sisältää hajoamattoman materiaalin ja prosessissa syntyneen 

mikrobiomassan. Mädätysprosessissa syntyvän mädätysjäännöksen jatkohyödynnettävyys 

olisi hyvä olla mahdollista, jotta biokaasutuotanto olisi kannattavampaa. (Suomen Biokaa-

suyhdistys ry 2015, 7, 17–18, 43.) 

 

Tässä luvussa on tarkoituksena tutkia, mitkä tekijät vaikuttavat jätevedestä saatavan mädä-

tyskaasun määrään ja kuinka paljon sitä on yleensä saatavissa jätevesivirrasta. Luvussa tar-

kastellaan lisäksi biokaasun hyödyntämistä jätevedenkäsittelyprosessin jälkeen lämmön tuo-

tannossa. 

5.1 Jäteveden biokaasupotentiaali 

Biokaasu syntyy jäteveden kuiva-aineen orgaanisen osan hajotessa. Orgaanisesta aineksesta 

käytetään lyhennettä VS tai oDM, jotka ovat englanninkielisiä lyhenteitä sanoista volatile 

solids ja organic dry matter. Kuiva-aine sisältää lisäksi epäorgaanista ainetta, eli käytännössä 

tuhkaa, josta muodostuu lopulta mädätysjäännöstä hajoamattoman orgaanisen aineen ja ve-

den kanssa. Kuiva-aineesta käytetään nimitystä TS (total solids). Biokaasutuotannon tehok-

kuutta voidaan ilmaista syötteen VS/TS-suhteen avulla, joka siis määrittää orgaanisen ainek-

sen osuuden koko kuiva-aineessa. Suuren suhdeluvun perusteella ei kuitenkaan voi tehdä 

vielä päätelmiä raaka-aineen biokaasupotentiaalista, koska ensinnäkin tulee tietää kuiva-ai-

neen osuus raaka-aineen määrästä ja senkin jälkeen on otettava selvää, kuinka helposti ha-

joavaa orgaanista ainetta kuiva-aine sisältää. Erilaisten laboratoriotestien avulla voidaan ar-

vioida tarkemmin raaka-aineen hyödyntämisen kannattavuutta. Esimerkiksi kokeellisen 
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metaanituottopotentiaalitestin (BMP, Biochemical methane potential) avulla voidaan selvit-

tää, kuinka paljon metaania voidaan todellisesti tuottaa raaka-aineesta. (Suomen Biokaa-

suyhdistys ry 2015, 22–30.) 

 

Jätevedenpuhdistamoiden puhdistamolietteet käsitellään yleensä puhdistamon yhteydessä 

olevassa biokaasureaktorissa. Jäteveden eri puhdistusprosessien lietteet erotellaan vedestä 

yleensä laskeuttamalla tai erottamalla pinnalta (flotaatio) eri selkeytysvaiheissa. Jäteveden 

hiekanerotuksen jälkeisessä esiselkeytyksessä syntyvä raakaliete jakautuu kemiallisessa sa-

ostuksessa fosforipitoiseen lietteeseen ja biologisessa puhdistusvaiheessa bakteeri- ja mik-

robisolupitoiseen lietteeseen. Veden jälkiselkeytyksessä syntyy lopulta vielä flotaatio- tai 

laskeutuslietettä. Ennen syöttöä biokaasureaktoriin lietteiden TS-pitoisuutta on nostettava, 

koska lietteiden kuiva-ainepitoisuus on erittäin alhainen, jopa vain 1 prosentin luokkaa. TS-

pitoisuutta voidaan nostaa laskeuttamalla lietettä sakeutusaltaissa tai hyödyntämällä mekaa-

nisia tiivistysprosesseja, kuten linkoamista. Mekaanisten tiivistysprosessien käyttö johtaa ta-

vallisesti kuiva-ainepitoisuuteen 10–15 prosenttia ja yksinkertaisempi laskeuttaminen vain 

muutamia prosentteja korkeampaan kuiva-ainepitoisuuteen. Suomessa lietemädättämöiden 

biokaasureaktoreiden syötelietteet ovat kuitenkin melko alhaisia, vain noin 4 prosenttia me-

diaaniltaan. (Suomen Biokaasuyhdistys ry 2015, 41–43.) 

 

Lietteen orgaanisen aineksen hajoava osuus on yksi pääasiallisin tekijä määrittelemään, 

kuinka paljon biokaasua lopulta syntyy. Syötelietteiden VS-pitoisuus on tavallisesti 64–75 

prosentin välillä orgaanisen hajoavan osuuden ollessa tätä pienempi. Metaanituotot vaihte-

levat puhdistamolietteissä välillä 160–400 litraa per kilogramma kuiva-ainetta. (Suomen 

Biokaasuyhdistys ry 2015, 41–43.) 

 

Suomen pääkaupunkiseudun jätevedenpuhdistamoilla, Helsingin Viikinmäessä ja Espoon 

Suomenojalla biokaasua tuotetaan melko runsaasti puhdistamolietteistä. Viikinmäessä, jossa 

sijaitsee Suomen suurin jätevedenpuhdistamo, tuotettiin 15,4 miljoonaa kuutiometriä bio-

kaasua vuonna 2019 ja vastaavasti Suomenojalla tuotantomäärä oli 4,58 miljoonaa kuu-

tiometriä samana vuonna. Molempien puhdistamoiden biokaasujen metaanipitoisuudet oli-

vat 65 prosenttia vuonna 2017. Täten Viikinmäen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamoiden 

biokaasun energiatuotto on 100,1 GWh ja 29,8 GWh vuodessa, jos käytetään metaanin 
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energiasisällön arvoa 36 MJ/m3CH4. Suhteutettuna jätevesilaitoksien tulovirtaamaan ohituk-

set huomioiden tuotetun biokaasun energiasisältö per tulovirtaama oli vuonna 2019 Viikin-

mäellä noin 0,93 kWh/m3 ja Suomenojalla 0,71 kWh/m3. Viikinmäen parempi energiasisältö 

voi selittyä esimerkiksi otollisemmalla jäteveden laadulla mädätysprosessin näkökulmasta 

tai erilaisilla biolietteen tuottoa edistävillä esikäsittelyillä. Huomattavaa on, että biokaasun 

energiatuoton suhde jäteveden virtaamaan on vain suuntaa antava suhde biokaasun tuotan-

non tehokkuudesta, sillä todellisen tehokkuuden arvioinnissa tulee huomioida biokaasupro-

sessiin kulutettu kokonaisenergia, jonka avulla voidaan arvioida biokaasun tuotannon hyö-

tysuhde ja tuotannon hinta. Pyrkimys korkeaan energiatuottoon per tulovirtaama ei ole kan-

nattavaa, jos se toteutuu lisääntyneen energiankulutuksen kustannuksella. (Huttunen & Kuit-

tinen 2017, 23; Suomen Biokaasuyhdistys ry 2015, 32; HSY 2020, 55.) 

5.2 Lämmön tuotanto 

Jätevedenpuhdistamoissa mädätyksen avulla tehtävä biokaasutuotanto on kokoluokaltaan 

melko pientä, jolloin kyseisen biokaasumäärän hyödyntämiseen lämmön tuotannossa riittää 

yleensä pieni laitos. Vaihtoehtoisia laitostyyppejä ovat esimerkiksi suurvesikattiloihin pe-

rustuvat lämpölaitokset. (Suomen Biokaasuyhdistys ry 2015, 150–152.) 

 

Lämmön tuotannossa tavallisesti 70–85 prosenttia biokaasun energiasta voidaan muuttaa 

lämmöksi. Biokaasun lämmön erillistuotannossa voidaan hyödyntää heikkolaatuisempaa 

biokaasua kuin sähkön tuotannossa, joten biokaasun puhdistaminen on helpompaa. Pelkäs-

tään vesihöyry on poistettava tuotetun biokaasun seasta, jos kaasupolttimeksi valitaan kor-

keaa rikkipitoisuutta kestävä poltin. (Suomen Biokaasuyhdistys ry 2015, 150–152.) 

 

Biokaasulle soveltuvalla kaasupolttimella varustetut kondensoimattomat kattilat ja kondens-

sikattilat ovat vaihtoehtona biokaasun polttamiselle. Kondenssikattiloiden etuna tavanomai-

seen kondensoimattomaan kattilaan on se, että niillä voidaan hyödyntää myös savukaasujen 

vesihöyryjen latenttilämpö. Savukaasujen lämpötila voidaan siis laskea niin alas, että savu-

kaasujen vesihöyry alkaa tiivistyä nestemäiseksi, jolloin olomuodon muutos vapauttaa ener-

giaa. Maakaasua hyödyntävien kondenssikattiloiden savukaasujen vesihöyryn tiivistymis-

lämpötila on noin 60 ℃, jolloin kyseisen lämpötilan alituksella voidaan saavuttaa suuria 

hyötysuhteen arvoja. Jopa yli 100 prosentin hyötysuhde on mahdollista saavuttaa, jos 
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hyötysuhde lasketaan polttoaineen alemman lämpöarvon perusteella, jolloin oletetaan savu-

kaasujen veden olevan lopulta höyrystyneenä savukaasujen seassa. Kondenssitekniikalla on 

kuitenkin vaatimuksensa, sillä kattilaan syötetyn veden lämpötilan on oltava tarpeeksi vii-

leää, jotta savukaasujen vesihöyry muuttuisi nestemäiseksi ja latenttilämpö saataisiin talteen. 

Kondenssikattiloiden menoveden ja paluuveden lämpötilan suhde on tavallisesti vain 60:40 

℃, mutta paluuveden lämpötilat asettuvat yleensä reilusti korkeammalle Suomessa, jolloin 

latenttilämpöä ei saada hyödynnettyä tehokkaasti. Kondenssikattilan sovelluskohteena käy-

vät kuitenkin sellaiset kuormat, joihin kelpaa matalalämpötilainen vesi ja jotka vastavuoroi-

sesti tarjoavat paluuvettä alhaisessa lämpötilassa kattilalle. (Suomen Biokaasuyhdistys ry 

2015, 150–152; Che et al. 2004, 3252, 3255, 3263.) 

 

Suurvesikattiloihin lukeutuvilla tulitorvi-tuliputkikattiloilla voidaan polttaa tavanomaisesti 

kaasumaisia polttoaineita kuten biokaasua tai maakaasua. Kyseisen kattilatyyppi on vakiin-

tunut vastaamaan yleensä lämmöntarpeen huippukuormiin kaukolämpöjärjestelmissä. Vesi 

kiertää kyseisen kattilan tulitorven ja tuliputkien ulkopuolella, ja savukaasut sen sijaan kul-

kevat edellä mainittujen putkien sisäpuolella. Polttoaine palaa siis tulitorvessa, jonka jälkeen 

palamisen savukaasut kulkeutuvat ensin kääntökammion kautta tuliputkiin. Kääntökammion 

tehtävänä on kääntää savukaasut ja ohjata ne uusiin tuliputkiin, joiden jälkeen ne ohjataan 

jäähtyneenä kattilan perällä sijaitsevan savukaasukanavan kautta savupiippuun. Tavan-

omaista on, että tulitorvi-tuliputkikattiloiden tehot ovat suhteellisen pieniä, koska kattilan 

rakenne on sellainen, että tehon kasvattamisen myötä lämmönsiirtopinta-alan täytyy myös 

kasvaa. Pinta-alan kasvaminen johtaa lopulta koko kattilan koon kasvamiseen ja paksumpiin 

paineenalaisiin seinämiin. Nämä tekijät aiheuttavat kattilan kustannuksien kasvamisen liian 

korkealle suurissa teholuokissa, jolloin on kannattavampaa käyttää erilaisia kattilatyyppejä. 

(Huhtinen et al. 2000, 111–112.) 
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6 SEKUNDÄÄRIENERGIOIDEN HYÖDYNTÄMISPOTENTIAALI 

Tämä on tutkimusvaiheen ensimmäinen luku. Tässä luvussa on tarkoitus tutkia, kuinka pal-

jon lämpöä olisi saatavissa jätevedestä nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. Jäteveden lämpö-

potentiaali määrittää osaltaan lämmöntalteenotossa käytettävän lämpöpumpun kokoluokan. 

Lämpöpotentiaali on suoraan riippuvainen jätevesivirtaamasta, jolloin suuret virtaamavaih-

telut aiheuttavat lämpöpotentiaalin muutoksia. Jäteveden lämpötila ei vaihtele vuorokauden 

aikana merkittävästi, mutta vuodenaikojen välinen vaihtelu voi olla sen sijaan suurta.  

 

Luvussa tutkitaan myös, kuinka paljon jäteveden lietteen mädätyksestä olisi saatavissa bio-

kaasua nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. Mädätetyn biokaasun saantoon vaikuttavat jäteve-

sivirtaaman lisäksi esimerkiksi virtaaman orgaanisten ainesten määrä, joista biokaasu luon-

nollisesti muodostuu. 

 

Luvussa käydään läpi puhdistetun jäteveden lämpöpotentiaalin ja biokaasupotentiaalin sel-

vityksen vaiheet alusta loppuun ja esitetään tulokset. Luvuissa 6.1 ja 6.2 selvitetään ensin 

muuttujat, kerätään tarvittavat alkuarvot ja tehdään oletukset. Tämän jälkeen alkuarvojen ja 

oletuksien perusteella muodostetaan tulokset, jotka havainnollistetaan diagrammien ja tau-

lukoiden avulla. 

6.1 Jätevedestä saatava lämpövirta 

Jätevedestä saatavaan lämpövirtaan vaikuttavat jäteveden virtaama ja veden lämpötilatasot. 

Luvussa 4.2 tarkasteltiin puhdistetun jäteveden ominaisuuksia ja todettiin puhdistetun jäte-

veden hyödyntämisen olevan siistimmän käyttöympäristön ja jätevedenpuhdistamon puh-

distusprosessin toiminnan vuoksi järkevämpää kuin likaisen jäteveden hyödyntäminen. Kä-

sitellään siis tässä työssä nimenomaan puhdistettua jätevettä olettamalla, että se on hyödyn-

tämiskelpoista fyysisiltä ja kemiallisilta ominaisuuksiltaan. Jaetaan tämä luku eri alilukui-

hin, joista ensimmäisessä selvitetään jäteveden virtaama ja lämpötila ja toisessa lasketaan 

selvitettyjen alkuarvojen ja oletuksien perusteella puhdistetun jäteveden lämpöpotentiaali ja 

analysoidaan sen käyttäytymistä tuntitasolla. 

 

Alaluvussa 6.1.3 tutkitaan, millä tavalla jäteveden lämpöpotentiaali voisi kehittyä vuoteen 

2030 mennessä. Osiossa pohditaan, millainen vaikutus väkiluvun muutoksella olisi 
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lämpöpotentiaalin muutokseen. Osion lopussa muodostetaan arvio jäteveden lämpöpotenti-

aalin kehittymisestä vuoteen 2030. 

6.1.1 Virtaama ja lämpötila 

Jäteveden virtaama vaikuttaa merkittävästi puhdistetun jäteveden lämpöpotentiaaliin, joten 

virtaaman mittaus tulisi suorittaa luotettavasti asianmukaisilla mittaustavoilla. Virtaaman ja 

lämpötilojen arvot selvitettiin paikalliselta Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolta vuoden 

2018 helmikuusta lähtien tämän vuoden helmikuulle asti. Puhdistetun jäteveden virtaaman 

arvot on mitattu ennen kiekkosuodatinta ja lämpötilan arvot on mitattu kiekkosuodattimien 

ja UV-käsittelyn jälkeen. Virtaamien ja lämpötilojen arvoista muodostettiin kuvaajat, josta 

voidaan havaita lämpötilojen ja virtaamien vuorokausitasoinen vaihtelu. Kuvaajat esitetään 

kuvassa 22. 

 

Kuva 22. Lämpötila- ja virtaamamittauksen perusteella muodostetut kuvaajat. 

 

Virtaamavaihtelu on ollut kohtuullisen suurta vuosien mittaan, sillä keväällä 2018 on saavu-

tettu vuorokausivirtaaman huippuarvo, joka on suuruudeltaan noin 80 000 m3/vrk ja toisaalta 

saman vuoden kesäkaudella virtaama on ollut vajaa 30 000 m3/vrk. Keskimääräinen vuoro-

kausivirtaama vuonna 2020 oli noin 35 900 m3. Vuoden 2020 kesäkautena on ollut selkeästi 
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suuremmat jätevesivirtaamat aiempiin vuosiin nähden. Ilmiö voi selittyä muun muassa aiem-

pia vuosia suuremmalla sadevesimäärällä (Ilmatieteenlaitos 2021). 

 

Kevään virtaamahuiput selittyvät sulamisvesien määrän kasvulla. Jyväskylän alueella hule-

vedet johdatetaan omiin viemäriverkostoihin, mutta verkoston vuotojen vuoksi sulamisvedet 

pääsevät vaikuttamaan jätevedenpuhdistamolle saapuvaan jätevesivirtaan. Tavanomaiseen 

jäteveden käyttäytymiseen kuuluu, että sen lämpötilat ovat suurimmillaan silloin, kun vir-

taamat ovat pieniä. Lämpötilat ovat korkeimmillaan kesällä niiden yltäessä jopa 22 ℃:n 

lämpötiloihin. Talvikaudella lämpötilat ovat taas alhaisimmillaan arvossa 8 ℃.  

 

Kuvaajista havaitaan, että lämpötilojen ja virtaamien käyttäytyminen on ollut suhteellisen 

samanlaista kolmen vuoden aikajänteellä, joten valitaan vuosi 2020 tarkemman tarkastelun 

kohteeksi seuraaviin työn vaiheisiin ja lämpöpotentiaalin laskentaan. Vuoden 2020 keski-

määräisen vuorokauden tuntitasoiset virtaamat esitetään kuvassa 23.  

 

 

Kuva 23. Vuoden 2020 keskimääräisen vuorokauden jätevesivirtaamat ajan funktiona. 
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Tuntitasoinen virtaamavaihtelu on melko suurta vuorokauden aikana, sillä aamulla virtaama 

on jopa yli tuplasti alhaisempi kuin vuorokauden huippuarvo, joka ajoittuu iltaan. Kuvaajan 

mukaan puhdistetun jäteveden virtaama on suurimmillaan aamupäivästä keskiyöhön. Vir-

taamavaihtelut selittyvät esimerkiksi ihmisten käyttäytymisen ja teollisuuden ajoaikojen pe-

rusteella. Täytyy huomata kuitenkin, että veden kulutuksen ja jätevesilaitokselle saapuvan 

veden välillä on tietty viipymäaika, joka riippuu kulutuskohteen ja jätevedenpuhdistamon 

välisestä etäisyydestä. Todellinen veden kulutus on siis viipymäajan verran jätevedenpuh-

distamolle saapuvaa vesivirtaa edellä. 

6.1.2 Puhdistetun jäteveden lämpöpotentiaali 

Jäteveden lämpöpotentiaali voidaan arvioida laskennallisesti, kun tunnetaan jäteveden vir-

taama ja saapumislämpötila sekä oletetaan jäteveden jäähtyvän tietty määrä lämmöntalteen-

ottojärjestelmän jälkeen. Veden ominaisuuksista tiheyden ja ominaislämpökapasiteetin ole-

tetaan vastaavan lämmöntalteenottojärjestelmälle saapuvan jäteveden lämpötilan määrittä-

miä arvoja ja ne lasketaan hyödyntämällä puhtaan veden arvoja. Tiheyden ja ominaislämpö-

kapasiteetin laskennan osalta hyödynnetään Excel-pohjaista Xsteam-ohjelmaa. Lasketaan 

jätevesivirrasta saatava lämpövirta seuraavalla yhtälöllä: 

 

Φ = �̇�𝜌𝑐pΔ𝑇       (6) 

missä 

 

Φ Lämpövirta    [J/s]    

�̇�  Tilavuusvirta   [m3/s] 

𝜌  Tiheys    [kg/m3] 

𝑐p  Ominaislämpökapasiteetti [J/kg℃] 

Δ𝑇  Lämpötilan muutos  [℃] 

 

Lasketaan lämpövirran suuruudet tuntitasolla vuodelle 2020 kahdella tapauksella. Ensim-

mäisessä tapauksessa oletetaan, että jätevesi jäähtyy ympäri vuoden lämpötilan arvoon 4 ℃ 

ja toisessa tapauksessa oletetaan jäteveden jäähtyvän arvoon 6 ℃. Esitetään laskennan tu-

lokset diagrammien avulla. Kuvassa 24 esitetyssä diagrammissa on piirretty näiden kahden 

eri tapauksen jätevedestä saatavat lämpövirrat vuoden 2020 ajalta.  
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Kuva 24. Virtaaman ja lämpötilojen arvojen avulla muodostettu kuvaaja jätevedestä saatavasta lämpövirrasta 

vuonna 2020. 

 

Havaitaan, että saatava lämpövirta on suurimmillaan kesäkuukausina, jolloin se yltää het-

kellisesti yli 30 MW:n arvoon siinäkin tapauksessa, kun jäteveden poistumislämpötila olisi 

6 ℃. 4 ℃:n poistumislämpötilalla saatava lämpövirta asettuu luonnollisesti korkeammalle 

tasolle, jopa hetkittäin noin 40 MW:n arvoon. Kuvassa näkyvä suuri, yli 50 MW:n lämpö-

virtapiikki aiheutuu hetkittäisestä epätarkkuudesta virtaamamittauksessa. Vuonna 2020 läm-

pövirta on pysytellyt melko pitkään yli 15 MW:n arvossa, sillä vielä marraskuussakin mo-

lempien poistumislämpötilojen tapauksessa lämpövirrat ovat keskimäärin suurempia kuin 

edellä mainittu arvo. Huomionarvoista on, että kyseessä on ainoastaan pelkkä jäteveden läm-

pöpotentiaali, eikä suoranaisesti todellisuudessa talteen otettava lämpövirta. Todellisuudessa 

esimerkiksi 30 MW:n lämpövirran talteenotto vaatisi useamman rinnakkaisen lämpöpumpun 

ja vielä sarjaankin kytkettyjä yksiköitä jäteveden virtaaman suhteen, jotta saatavissa oleva 

lämpö tulisi hyödynnettyä mahdollisimman kattavasti virtaamavaihtelut ja jäteveden lämpö-

tilat huomioiden.  

 

Tarkastellaan lämpövirtojen suuruksia tarkemmin viikkotasolla kahden eri malliviikon 

avulla. Kerätään malliviikkojen tiedot eri vuodenajoilta, eli ensimmäinen talvikaudelta ja 
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toinen kesäkaudelta. Viikkotarkastelun avulla nähdään vuositarkastelua paremmin lämpö-

virran vaihtelu vuorokausitasolla. Talvikautta edustava jäteveden lämpövirran tarkastelu-

viikko sijaitsee tammikuun toisella viikolla ja sitä vastaavan tilanteen kuvaaja esitetään ku-

vassa 25. 

 

Kuva 25. Talvikautta edustava, jätevedestä saatavaa lämpövirtaa kuvaava malliviikko tammikuussa. 

 

Talvikautena jätevedestä saatavan lämpövirran arvot vaihtelevat melko paljon vuorokauden 

aikana, sillä illan ja yön väliset erot voivat olla molempien poistumislämpötilojen tapauk-

sessa yli 10 MW:n suuruisia. Malliviikon ajalla saapuvan jäteveden lämpötila vaihtelee 9,2–

10,7 ℃:n välillä, jolloin voidaan päätellä, että virtaamavaihtelut vaikuttavat voimakkaasti 

jätevedestä saatavaan lämpövirtaan. Aiemmin esitetty kuvaaja keskimääräisen vuorokauden 

virtaamavaihteluista (kuva 23) selittää hyvin vuorokausitasoisen lämpövirtaaman suurta 

vaihtelua. Aamuyöstä virtaamat ovat pieniä, jolloin saatavat lämpövirrat ovat pieniä, ja il-

lalla virtaamat ovat suuria, jolloin saatavat lämpövirrat ovat suuria. Kyseisen viikon keski-

määräiset lämpövirrat olivat poistumislämpötilojen perusteella 13,4 MW ja 8,9 MW.  

 

Tutkitaan seuraavaksi kesäkautena saatavia jäteveden lämpövirtoja samanlaisen tarkastelun 

avulla. Kesäkautta edustava puhdistetusta jätevedestä saatavan lämpövirran tarkasteluviikko 
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sijaitsee heinäkuun toisella ja kolmannella viikolla ja sitä vastaavan tilanteen diagrammi esi-

tetään kuvassa 26. Kuvaan on piirretty lisäksi kaukolämmön tuotantoteho kyseisellä aikavä-

lillä. 

 

 

Kuva 26. Kesäkautta edustava, jätevedestä saatavaa lämpövirtaa kuvaava malliviikko heinäkuussa. 

 

Havaitaan että lämpövirtojen vuorokausivaihtelu on huomattavasti suurempaa kesäkaudella, 

sillä molempien poistumislämpöjen tapauksissa lämpövirran vaihtelut voivat olla yli kol-

minkertaisia aamuyön ja illan välillä. Saapuvan jäteveden lämpötila pysyy malliviikon ajan 

melko vakiona 18–20 ℃:n välillä, mutta virtaamat sen sijaan vaihtelevat runsaasti. Jäteve-

den virtaamat vaihtelevat viikon aikana arvojen 478–1 998 m3/h välillä, jos alkuviikon, het-

kittäin lähes 40 MW:n lämpövirtaa vastaava jäteveden virtaama jätettiin tarkastelun ulko-

puolelle. Virtaaman arvot voivat siis vaihdella jopa nelinkertaisesti aamuyön ja illan välillä, 

joka johtaa runsaisiin lämpövirran vaihteluihin vuorokauden aikana. Keskimääräiset lämpö-

virrat kyseisellä viikolla ovat eri poistumislämpötilojen perusteella 22,8 MW ja 19,7 MW.  

 

Mielenkiintoista on, että kaukolämmön tuotantohuiput ajoittuvat usein niihin hetkiin, kun 

jätevedestä saatavan lämpövirran potentiaali on pienin. Kaukolämmön tuotanto sijoittuu 
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ajallisesti siis eri vaiheeseen verrattuna jätevedestä saatavaan lämpövirtaan. Tämä johtuu 

siitä, että jätevedenpuhdistamolle saapuvan jätevesivirran kasvua on edeltänyt aina kauko-

lämpölämpöasiakkaiden lämmöntarpeen kasvu lämpimässä käyttövedessä. Lämmönkulu-

tuksesta aiheutunut vedenkulutus johtaa näin kasvaneeseen jäteveden virtaamaan jäteveden-

puhdistamolla. Lopulta jätevedenpuhdistamon ja viemäriverkon asiakkaiden välisen etäisyy-

den määrittelemä viipymäaika jätevesivirtaamassa vaikuttaa kaukolämmön tuotannon ja 

puhdistetusta jätevedestä saatavan lämpövirran välisen vaihe-eron syntymiseen. Huomioita-

vaa on, että kuvassa 26 esitetään kaukolämmön kulutuksen sijaan tuotantoa, jolloin se on 

hieman varsinaista kulutusta edellä.  

6.1.3 Puhdistetun jäteveden lämpöpotentiaali tulevaisuudessa 

Tutkitaan seuraavaksi, miten jätevedestä saatava lämpövirta on kehittynyt vuosien saatossa 

ja minkälainen riippuvuus sillä on ollut viemäriverkoston alueen kuntien ja kaupunkien vä-

kilukuun. Nenäinniemen puhdistamolle johdatetaan Jyväskylän, Muuramen, Laukaan ja Uu-

raisten viemäriverkostojen jätevedet (Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy 2021).  

 

Selvitetään kyseisten kaupunkien ja kuntien väkiluvut vuodesta 2009 vuoteen 2020. Muo-

dostetaan samaan kuvaan lisäksi väestöennuste, joka ulottuu vuoteen 2030. Kerätään data ja 

esitetään alueen väestön pylväsdiagrammi kuvassa 27. 
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Kuva 27. Viemäriverkostoon kuuluvien kuntien ja kaupunkien väkilukujen yhteenlaskettu lukumäärä ja väki-

luvun ennuste vuoteen 2030. Tilastolliset väkiluvut 2009–2019 (Tilastokeskus 2021a). Väestöennuste 2021–

2030 (Tilastokeskus 2021b). Väkiluku vuonna 2020 (Tilastokeskus 2021c). 

 

Väestökehitys on ollut tasaisessa kasvussa viimeisten vuosien ajan, jolloin teoriassa jäteve-

simäärien voisi olettaa lisääntyvän myös, jos asukaskohtainen jätevesimäärä pysyy vakiona 

ja suurin osa alueelle muuttaneista asukkaista asuu viemäriverkoston piirissä. Tilastokeskuk-

sen väestöennusteen mukaan alueellinen väkiluku kehittyy reilusta 175 000 asukkaasta lähes 

185 000 asukkaaseen kymmenen vuoden aikajänteellä välillä 2020–2030. Väestöennusteen 

mukainen kasvu on historiallista kasvua hieman maltillisempi, sillä seuraavien pylväiden ero 

edellisiin pylväisiin verrattuna pienenee.  

 

Selvitetään jätevedenpuhdistamolla mitattujen virtausmittausten avulla vuodesta 2009 vuo-

teen 2020 vuorokausikohtaiset virtaamat ja muodostetaan näistä tiedoista kuukausivirtaa-

mien kuvaaja, jota voidaan verrata historialliseen väestökehitykseen. Käytetään virtausmit-

tausten arvoina jätevedenpuhdistamolle saapuvia jäteveden virtaamia. Esitetään kuvassa 28 

kuukausivirtaaman ja vuosittaisen kokonaisvirtaaman diagrammit ajanjaksolta 2009–2020.  
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Kuva 28. Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon puhdistetun jäteveden virtaamamittauksien arvojen perusteella 

muodostettu kuukausitason pylväsdiagrammi ja vuositason viivadiagrammi. 

 

Muodostetun kuukausitasoisen virtaaman perusteella havaitaan, että tavallisesti huhtikuussa 

virtaamat ovat olleet suuria. Lumien sulaminen ajoittuu tavallisesti tuolle ajalle, jolloin vir-

taama-arvot kohoavat. Jyväskylän seudun hulevedet johdatetaan omaan erilliseen verkos-

toon, mutta ilmeisesti sulamisvesillä on silti merkittävää vaikutusta jätevedenpuhdistamolle 

kulkeutuvan virtaaman suuruuteen. Ilmiö voi selittyä esimerkiksi sillä, että sulamis- ja sade-

vesiä päätyy vuotojen kautta viemäriverkostoon. 

 

Vuositasolla tarkasteltuna virtaamamäärät ovat vaihdelleet vajaan 13 miljoonan ja reilun 

14,5 miljoonan välillä tällä ajanjaksolla ilman selkeää kasvua, jolloin alueellista väkiluvun 

kasvua ei pystytä selkeästi yhdistämään virtausmääriin. Jos tarkkaillaan pelkästään vuosia, 

jolloin vuosittaiset virtausmäärät ovat olleet pienimpiä, voidaan todeta varovaisesti, että vir-

taamamäärät ovat olleet lievässä kasvussa vuosien aikana.  

 

Jos oletetaan, että vuodesta 2020 eteenpäin saapuvan jätevesivirran ja puhdistetusta jäteve-

destä saatavan lämpövirran kasvu olisi verrannollinen alueelliseen väestön kasvuun, voitai-

siin ennustaa virtaaman ja saatavan lämpövirran suuruus vuoteen 2030 asti. Oletetaan 
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laskennassa, että tulevaisuudessa puhdistetun jäteveden lämpötilatasot ja kuluttajakohtainen 

vedenkulutus pysyvät vuosien 2019–2020 tilastoja vastaavana sekä saatavan lämpövirran 

suuruus per asukas pysyy vuoden 2020 tasossa.  Muodostetaan laskennan tuloksista dia-

grammi ja esitetään se kuvassa 29. 

 

 

Kuva 29. Väestöennusteen verrannollisuuden vaikutus jäteveden virtaamaan ja puhdistetusta jätevedestä saa-

tavaan lämpövirran määrään.  

 

Ennusteesta havaitaan, että saapuvan jäteveden virtaama kasvaa noin 13,6 miljoonasta kuu-

tiosta noin 14,2 miljoonaan kuutioon aikavälillä 2020–2030. Saatavan lämpövirran suuruus 

kasvaa ajanjaksolla noin 4,8 prosenttia vuoden 2020 tasosta. Kasvun maltillisuutta selittää 

melko hidas väestönkasvu, jonka suuruus on siis ennusteen oletuksien vuoksi suhteellisesti 

sama. Ennusteen tulosta pitää tarkastella kriittisesti, sillä ennusteessa käytetty malli ottaa 

huomioon ainoastaan väestönkehityksen vaikutuksen virtaamien ja saatavan lämpövirran en-

nustamisessa. Todellisuudessa on myös muita tekijöitä, jotka vaikuttavat todelliseen loppu-

tulokseen. Esimerkiksi vuotovesien määrä on viemäriverkostossa tällä hetkellä noin 30 pro-

senttia, jolloin muutokset vuotovesien määrässä voivat muuttaa jätevedenpuhdistamon käsi-

teltävän jäteveden määrää huomattavasti. Jos verkoston kunto kehittyy ja vuotovesien osuus 

puhdistamolle saapuvasta jätevedestä pienenee, puhdistamolle saapuvan jäteveden 

+
4
,8

 %
 



76 

 

nettomäärä pienenee. Tällöin viemäriverkostoon kuuluvien asiakkaiden merkitys kasvaa jä-

tevesivirtaamien muuttumisessa, kun vuotovesien merkitys pienenee nettovirran määrissä. 

6.2 Lietteen mädätyksestä saatava biokaasun määrä 

Tässä luvussa on tarkoitus tutkia, kuinka paljon biokaasua olisi saatavissa jätevedenpuhdis-

tamon käsittelemästä jätevesivirran lietteestä. Työn kohteena olevan Nenäinniemen jäteve-

denpuhdistamon jäteveden kiintoaineesta mädätetään biokaasua, jolloin puhdistuksen sivu-

tuotteena syntyy vähemmän lietettä, koska osa siitä hajoaa biokaasuksi. Ylimääräinen liete 

aiheuttaa lisäkustannuksia jätevedenpuhdistamolle, joten biokaasun mädätys on senkin 

vuoksi jo hyödyllistä. Biokaasun valmistaminen on myös järkevää edullisen energiantuotan-

non vuoksi. Sen vuoksi sitä hyödynnetään tälläkin hetkellä koko jätevedenpuhdistamon läm-

möntarpeen ja osittain myös sähköntarpeen täyttämisessä, jolloin energiaa ei tarvitse ostaa 

muualta. Tulevaisuudessa jätevedenpuhdistamo voisi kuitenkin saada lämmöntarpeensa tyy-

dytettyä mahdollisen puhdistetun jäteveden lämpöä hyödyntävän lämpöpumpun avulla, jol-

loin biokaasun käyttö omassa energiakäytössä vähenisi. Biokaasua voisi kuitenkin edelleen 

hyödyntää lämpöpumpun rinnalla esimerkiksi kaasukattilan avulla, jolloin sekä jäteveden 

hukkalämpö ja orgaanisesta aineesta syntyvä biokaasu olisivat molemmat osana kaukoläm-

mitysjärjestelmää. (JS-Puhdistamo 2021.) 

 

Vuosittainen biokaasutuotanto on 2,3 milj. Nm3, kun biokaasulaitoksen saneeraus valmistuu 

Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolla. Saneerauksen yhteydessä biokaasuntuotanto tehos-

tuu ja biokaasun metaanipitoisuus asettuu arvoon 60–63 prosenttia. Biokaasutuotanto tulee 

olemaan erittäin tasaista ympäri vuoden. (Watrec 2021.) 

 

Biokaasun lämpöpotentiaali eli biokaasusta saatava lämpövirta voidaan selvittää, kun tiede-

tään biokaasun saanto, metaanipitoisuus ja lämpöarvo. Lasketaan lämpövirran potentiaali 

seuraavalla yhtälöllä: 

 

Φ = �̇�𝑋CH4𝐻LHV,CH4     (7) 

missä 

Φ   Biokaasun lämpövirran potentiaali   [kW] 

�̇�   Biokaasun saantoa vastaava tilavuusvirta  [Nm3/h] 
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𝑋CH4   Biokaasun metaanipitoisuus    [-] 

𝐻LHV,CH4  Metaanin alempi lämpöarvo   [kWh/Nm3] 

 

Oletetaan, että biokaasun virtaama pysyy vakiona ympäri vuoden, jolloin virtaaman määrä 

voidaan muuttaa tuntitasoiseksi.  Metaanin alemmaksi lämpöarvoksi oletetaan arvo 9,97 

kWh/Nm3 (Basic data on biogas 2012). Lämpövirran potentiaalin suuruudeksi saadaan 1 

570–1 650 kW metaanipitoisuuden mukaan. Esitetään laskennan alkuarvot ja tulokset taulu-

kossa 1.  

 

Taulukko 1. Biokaasun lämpöpotentiaalin laskennan alkuarvot ja tulokset. 

Biokaasun saantoa vastaava 

virtaama 

2 300 000 Nm3/a 

Biokaasun metaanipitoisuus 60–63 % 

Metaanin alempi lämpöarvo 9,97 kWh/Nm3 

Biokaasun lämpövirran po-

tentiaali 

1 570–1 650 kW 

 

Huomionarvoista on, että biokaasun lämpövirran potentiaali kertoo ainoastaan energiakäyt-

töön hyödynnettävissä olevan biokaasun määrän eikä ota kantaa todelliseen biokaasusta saa-

tavaan lämpövirtaan. Todellinen lämpövirta voitaisiin laskea vasta silloin, kun tunnetaan 

energiakäyttöön hyödynnettävä biokaasuvirtaama ja biokaasua hyödyntävän laitteiston kat-

tilahyötysuhde, joka kuvaa hyödyksi saatavan lämpövirran ja prosessiin sisään syötetyn bio-

kaasun lämpösisällön suhdetta. Laskennan tuloksena saatu lämpöpotentiaali on siis todel-

lista, hyödyksi saatavaa lämpövirran arvoa suurempi. 

 

Luvussa 6.1.3 muodostettiin ennuste jätevesimäärien kehittymisestä väkiluvun muutoksen 

perusteella. Sen mukaan on selvää, että väestönkasvu vaikuttaa osaltaan jätevesivirtaamien 

suuruuteen. Ennusteen tulkinnassa on kuitenkin syytä muistaa muidenkin virtaamaan vai-

kuttavien tekijöiden olemassaolo, kuten viemäriverkoston vuotovesimäärät. Biokaasun 

saannon osalta kehitystä on helpompaa ennustaa, kun tiedetään, että biokaasun tuotanto on 
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vahvasti riippuvainen orgaanisen aineksen määrästä, sillä suurempi raaka-ainemäärä mah-

dollistaa lisääntyneen biokaasun tuotannon. Voidaan olettaa, että väestönkasvu johtaa suu-

rempaan orgaanisen aineksen kuormitukseen puhdistamolla, koska väestö on suurin sitä 

tuottava taho. Lisäksi väestön käyttäytyminen ei merkittävästi vaihtele vuodenaikojen mu-

kaan, kuten jäteveden virtaamat vaihtelevat sulamisvesien vuoksi. Sen vuoksi biokaasun tuo-

tannon voidaan olettaa pysyvän vuositasolla erittäin tasaisena.  

 

Muodostetaan aiemman väestöennustediagrammin pohjalta biokaasun lämpöpotentiaalille 

ennustediagrammi. Käytetään diagrammin muodostamisessa metaanipitoisuuden keskiar-

von mukaista arvoa ja oletetaan, että vuonna 2021 biokaasun saantoa vastaava virtaama on 

edellä mainittu 2,3 milj. kuutiota. Diagrammi esitetään kuvassa 30. 

 

 

Kuva 30. Alueellisen väestöennusteen pohjalta muodostettu pylväsdiagrammi biokaasun lämpöpotentiaalin 

kehitykselle vuoteen 2030 asti. 

 

Pylväsdiagrammista havaitaan, että biokaasun lämpöpotentiaali kasvaa arvosta 1610 kW ar-

voon 1670 kW ajanjakson aikana. Muutos on siis määrällisesti melko vähäinen, ainoastaan 

noin 60 kW.  Väestönkasvun on ennustettu olevan kyseisellä ajanjaksolla melko maltillista, 

jolloin on selvää, että myös lämpöpotentiaalin kehittyminen on myös maltillista. Tuloksen 
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perusteella voidaan todeta, että väestönkasvun vaikutuksella ei ole juurikaan merkitystä 

mahdollisessa mitoitusteknisessä suunnittelussa biokaasun energiakäyttöä ajatellen. 
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7 LÄMPÖPUMPUN MITOITUS 

Tässä luvussa on tarkoituksena käydä läpi Alva-yhtiöt Oy:n kaukolämpöverkkoon liitettävän 

lämpöpumpun mitoituksen vaiheet. Lämpöpumppu hyödyntää Nenäinniemen jätevedenpuh-

distamon puhdistettua jätevettä lämmönlähteenään. Luvussa 6 havaittiin, että jätevedessä on 

huomattava potentiaali, sillä kesäaikana jätevedestä on mahdollista ottaa talteen jopa yli 30 

MW:n suuruinen lämpövirta. Lämpöpumpun pääasiallinen tarkoitus on korvata CHP-laitok-

sen kesäajan tuotantoa. Talviaikana lämpöpumpulla pyritään tekemään mahdollisuuksien 

mukaan kaukolämpöä.  

 

Lämpöpumppu on tarkoitus kytkeä kaukolämpöverkkoon menopuolen lämmitykseen, koska 

olemassa olevien CHP-laitoksien sähköntuotannon ja savukaasupesurien toiminnan sekä 

verkoston rasituksien kannalta lämmön syöttö kaukolämmön paluuveteen ei ole järkevää. 

Paluuveden lämpötilan kasvaessa savukaasupesurin lämmöntalteenottokyky voi romahtaa, 

koska paluuveden lämpötila ei ole enää tarpeeksi alhainen takaamaan savukaasujen kaste-

pisteen saavuttamista. Paluupuolen veden lämpötilan kasvaessa myös sähköntuotannon hyö-

tysuhde heikkenee yhteistuotantolaitoksilla. Verkoston näkökulmasta sen lämpöhäviöt kas-

kasvavat, kun paluuveteen syötetään ylimääräistä lämpöä. (Energiateollisuus ry 2018, 2–3.) 

Näiden syiden vuoksi tässä työssä tutkitaan lämpöpumpun kytkentää kaukolämpöverkon 

menopuolelle.  

 

Kaukolämmön menopuolen lämpötilat vaihtelevat vuodenajan mukaan. Vuoden 2020 kyl-

mimpinä kuukausina eli tammi–helmikuun välisenä aikana keskimääräinen menoveden läm-

pötila oli noin 88 ℃, minimin asettuessa 71 ℃:seen ja maksimin asettuessa 115 ℃:seen. 

Paluuveden lämpötilat vaihtelivat samalla ajanjaksolla noin 42–47 ℃:n välillä. Lämpiminä 

kausina eli kesällä menoveden lämpötila on melko tasaisesti noin 70 ℃, paluuveden lämpö-

tilan vaihdellessa 47–54 ℃:n välillä. 

 

Lämpöpumpun sopivaa tehomitoitusta rajaavat yleisesti raja-arvot, jotka ovat joko fyysisiä 

tai taloudellisia. Mitoituksen alarajan voi määrittää esimerkiksi se, kuinka paljon on tarve 

saada lämpöä puhdistetusta jätevedestä, ja ylärajan mitoitukselle voi muodostaa esimerkiksi 

kaukolämpöverkon tehonsiirtokyky, joka tarkoittaa verkon kykyä ottaa lämpövirtaa vastaan 

ja siirtää sitä kulutuskohteisiin. Tehonsiirtokyvyn rajallisuus voi johtaa siihen, että verkoston 
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painehäviöt ja niistä aiheutuvat pumppauskustannukset kasvavat kohtuuttomiksi, kun verk-

koon yritetään syöttää lämpövirtaa liiallisesti lämpölaitokselta. Verkon putkikoot, painetaso, 

sallittu painehäviö, paine-ero, asiakkaiden kaukolämpölaitteiden ja lämpölaitosten pumppu-

jen mitoitus sekä verkon kuristukset vaikuttavat tehonsiirtokyvyn suuruuteen. (Koskelainen 

et al. 2006, 198–199.) 

 

Lämpöpumppuinvestoinnin taloudellinen kannattavuus voi kuitenkin muodostaa ylärajan 

lämpöpumpun tehomitoitukselle ennen kaukolämpöverkon tehonsiirtokykyä, jolloin talou-

dellisen kannattavuuden selvittäminen on tärkeässä osassa, kun harkitaan lämpöpumpun 

hankintaa. Lämpöpumpun optimimitoitus on sellaisessa pisteessä, jossa muodostuva li-

säsäästö kattaa lämpöpumpun lisähinnan (Aittomäki et al. 2000, 22). Suurempaan ja kalliim-

paan lämpöpumppuun ei ole siis järkeä investoida, jos sen myötä ei saavuteta lisäsäästöä tai 

tuottoa. Samalla tavalla taloudellinen kannattavuus voi asettaa alarajan ennen varsinaista 

vaadittavan lämpötehon minimiä. Esimerkiksi liian pieni lämpöpumppu voi olla tuotettuun 

lämpötehoon nähden liian kallis, jolloin tulee tarpeeseen tarkastella vaihtoehtona isompaa 

lämpöpumppua. Lämpöpumppujen ominaishinta saattaa nimittäin kasvaa merkittävästi te-

holuokan pienentyessä. Lämpöpumppuinvestoinnin olisi oltava kannattava, jotta siinä olisi 

järkeä. Investoinnin myötä lämpöpumpun tuottaman lämmön omakustannushinnan olisi ol-

tava riittävän alhainen, jotta lämmön myynnistä saadaan haluttu myyntikate riskit huomioi-

den kuitenkin niin, että muodostuva myyntihinta lämmölle on asiakkaiden näkökulmasta 

kilpailukykyinen.  

 

Lämpöpumpulta vaadittavat lämpötilatasot voivat asettaa myös rajoitteita mitoitukselle. Tal-

vella lämpöpumpulta vaaditaan korkeita lämpötiloja menopuolikytkennässä, jolloin lämmön 

tuotanto voi muuttua kannattamattomaksi heikentyneen COP-arvon myötä. Voi lisäksi olla, 

että kylmäaineen tai lämpöpumpun ominaisuudet asettavat rajoitteita käytettäville lämpöti-

latasoille. Tässä työssä lämpöpumpputarjouksia on pyydetty sellaisilta toimittajilta, jotka 

ovat luvanneet lämpöpumpun tuottavan vielä 85–90 ℃ vettä kaukolämpöverkkoon kohtuul-

lisella COP-arvolla. Nykyiseen verkkoon voidaan syöttää 10 ℃ viileämpää menovettä, jol-

loin tuotettavan lämmön lämpötilan kriteeriksi asetettu 85–90 ℃ on sopiva oletus sen kan-

nalta, että lämpöpumppua voitaisiin hyödyntää järkevästi talvellakin, kun otetaan huomioon 

heikentynyt COP-arvo. 
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Kuvassa 31 esitetään lämpöpumpun mitoituksen yleisperiaate. Mitoitustyön vaiheet on ja-

ettu neljään eri pääkohtaan, joita ovat alkuarvot, lämpöpumppujärjestelmän valinta, kustan-

nukset ja kannattavuusanalyysi.  

 

 

Kuva 31. Lämpöpumpun mitoitustyön yleisperiaate. 

 

Alkuarvoina mitoituksessa käytetään muun muassa puhdistetun jäteveden virtaama- ja läm-

pötilatietoja sekä kaukolämpöveden lämpötilatasoja. Työhön kuuluvassa erillisessä selvityk-

sessä tutkittiin ulkopuolisen toimijan toimesta, mikä on verkon tehonsiirtokyky erilaisilla 

kaukolämpöverkon putkikoilla. 

 

Lämpöpumppujärjestelmän valintaan liittyviä asioita ovat esimerkiksi lämpöpumppujärjes-

telmän lämpöteho ja kytkentätapa eli käytetäänkö välipiiriä puhdistetun jäteveden ja lämpö-

pumpun höyrystimen välillä vai syötetäänkö puhdistettu jätevesi suoraan lämpöpumpun 

höyrystimelle. Puhdistetun jäteveden puhtaus voidaan varmistaa käyttämällä erityistä suo-

datinta ennen lämpöpumpun höyrystintä, jos valitaan järjestelmä, jossa välipiiriä ei ole. Esi-

merkiksi Helenin Katri Valan laitoksella käytetään bernoullisuodattimia ennen 
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lämpöpumpun höyrystintä estämään lämmönsiirtopintojen likaantuminen, koska välipiiriä 

ei järjestelmässä ole (Helen Oy 2021). Tässä työssä mitoitetuissa lämpöpumpuissa ei käytetä 

välipiiriä, koska sen sisältämät lämmönsiirtimet heikentävät järjestelmän tehokkuutta astei-

suuksien takia. 

 

Kustannuksiin kuuluvat lämpöpumppujärjestelmän investointikustannus ja kaikki muut 

kiinteät oheiskustannukset, jotka ovat huomattavia kannattavuusanalyysiä tehdessä. Oheis-

kustannukset muodostuvat kuvan 31 mukaisesti muun muassa putkistoista, asennuksista ja 

rahdeista. Kustannuksiin kuuluvat optioina lämpöakku, jätevesipato ja kaukolämpöliitos 

suurempaan putkeen. Lämpöakun ja jätevesipadon ideana on, että niiden avulla voidaan ta-

sata kaukolämpöverkkoon syötettävän lämpövirran määrää, vaikka jätevedellä olisikin vir-

taamavaihteluita. Kaukolämpöliitos puhdistamolta etäämmällä sijaitsevaan suurempaan 

kaukolämpöputkeen on tarpeen, jos lähempänä sijaitsevaan putkeen ei ole mahdollista syöt-

tää suuria määriä lämpöä. Muuttuviin kustannuksiin kuuluu lämpöpumpun tarvitseman säh-

köenergian, sen siirron ja veron kustannukset. Lisäksi kaukolämpöverkon pumppauksesta 

koituvat kustannukset lisätään muuttuviin kustannuksiin, kunhan ensin on mitoitettu sopivat 

pääkiertopumput ja arvioitu niille järkevät kuormitusprofiilit vuoden ajalle. Kaikkien kus-

tannusten pohjalta voidaan lopulta tehdä kannattavuusanalyysi, jonka avulla nähdään lopulta 

jäteveden hukkalämmöntalteenoton kannattavuus. 

 

Keväisin Alva-yhtiöt Oy:n Keljonlahden voimalaitos suljetaan ja Rauhalahden voimalaitos 

ajetaan ylös. Rauhalahden voimalaitos on käynnissä syksyyn asti, jolloin lämmöntarpeet al-

kavat kasvaa jälleen suuremmiksi ja jolloin Keljonlahden voimalaitoksen käyttöönotto on 

taas ajankohtaista. Rauhalahden voimalaitos kykenee toimimaan alemmilla osatehoilla kuin 

Keljonlahden voimalaitos, jolloin sillä kyetään vastaamaan paremmin kesäajan pienentynee-

seen lämmöntarpeeseen. Rauhalahden voimalaitoksen keskimääräinen lämpöteho kesäajalla 

2020 oli noin 46 MW, joka on melko pieni verrattuna voimalaitoksen täyden kapasiteetin 

tehoon. 

 

Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon puhdistetun jäteveden hukkalämmön talteenotto on 

yksi vaihtoehto korvaamaan Rauhalahden voimalaitoksen kesäajan lämmöntuotantoa. Yk-

sistään jäteveden lämpöä talteen ottava lämpöpumppu ei tule kuitenkaan riittämään, vaan 
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sen lisäksi on oltava muitakin lämmöntuotantotapoja, jotta lämmön tarpeeseen voidaan vas-

tata kattavasti. Aiemmin havaittiin, että jätevedestä saatava lämpöpotentiaali vaihtelee run-

saasti vuorokauden aikana jäteveden virtaamavaihteluiden vuoksi. Sen vuoksi lämpöpum-

pun lämmöntuotanto voi tiettyinä vuorokauden aikoina romahtaa, jolloin lämpöpumpun rin-

nalla olevan vaihtoehtoisen lämmöntuotantotavan merkitys kasvaa entisestään. Vaihtoehtoi-

nen lämmöntuotanto lämpöpumpun rinnalla voisi perustua esimerkiksi biopolttoaineisiin tai 

suuren kokoluokan ilmalämpöpumppuihin. Lämpöpumpun rinnalla olisi myös mahdollista 

käyttää lämpövarastoa, johon lämpöpumpun tuottamaa lämpöä voitaisiin varastoida ja luo-

vuttaa verkkoon esimerkiksi vakioteholla. Toinen tapa on padottaa puhdistetun jäteveden 

virtaamaa niin, että virtaama käyttäytyy tasaisesti tai vaihtelee halutulla tavalla vuorokauden 

aikana. Näitä lämpöpumpun rinnalle kytkettäviä lämpövarastoratkaisuja tarkastellaan tar-

kemmin luvussa 7.1.  

 

Jäteveden virtaamavaihtelut tekevät lämpöpumppujen mitoitustyöstä haastavaa, koska läm-

pöpumpun höyrystimelle saapuvan puhdistetun jäteveden virtaaman tulisi pysyä yleisesti 

lämmönsiirtimen mitoitusteknisten syiden vuoksi melko vakiona. Lämpöpumppukohtaisesti 

höyrystimelle saapuva virtaama voi vaihdella kuitenkin hieman. (Johnson Controls Finland 

Oy 2021.) 

 

Vakiona pysyvän virtaaman vuoksi on tarpeen sijoitella useampia lämpöpumppuja rinnak-

kain, jotta virtaamaa ja täten lämpöpotentiaalia voitaisiin hyödyntää mahdollisimman koko-

naisvaltaisesti vuorokauden aikana. Yksi lämpöpumppuyksikkö huolehtisi vuorokauden mi-

nimivirtaaman tasoisesta lämmöntalteenotosta ja muita rinnankytkettyjä yksikköjä ajettai-

siin ylös ja alas virtaamavaihteluiden mukaan. Yksiköitä voitaisiin kytkeä jäteveden virtaa-

man näkökulmasta myös sarjaan, jolloin puhdistettu jätevesi olisi lopulta useamman kuin 

yhden yksikön aiheuttaman jäähtymän verran alhaisempi poistuessaan höyrystimeltä. Näin 

saavutettaisiin esimerkiksi kesällä suurempi lämmöntalteenotto, kun jäteveden lämpötilaa 

olisi varaa pudottaa enemmän. Toisaalta taas talvella sarjaan kytketyt yksiköt jouduttaisiin 

ajamaan alas, koska jäteveden lämpötila on liian alhainen niiden hyödynnettäväksi. 

 

Tässä työssä hyödynnetään Fluidit -simulointiohjelmiston käyttöä verkon tehonsiirtokyvyn 

määrittämisessä ja kannattavuuslaskenta tehdään Invest for Excel -ohjelmistolla. Eri 
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teholuokan lämpöpumpputarjouksia pyydetään viideltä eri toimittajalta, joiden tarjouksista 

on tarkoitus muodostaa muiden kustannuksien kanssa kannattavuusanalyysit. Muut kustan-

nukset kysytään alan toimijoilta, selvitetään kirjallisuudesta tai arvioidaan kokemusperäi-

sesti. Lämpöpumpputoimittajilta pyydetään lisäksi eri olosuhteiden COP-arvot, joiden 

avulla lasketaan eri ajotilanteiden mukaiset lämpöpumppujen sähkötehot ja lämpötehot sekä 

simuloidaan lämpöpumppujen käyttäytymistä vuoden aikana eri olosuhteissa ja erilaisilla 

kytkennöillä. Näin pyritään arvioimaan, olisiko kannattavaa investoida jäteveden hukkaläm-

pöä hyödyntävään lämpöpumppuun ja millainen lämpöpumppujärjestelmä lopulta olisi kan-

nattavin.  

 

Tarjouspyyntöjä pyydettiin useammasta eri teholuokasta, jotta kannattavuusanalyysien pe-

rusteella voitaisiin selvittää optimaalisin mitoitusaste. Lämpöpumpun tuottaman veden mak-

similämpötila asetettiin työssä 90 ℃:seen, jotta lämpöpumpulla voitaisiin tuottaa lämpöä 

jonkin verran talvellakin kohtuullisella tehokertoimella, ja näin lämpöpumpulle saataisiin 

mahdollisimman pitkä vuosittainen käyttöaika. Lämpöpumppujen aiheuttama jäähtymä so-

vittiin toimittajien kanssa 6 ℃:seen. Muut mitoituksen alkutietoina olleet lämpötila-arvot 

esitetään taulukossa 2. 

 

Taulukko 2. Lämpöpumpun mitoituksessa käytetyt lämpötilatasot. 

 Kesä Talvi  

KL, menoveden lämpötila 70 90 ℃ 

KL, paluuveden lämpötila 45–55 40–50 ℃ 

Puhdistetun jäteveden lämpötila 18–22 9–12 ℃ 

Lämpöpumpun jäähtymä  6 6 ℃ 

 

Kaukolämpöverkon menoveden lämpötila pysyy toukokuusta syyskuuhun melko tasaisesti 

70 ℃:ssa paluuveden lämpötilan vaihdellessa lämmön kulutuksen mukaan 45–55 ℃:n vä-

lillä. Kaukolämmön tuotanto vuonna 2020 esitetään kuvassa 32.  
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Kuva 32. Kaukolämmön keskimääräiset lämpötehot kuukausittain vuonna 2020 Alva-yhtiöt Oy:n kaukoläm-

pöverkossa. 

 

Kuvasta havaitaan, että kaukolämmön tuotanto vaihtelee erittäin paljon vuoden aikana. Ke-

säkuukaudet pysytellään keskimäärin 40 MW:n lämpötehossa, mutta talvikuukausina teho 

voi yltää melkein 200 MW:iin. 

 

Kesällä puhdistetun jäteveden lämpötila on huomattavasti korkeampi kuin talvella. Kun huo-

mioidaan vuorokauden sisäinen virtaamavaihtelu, niin jätevesivirtaamasta voidaan ottaa tal-

teen minimissään noin 3–4 MW lämpöä 6 ℃:n jäähtymällä luvun 6 yhtälön 6 mukaisesti. 

Useamman lämpöpumpun erilaisilla kytkentäkonfiguraatioilla puhdistetun jäteveden virtaa-

man suhteen voitaisiin saavuttaa suurempia lämpötehoja kuin yhdellä. Suurempi lämpöteho 

perustuu siihen, että useammalla lämpöpumpulla voidaan joko jäähdyttää puhdistettua jäte-

vettä useampaan kertaan tai hyödyntää suurempia hetkittäisiä virtaamia. Näistä ensimmäi-

nen perustuisi lämpöpumppujen sarjaan kytkentään ja jälkimmäinen rinnankytkentään. Liit-

teessä 1 esitetään erilaisia kytkentätapoja jätevesivirtaaman suhteen lämpöpumpuille, joiden 

kannattavuutta tutkitaan tässä työssä. Eri lämpöpumppujen ja kytkentöjen toimintaa simu-

loidaan vuoden 2020 tuntitasoisen datan perusteella Excel-taulukoissa, joiden avulla selvi-

tetään jokaisen vaihtoehdon vuosittainen käyttöaika, lämmöntuotannon kustannus, tuotettu 
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lämpöenergia ja pumppauksen kustannukset. Näitä tietoja käytetään myöhemmin kannatta-

vuusanalyyseissä, jotta eri tapaukset voidaan asettaa kannattavuudeltaan paremmuusjärjes-

tykseen. Lämpöpumppujärjestelmien simulaatioiden kuvaajat vuoden 2020 ajalta esitetään 

liitteessä 3. 

 

Lämpöpumppujen mitoitusvirtaamat perustuvat luvussa 6.1 esitettyyn kuvaan 23, jossa ku-

vataan vuoden 2020 keskimääräisen vuorokauden tuntitasoista jätevesivirtaama. Kuvassa 33 

esitetään tämä kyseinen kuva, mutta siihen on sijoitettu virtaamien päämitoituspisteet punai-

silla viivoilla. Mitoitusviivojen vieressä sijaitsee esimerkkejä mitoitettujen lämpöpumppu-

jen lämpötehoista. Mitoitusvirtaamat valittiin niin, että saataisiin sopivan suuri otos lämmön 

talteenottoon hyödynnettävästä jätevesivirtaamasta, jotta pystyttäisiin tutkimaan, mikä olisi 

optimaalisin mitoitusaste lämpöpumpulle. Mitoitusvirtaaman yläraja asetettiin 1440 kuuti-

oon tunnissa, koska siitä ylemmillä mitoitusvirtaamilla lämpöpumppuja jouduttaisiin käyt-

tämään jaksottaisesti vuorokauden aikana.  Kyseisellä ylärajalla mahdollistetaan se, että 

pumput voivat käydä mahdollisimman tasaisesti, sillä näin vuorokauden ajalle koituu taval-

lisesti maksimissaan vain yksi sammutus ja käynnistys.  

 

 

Kuva 33. Lämpöpumppujen mitoitus virtaamien mukaan.  

 

4,3 MW 

7,4 & 8,6 MW 

12,9 MW 

14,7 & 29,4 MW 
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Kuvasta havaitaan, että mitä korkeampi mitoitusvirtaama on, sitä pienemmäksi käyttöaika 

muodostuu. Suuri lämpöpumppu tai rinnankytketty lämpöpumppukokonaisuus kykenee 

tuottamaan lämpöä suuremmalla lämpöteholla pienemmän ajan, kun taas pienempi lämpö-

pumppu voi tuottaa pienemmällä lämpöteholla lämpöä jopa ympäri vuorokauden. Isommalla 

mitoitusvirtaamalla lämpöpumppu kykenee tuottamaan virtaamalisän verran enemmän läm-

pöenergiaa vuorokauden aikana, jos lämmöntalteenoton olosuhteet, eli esimerkiksi lämpö-

pumpun suorituskyky ja jäähtymä, pysyvät samanlaisina lämpöpumppujen välillä. Jos ver-

taillaan samassa tarkastelussa lämpöpumppujen tehoeroa, on selvää, että se on mitoitusvir-

taamaeron määrittelemä. Esimerkiksi suuremmassa, 1 440 m3/h mitoitusvirtaamassa vaadi-

taan noin 2 kertaa suurempitehoinen lämpöpumppujärjestelmä kuin tilanteessa, jossa mitoi-

tusvirtaama on 720 m3/h. Mitoitustyössä on tarkoitus vertailla useamman teholuokan läm-

pöpumppukokonaisuuksia ja etsiä näistä kannattavin vaihtoehto. Isompi lämpöpumppujär-

jestelmä ei välttämättä ole kannattavin, jos sille ei löydy tarpeeksi pitkää ajoaikaa vuoden 

ajalta. Isomman lämpöpumppujärjestelmän suhteellisen suuret investointikustannukset alka-

vat tällöin heikentää kannattavuutta. 

 

Tähän työhön kuuluvassa ulkopuolisen toimijan tekemässä selvityksessä tarkasteltiin, 

kuinka paljon nykyiseen kaukolämpöverkkoon voidaan syöttää lämpöä jätevedenpuhdista-

mon läheltä. Selvityksen lopputulos oli, että nykyiseen verkkoon on mahdollista syöttää läm-

pöä 10 MW:n verran lämpöpumppulaitoksen 6 barin paineenkorotuksella. Tarkastelun lop-

putulos rajoittaa siis huomattavasti lämpöpumpun teholuokkaa. Jätevedenpuhdistamon lä-

hellä lämpö syötettäisiin DN200-kaukolämpöputkeen, josta eteenpäin verkolla on rajallinen 

tehonsiirtokyky. Virtausteknisesti verkon virtaamanopeudet kasvavat merkittävästi näin pie-

nessä putkessa, jolloin 1–2 barin sallituissa painehäviöissä ei pysytä, jos syötettävää lämpö-

tehoa on liikaa. Verkon tehonsiirtokykyä voitaisiin kuitenkin parantaa rakentamalla suu-

rempi DN500-yhdyslinja, joka liittyisi myöhemmin etäämmällä sijaitsevaan DN400-put-

keen. Tällöin verkkoon voitaisiin syöttää jopa 30 MW:n lämpötehoja suuremmilla lämpö-

pumpuilla. Tämän asian myötä työssä tutkitaan myös verkostosaneerauksen kannattavuus, 

koska saneeraus on välttämätöntä isompien lämpöpumppujen tapauksessa. Lämpöpumppu-

laitoksen sijainti ja yhdyslinjan rakentamissuunnitelmat on esitetty liitteessä 2 verkostosa-

neeraukselle ja perustapaukselle, jossa verkkoon syötettävä lämpöteho rajoittuisi 10 

MW:iin. (Elomatic 2021.) 
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7.1 Lämpövarasto lämpöpumpun rinnalla 

Lämpöpumpun rinnalle voidaan kytkeä lämpöakku, jonka avulla voidaan vaikuttaa verk-

koon syötettävään lämpötehoon lämpöpumpun sen hetkisestä toimintatehosta riippumatta. 

Toinen vaihtoehto lämpövarastoksi on puhdistetun jäteveden varasto, jonka avulla lämpö-

pumpun ajoa voidaan tasata tai siirtää tuotannollisesti edullisempaan paikkaan. Näiden kah-

den ero on se, että lämpöakun avulla vaikutetaan jo lämpöpumpulta ennalta tuotetun lämmön 

varastointiin, kun taas jätevesivarastolla vaikutetaan tulevaan lämpöpumpun tuotantoon.  

 

Lämpöakun avulla voidaan varautua esimerkiksi kevään- ja syksynaikaisiin jaksoihin, jol-

loin lämmöntuotantolaitoksien tuotanto voi olla hyvinkin jaksottaista vaihtelevan kysynnän 

vuoksi. Lisäksi lämpöakulla voidaan vähentää isojen lämmöntuotantolaitoksien ajoaikaa 

osakuormilla. Lämpöakku käyttäytyy täyteen ladattuna niin kuin mikä tahansa lämpökattila, 

toki vain niin kauan kuin akussa riittää lämpöä. Akku täytyy ladata lämpöpumppujen tuot-

tamalla lämpöenergialla, ennen kuin sitä voidaan hyödyntää. Vuorokausitasoisen lämpöakun 

koko mitoitettiin työssä niin, että se kykenisi tasaamaan kaukolämpöverkkoon syötetyn läm-

pötehon, vaikka lämpöpumppuja ajettaisiin virtaamavaihteluiden vuoksi normaalia pienem-

mällä kuormalla. Akun kokoon ja ominaisuuksiin, kuten purkutehoon vaikuttaa esimerkiksi 

lämpöpumppujärjestelmän lämpöteho ja tuotantoprofiili. Lämpöpumpun lämmön huippu-

tuotantoa ladataan akkuun ja akusta puretaan lämpöä verkkoon, kun lämpöpumppujärjes-

telmä käy osateholla. 

 

Puhdistetun jätevesivaraston avulla voidaan vaikuttaa lämpöpumpulle syötettävän vesivirran 

määrään. Lämpöpumpuille johdettava jätevesivirtaama voidaan esimerkiksi tasata vakioar-

voon tai siirtää vaihesiirrolla myöhemmäksi. Tasaus tapahtuu niin, että lämpöpumpun mi-

toitusvirtaamaa suuremmat virtaamat otetaan varastoon talteen ja puretaan varastosta, kun 

mitoitusvirtaama alitetaan. Kyseessä on siis muuten hukkaan menevän virtaaman talteenotto 

virtaamahuippuja leikkaamalla. Jätevesivaraston etu on se, että sen avulla voidaan välttää 

investointi suurempitehoiseen lämpöpumppulaitokseen, joka perustuu useisiin rinnankytket-

tyihin lämpöpumppuyksiköihin. Näin pienempitehoinen ja investointikustannuksiltaan al-

haisempi lämpöpumppulaitos voi tuottaa yhtäläisen tai jopa suuremman vuosittaisen lämpö-

energian kuin isompi laitos, jossa useaa rinnankytkettyä yksikköä ajetaan virtaamavaihtelui-

den mukaan. Vaihesiirto tapahtuu samalla tavalla kuin tasaus, mutta siinä halutun 
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vaihesiirron mukainen virtaamamäärä otetaan varastoon ja puretaan halutussa ajankohdassa. 

Vaihesiirron ideana on se, että sen avulla lämpöpumpun tuotantoaikaa voidaan siirtää kau-

kolämpöverkon tehontarpeen tai sähkön hinnan kannalta optimaalisempaan paikkaan. 

 

Jätevesivarastojen koot mitoitettiin työssä vuoden 2020 kesäajan (22.5.–17.9.) virtaamati-

lastoja tutkimalla ja analysoimalla. Tasaukseen tarkoitetun varaston koko riippuu vakioita-

van virran suuruudesta. Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolle saapuvan jäteveden keski-

määräinen virtaama vuonna 2020 oli noin 1 480 m3/h ja kesäajan keskimääräinen virtaama 

oli 1 308 m3/h. Kesäajalla puhdistamolle saapuvat virtaamat ovat yleensä pienimmillään, 

jolloin varastolta vaaditaan eniten varastointikykyä. Kun virtaama vakioidaan mahdolliseen 

maksimiinsa eli arvoon 1 300 m3/h, saadaan vaadittavaksi varaston kooksi noin 6 000 kuu-

tiota. 

7.2 Mitoituslaskennan oletukset ja perusteet 

Mitoituksessa tehdään oletuksia laskennan helpottamiseksi. Yleisesti projektin esiselvitys-

vaiheessa tehtävän kannattavuusanalyysin virhemarginaali on huomattava, mutta lasken-

nassa pyritään niin tarkkaan lopputulokseen kuin se alkuarvojen perusteella on mahdollista. 

 

Lämpöpumpun mitoituslaskenta perustuu ensinnäkin siihen, että lämpöpumpulla on va-

kiojäähtymä ympäri vuoden. Höyrystimelle ohjattu vesivirta pysyy vakiona tai vaihtelee 

lämpöpumpun osakuormasäädön mukaan, mutta lämpöpumppuja pyritään ensisijaisesti aja-

maan aina maksimikuormalla. Laskennassa oletetaan, että kun jäteveden ja kaukolämpöve-

den lämpötila sekä jäteveden virtaama saapuvat alueelle, jossa lämpöpumppu kykenee toi-

mimaan, se käynnistyy välittömästi täyteen tehoonsa. Toisaalta jos lämpötilatasot tai virtaa-

mat alittavat tietyn alarajan, lämpöpumput ajetaan välittömästi alas. Laskennassa ei oteta siis 

huomioon pehmeitä käynnistyksiä tai sammutuksia, joita tehtäisiin todellisuudessa lämpö-

pumpulle. Täten laskenta ei myöskään ota huomioon muutoksia lämpöpumpun suoritusky-

vyssä ajon kiihdytyksien ja hidastuksien aikana. 

 

Laskenta muodostetaan vuoden 2020 tilanteen pohjalle. Kyseisen vuoden olosuhteiden mää-

rittelemiä lämpöpumpputuotannon tuloksia käytetään myöhemmin kannattavuuslaskennassa 
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olettaen, että olosuhteet pysyvät samanlaisina tulevina vuosina. Vuoteen 2020 perustuva las-

kenta on tehty tuntitasoisena erillisiin Excel-tiedostoihin.  

 

Sähkön kulutuksesta muodostuva muuttuva kustannus perustuu sähkön tuntikohtaiseen spot-

hintaan, Alva Sähköverkon sähkönsiirtotariffeihin ja sähköveroon. Loistehoa ja siitä koitu-

vaa kustannusta ei oteta työssä huomioon. (Alva Sähköverkko Oy 2021a.) Kannattavuuslas-

kennassa muodostetaan erilliset tapaukset sähköveroluokalle 1 ja 2, joilla pyritään arvioi-

maan sähköveroluokkien keskinäisiä vaikutuksia lämpöpumppujärjestelmän kannattavuu-

delle. Lämpöpumpun sähkönkulutus lasketaan laitetoimittajien ilmoittamien COP-arvojen 

ja niiden pohjalta tehdyn sovitteen avulla kaukolämpöveden ja puhdistetun jäteveden läm-

pötilatasojen funktiona. Kyseinen soviteyhtälö 5 on esitetty luvussa 4.1. Kun tunnetaan läm-

pöpumppujärjestelmän sähköteho, voidaan mitoittaa oikeanlainen sähköliittymä ja muunta-

jat. 

 

Kaukolämmön pääkiertopumput mitoitetaan lämpöpumppujärjestelmään niin, että käytetään 

kahta rinnakkaista pumppua, joilla paineenkorotuksen ja virtaaman kriteerit saavutetaan 

sekä samalla toimintapiste asettuu hyötysuhteeltaan sopivaan arvoon. Jokaisen pumpun pai-

neennostokyky on arvoltaan 6 bar ja virtaamat ovat lämpöpumpun lämmöntuotantotehon ja 

kaukolämpöverkon jäähtymän perusteella määriteltyjä. Lämpöpumppujen mitoituksessa 

hyödynnetään mitoituslaskuria, joka kertoo suoraan pumppujen sähkönkulutuksen halutulla 

kuormitusprofiililla (Oy Grundfos Pumput Ab 2021). Kaikille työssä tutkittaville lämpö-

pumppujärjestelmille mitoitetaan omat kaukolämpöpumput, mutta pumppujen kuormitus-

profiilit ovat samanlaisia. Kuormitusprofiilit perustuvat siihen, että pumppu on vuosittain 

kolmasosan käyttöajastaan täydellä teholla, kolmasosan puoliteholla ja kolmasosan 75 pro-

sentin osateholla.  

 

Kaukolämpöputket mitoitetaan verkon jakelupisteisiin asti lämpöpumppujärjestelmän läm-

pötehon perusteella. Työssä käytetään kahta eri kytkentäratkaisua. Maksimissaan 10 MW:n 

lämpöteholle kytkentä tapahtuu lähimpään jakopisteeseen pienellä putkella ja toinen kytken-

tävaihtoehto, joka perustuu lämpötehoihin 10 MW:n ja 30 MW:n väliltä, perustuu paksum-

paan putkilinjaan, joka kytketään kauempaan syöttöpisteeseen. Kytkentävaihtoehdot esite-

tään liitteessä 2. 
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Jokaiselle lämpöpumppujärjestelmälle mitoitetaan myös puhdistetun jäteveden keruupiirin 

rinnakkain kytketyt kiertovesipumput ja putkisto, jotka huolehtivat siitä, että lämpöpumpun 

höyrystimelle saapuu pienillä painehäviöillä riittävä määrä jätevettä, josta lämpöä voidaan 

ottaa talteen. Vaadittavan paineenkorotuksen oletetaan olevan 1 bar ja virtaamat perustuvat 

lämpöpumpun höyrystimen vaatimaan mitoitusvirtaamaan. Mitoituksessa käytetään apuna 

jälleen mitoituslaskuria, josta voidaan selvittää toimintapisteiden sähkötehot. Tällöin voi-

daan laskea lämpöpumppujärjestelmän käyttöajan perusteella kiertovesipumppujen sähkön-

kulutus lämpöpumppukohtaisesti olettaen, että järjestelmän lämpöpumput toimivat analogi-

sesti keruupiirin pumppujen kanssa. (Oy Grundfos Pumput Ab 2021.) 

 

Jos lämpöpumpun rinnalla käytetään optiona puhdistetun jäteveden varastoa, on mitoitettava 

vielä kiertovesipumput, jotka siirtävät veden varastosta lämpöpumpun höyrystimelle. Tässä 

tapauksessa jätevesivirtaama on tasaista lämpöpumppujärjestelmän käyttöajan aikana, jol-

loin sekä keruupiirin että jätevesivaraston pumppujen voidaan olettaa toimivan tasaisella te-

holla. Lämpöakun tapauksessa on mitoitettava purkupumput vaadittavien lataus- ja purkute-

hojen sekä painetasojen perusteella. Kyseinen lämpöpumpun rinnalle kytkettävä lämpöakku 

on kaukolämpöverkon näkökulmasta paineeltaan eristetty eli kaukolämpöverkon paine ei 

vaikuta siihen. Pumppujen vuosittainen sähkönkulutus voidaan selvittää mitoituslaskurin pe-

rusteella, kun arvioidaan pumpuille sopiva kuormitusprofiili (Oy Grundfos Pumput Ab 

2021). Oletetaan, että menopuolen purkupumpun paineenkorotus on 6 bar ja paluupuolen 2 

bar. Paluupuolen pumppu on käynnissä vuoden aikana kaksi kolmasosaa ja menopuolen 

pumppu on käynnissä loput käyttöajasta. Nämä käyntiajat jakautuvat molempien pumppujen 

tapauksessa tasaisesti kolmelle pumpun kuormitusteholle: täydelle teholle, 75 prosentin te-

holle ja puoliteholle. 
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8 BIOKAASUKATTILAN MITOITUS 

Kuten lämpöpumpun myös biokaasukattilan tarkoituksena on korvata olemassa olevaa läm-

möntuotantoa. Biokaasusta saatava lämpöteho on kuitenkin huomattavasti pienempi kuin 

lämpöpumppujärjestelmällä saatava lämpöteho. Biokaasukattila toimii työssä optiona läm-

pöpumpun rinnalla. Täten esimerkiksi biokaasukattilan vaatimat verkostoinvestoinnit sisäl-

tyvät jo lämpöpumpun investointikustannuksiin, jolloin biokaasukattilan investointikustan-

nuksiin sisältyy ainoastaan biokaasulaitteisto ja sen vaatimat lisälaitteet.  

 

Biokaasulaitoksen mitoitus on melko suoraviivaista sen jälkeen, kun tiedetään jäteveden-

puhdistamolta saatava biokaasumäärä ja sen metaanipitoisuus. Saatava biokaasumäärä ja sen 

metaanipitoisuus määrittävät mitoitettavan biokaasukattilan tehon. Biokaasukattila kytke-

tään lämpöpumpun tavoin kaukolämmön menopuolen lämmitykseen, mutta se kykenee tuot-

tamaan talvikausienkin vaatimat kaukolämmön menolämpötilat, toisin kuin lämpöpumppu. 

Mitoitettavan kattilan hyödyntämä vuosittainen biokaasumäärä esitettiin aiemmin taulu-

kossa 1 luvussa 6.2. Huomionarvoista on, että biokaasua hyödyntävä laitos täytyy mitoittaa 

tehontarvetta hieman suuremmaksi (Höyrytys Oy 2021).  

 

Biokaasukattilan lämpöteho voidaan ratkaista, kun tunnetaan polttoaineteho ja arvioidaan 

kattilahyötysuhteelle tyypillinen arvo. Biokaasua syntyy puhdistamolla erittäin tasaisesti 

ympäri vuoden, jolloin vuosittainen biokaasusaanto voidaan jakaa vuoden jokaiselle hetkelle 

keskimääräisenä arvona. Kattilahyötysuhteelle voidaan käyttää arvoa väliltä 0,75–0,85, joka 

on tyypillinen arvo biokaasun käytölle kattilapoltossa (Suomen Biokaasuyhdistys ry 2015, 

150). Arvioidaan mitoitettavan biokaasukattilan lämpöteho seuraavalla yhtälöllä: 

 

𝜂 =
𝑃hyöty

Φpa
       (8) 

missä 

𝜂   kattilahyötysuhde [-] 

𝑃hyöty   kattilan lämpöteho [MW] 

Φpa   polttoaineteho [MW] 
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Biokaasun metaanipitoisuudesta ja kattilan kattilahyötysuhteesta riippuen saatava lämpö-

teho vaihtelee 1,2–1,4 MW:n välillä. Biokaasukattilan vuosittainen energiantuotanto voi-

daan arvioida, kun tiedetään, kuinka kauan kattila on käytössä vuoden aikana ja millä teholla 

kattilaa ajetaan. Oletetaan, että kattilalla on vuosittainen huoltoseisokki, mutta muuten ajo 

perustuu kaukolämmön pohjakuorman tuottamiseen ympäri vuoden tasaisella lämpöteholla. 

Arvioidaan biokaasukattilan vuosittaiseksi käyttöajaksi 7000 h, joka on siis samalla kattilan 

huipunkäyttöaika, koska kattilan oletetaan käyvän koko vuoden nimellistehollaan. Tällöin 

vuotuiseksi energiantuotannon suuruudeksi saadaan 8,2–10 GWh. 

 

Biokaasukattilan investoinnin kannattavuus lasketaan työssä Invest for Excel -ohjelmistolla 

erilaisten investointiin liittyvien kustannuksien perusteella. Biokaasukattilan lisäksi inves-

tointikustannuksiin lasketaan putkistoon, maarakennukseen, kattilarakennukseen, suunnitte-

luun ja työmaavalvontaan liittyvistä töistä aiheutuvat kustannukset. Biokaasukattilan muut-

tuviin kustannuksiin lasketaan laitoksen operointiin liittyvät kulut, kuten omakäyttösähkö ja 

vuosittaiset käyttökustannukset, joita muodostuu huolloista ja tarkastuksista. Biokaasukatti-

latarjouksia pyydetään avaimet käteen-periaatteella kolmelta eri toimittajalta, joiden perus-

teella lasketaan kattilalle investointikustannukset. Muut edellä mainitut kustannukset kysy-

tään alan toimijoilta, selvitetään kirjallisuudesta tai arvioidaan kokemusperäisesti. 
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9 SEKUNDÄÄRIENERGIOIDEN HYÖDYNTÄMISEN TEKNIS-TA-

LOUDELLINEN KANNATTAVUUS 

Tässä luvussa esitetään työn kannattavuuslaskelmat ja niiden tulokset lämpöpumpulle ja bio-

kaasukattilalle. Kannattavuusselvityksen lähtöarvot ovat peräisin laitetoimittajilta, kirjalli-

suudesta tai ne ovat kokemusperäisesti määriteltyjä. Kannattavuusselvitys sisältää huomat-

tavan suuren virhemarginaalin, joka on noin 20–25 prosenttia. Suuri virhemarginaali aiheu-

tuu laitetoimittajien budjettitarjousten epätarkkuudesta ja useista arvioiduista kustannuk-

sista, joista olisi saatavissa tarkempi kustannus vasta projektin esi- ja perussuunnittelun jäl-

keen. Kannattavuusselvitys kykenee antamaan kuitenkin kannattavuudesta riittävän kuvan 

jatkotarkasteluiden kannalta, vaikka virhemarginaali onkin iso. Näin saadaan käsitys siitä, 

onko sekundäärienergioiden hyödyntäminen teknis-taloudellisesti järkevää.  

 

Tässä luvussa esitetään eri laitetoimittajien lämpöpumppujärjestelmien ja biokaasukattiloi-

den investointikustannukset, ominaishinnat ja lämmöntuotannon omakustannushinnat. Lu-

vussa kerrotaan myös, millä perusteilla kiinteitä ja muuttuvia kustannuksia on työssä arvi-

oitu.  

 

Omakustannushinta on ratkaistu työssä etsimällä sellainen lämmön myyntihinta, jolla inves-

toinnin nettonykyarvo on investoinnin poistoajan jälkeen nolla. Poistoaikana työssä käyte-

tään 30:tä vuotta ja laskentakoron arvona on 5,5 prosenttia. Omakustannushintaa verrataan 

työssä olemassa olevien laitosten ja tutkittavien sekundäärienergioita hyödyntävien ratkai-

sujen välillä. Ensimmäinen kriteeri sekundäärienergioiden hyödyntämisen kannattavuudelle 

on se, että lämmöntuotannon omakustannushinta alittaa olemassa olevien laitoksien oma-

kustannushinnat. 

 

Lämpöpumppujärjestelmien ja biokaasulaitosten omakustannushintaa peilataan olemassa 

olevien lämpölaitosten omakustannushintoihin kolmella eri hintaskenaariolla, jolloin pysty-

tään arvioimaan investoinnin kannattavuutta nykyhetken ja tulevaisuuden näkökulmasta. 

Ensimmäisessä hintaskenaariossa oletetaan, että puupolttoaineiden hinnat lähtevät kasvuun 

ja niille on tullut valmistevero ja päästömaksu. Tällöin lämpöpumppujärjestelmällä tehtävän 

lämmön myyntihinta vastaisi korvattavan eli nykyisten tuotantolaitosten lämmöntuotannon 

omakustannushintaa vuonna 2026 ennusteiden mukaan. Tämän hintatason yli ei 
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omakustannushinnan oleteta nousevan tulevaisuudessa nykyisissä polttoon perustuvissa tuo-

tantolaitoksissa ennusteiden perusteella. Skenaariossa 3 oletetaan, että polttoaineiden hinnat 

eivät kasva, jolloin ne pysyisivät vuoden 2021 tasolla. Samalla oletetaan, että puupolttoai-

neilla ei olisi päästömaksua tai valmisteveroa. Tällä skenaariolla lämmön hinta olisi tarkas-

telun alin. Kyseisen hinnan alapuolelle ei nykyisten tuotantolaitosten omakustannushintojen 

ennusteta laskevan. Toisen skenaarion mukainen hinta on noin keskimääräinen arvo skenaa-

rioiden 1 ja 3 väliltä. Se on samalla arvio nykytilanteen mukaisesta lämmön omakustannus-

hinnasta olemassa olevilla tuotantolaitoksilla. (Alva-yhtiöt Oy 2021a.) 

 

Kannattavuuslaskennassa vertaillaan sähköveroluokan vaikutusta investoinnin kannattavuu-

teen, joten molemmille sähköveroluokille muodostetaan kannattavuustarkastelu. Kannatta-

vuuden mittarina käytetään tässä työssä diskontattuun vapaaseen kassavirtaan perustuvaa 

takaisinmaksuaikaa (DFCF). Takaisinmaksuaika ei suoranaisesti kerro investoinnin kannat-

tavuutta vaan rahoitusvaikutusta. Sen avulla voidaan kuitenkin arvioida, kuinka nopeasti in-

vestointiin kuluneet kustannukset voidaan maksaa takaisin investoinnin kautta syntyneillä 

tuotoilla. 

9.1 Lämpöpumppuinvestointi 

Kannattavuuslaskelmat tehdään hyödyntäen Invest for Excel -ohjelmistoa. Erillisiin Excel-

taulukoihin on koottu eri laitetoimittajien tarjoamista lämpöpumpuista koottuja kytkentäko-

konaisuuksia, joiden lämpötehoa ja sähkönkulutusta simuloidaan vuoden 2020 olosuhteiden 

mukaisesti. Näistä Excel-taulukoista saadaan selville muun muassa vuosittainen energian-

kulutus, lämmöntuotanto ja käyttöaika, joita voidaan hyödyntää kannattavuuslaskelmassa 

muuttuvien kustannusten, kuten energian, siirron, veron ja vuosittaisten käyttökustannuksien 

selvittämisessä. 

 

Lämpöpumppuinvestointiin liittyviä kiinteitä kustannuksia muodostuu lämpöpumpusta, 

apulaitteista, asennuksista, lämpöpumppuhallista, kaukolämpöputkista ja liitännöistä, eri op-

tioista, keruuputkistoista, sähkömuuntamosta rakennuskustannuksineen, rahdista ja sähkö-

liittymästä. Apulaitteisiin voidaan luetella höyrystimen keruupiirin pumput, kaukolämpö-

pumput, bernoullisuodattimet, venttiilit ja automatiikkalaitteet. Lämpöpumppuinvestointiin 

liittyviä kiinteitä kustannuksia selvitettiin työssä ulkoisen toimijan tekemässä selvityksessä. 
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Lämpöpumpuista pyydettiin budjettitarjoukset viideltä eri toimittajalta, mutta tarjoukset saa-

tiin vain kahdelta. Laitetoimittajien tarjoukset lämpöpumpuista oheislaitteineen ja toimituk-

sineen esitetään taulukossa 3. 

 

Taulukko 3. Laitetoimittajien budjettitarjoukset lämpöpumpuista oheislaitteineen ja toimituksineen käyttöpai-

kalle. 

Laitetoimittaja Teho [MW] Hinta [€] alv. 0 % 

1 4,25 2 356 910 

2 7,3 3 851 801 

 

Ensimmäisen laitetoimittajan tarjous perustui lämpöpumppujärjestelmään, joka koostui use-

ammasta lämpöpumppuyksiköstä. Toisen laitetoimittajan tarjous koski vain yhtä lämpö-

pumppuyksikköä. Voidaan siis todeta, että toisen laitetoimittajan tarjous sisältää huomatta-

vasti suuremman lämpöpumpun kuin ensimmäisen toimittajan tarjous.  

 

Kaukolämpöpumppujen lisäksi keruupiirin ja mahdollisen patovaraston tai lämpöakun pum-

put kuuluvat apulaitteisiin. Lisäksi lämpöpumppujen höyrystimien eteen sijoitettaville ber-

noullisuodattimille pyydettiin laitetoimittajalta tarjoukset puhdistetun jäteveden virtaamien 

perusteella.  

 

Lämpöpumppujärjestelmään liittyvien asennuksien arvioitiin olevan noin 20–30 prosenttia 

lämpöpumpun laitehinnasta (Elomatic Oy 2021). Arvioon sisältyvät kaikki järjestelmään 

liittyvät asennukset, kuten putkistoihin, liitoksiin, automatiikkaan ja sähkötöihin liittyvät 

asennukset. 

 

Neljä metriä korkealle hallirakennukselle käytettiin hinta-arviona 1 500 euroa neliömetriltä 

(alv. 0 %). Kuusi metriä korkealle hallirakennukselle käytettiin hinta-arviona 1 600 euroa 

neliömetriltä (alv. 0 %). Maarakentamisen kustannus arvioitiin suhteellisena osuutena halli-

rakennuksen kustannuksesta, joka oli 25 prosenttia. (Elomatic Oy 2021).  
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Kaukolämpöputkille ja niiden asennuksille arvioitiin hinnat lämpöpumppujärjestelmien 

lämpötehojen ja virtaamien perusteella. Putkille ja asennuksille selvitettiin kahden eri ta-

pauksen hinta-arviot, joista toinen oli maksimissaan 10 MW:n syötettävään lämpötehoon 

soveltuva ja toinen maksimissaan 30 MW:n syötettävään lämpötehoon soveltuva. Näistä en-

simmäiselle arvioitiin hinnaksi 610 000 € (alv. 0 %) ja toiselle 1 520 000 € (alv. 0 %). Näiden 

kahden eri tapauksen yleissuunnitelmat esitetään liitteessä 2. (Alva-yhtiöt 2021b.) 

 

Puhdistetun jäteveden varastolle, siihen kuuluville apulaitteille ja asennuksille arvioitiin hin-

naksi 500 euroa kuutiometriltä (alv. 0 %). Tilavuudeltaan 2 200 m3:n lämpöakulle pyydettiin 

laitetoimittajalta budjettitarjous avaimet käteen -periaatteella. Lämpöakun budjettitarjouk-

sen mukainen hinta on 1,25 miljoonaa euroa. Lämpöakku mitoitettiin noin 15 MW:n lämpö-

pumppujärjestelmän rinnalle, joka koostui kahdesta rinnankytketystä lämpöpumpusta. 

 

Keruuputkistoille arvioitiin hinnat puhdistetun jäteveden virtaamien perusteella. Työssä 

muodostettiin hinta-arviot kolmen eri tilavuusvirran tapaukselle, joita olivat 500 m3/h, 1 000 

m3/h ja 1 500 m3/h. Hinta-arvioina käytettiin järjestyksessä pienimmästä suurimpaan 

193 000 €, 235 000 € ja 276 000 € (alv. 0 %). (Alva-yhtiöt 2021c.) 

 

1 500–1 700 kVA:n sähkömuuntamolle asennuksineen maarakentamisen kanssa arvioitiin 

hinnaksi 100 000 €. Isommalle 2 000 kVA:n sähkömuuntamolle arvioitiin vastaavasti hin-

naksi 120 000 €. (Alva Sähköverkko Oy 2021a.)  

 

Sähköliittymälle laskettiin hinta Alva Sähköverkot Oy:n keskijänniteliittymien liittymishin-

naston mukaisesti. Sähköliittymän hinta muodostuu liittymän rakentamiskustannuksista ja 

kapasiteettivarausmaksusta. Sähköliittymän maarakennuskustannuksien hinnaksi arvioitiin 

5000 € riippumatta liittymän kokoluokasta. (Alva Sähköverkko Oy 2018.) 

 

Muuttuvat kustannukset ovat ylivoimaisesti suurin kustannusluokka lämpöpumpun käyttö-

ajan yli (Energistyrelsen og Grøn Energi 2017, 49). Muuttuvat kustannukset muodostuvat 

lämpöpumpun ja apulaitteiden vuosittaisista käyttökustannuksista, joihin kuuluu huolto ja 

tarkastukset. Sähköenergian, siirron ja veron osuus kuuluvat myös muuttuviin kustannuk-

siin. Huomionarvoista on, että kun lämpöpumppujärjestelmällä korvataan 
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yhteistuotantolaitosta ja kannattavuutta verrataan siihen, täytyy sähkön myynnistä saatu 

tuotto huomioida muuttuvissa kustannuksissa lämpöpumppuinvestoinnin kannattavuutta 

heikentävänä tekijänä. Lämpöpumppua käyttämällä hävitään sähköntuotannosta saatu 

tuotto, joka muuten saataisiin käyttämällä CHP-laitosta. Sen vuoksi tuottamattoman sähkön 

myyntituotto lisätään muuttuviin kustannuksiin. 

 

Lämpöpumpun vuosittaiset käyttökustannukset arvioitiin työssä kirjallisuuslähteen mukaan. 

Kirjallisuuslähteessä, joka tutkii suurten lämpöpumppujen hyödyntämistä Tanskan kauko-

lämpöjärjestelmässä, arvioidaan lämpöpumpun vuosittaisiksi käyttökustannuksiksi 15 Tans-

kan kruunua tuotettua lämpöenergiaa kohden (kr./MWh). Hallintokulut, joihin kuuluvat esi-

merkiksi vuokrat, kiinteistöverot ja ympäristötarkastukset, sisältyvät tässä työssä arvioituun 

vuosittaiseen käyttökustannukseen, toisin kuin kirjallisuuslähteessä. Työssä käytetään läm-

pöpumpun vuosittaisten käyttökustannuksien arvioinnissa arvona kahta euroa tuotettua läm-

pöenergiaa kohden (€/MWh), joka vastaa kirjallisuuslähteessä käytettyä arvoa. (Energisty-

relsen og Grøn Energi 2017, 59.) 

 

Apulaitteiden kuten pumppujen käyttökustannuksien suuruuden arvioinnissa käytettiin suh-

teellista arvoa, joka on neljä prosenttia pumpun laitehintaa kohden. Bernoullisuodattimien 

vuosittaiset käyttökustannukset sisältyvät lämpöpumpun käyttökustannuksiin. 

 

Sähköenergian ja siirron kustannus selvitettiin Alva sähköverkko Oy:n sähkön verkkopalve-

luhinnaston 1-aikaisen tehosiirron perusteella (Alva Sähköverkko Oy 2021b). Sähkövero-

luokan 1 mukaisena hintana käytetään arvoa 22,53 €/MWh (alv. 0 %) ja sähköveroluokan 2 

mukaisena hintana käytetään arvoa 0,63 €/MWh (alv. 0 %). 

 

Sähkön myyntituotosta muodostuva kannattavuutta heikentävä muuttuva kustannus huomi-

oitiin investoinnin muuttuvissa kustannuksissa. Suhteelliset hinnat tuotettua lämpöenergiaa 

kohden muodostettiin olemassa olevien laitoksien rakennussuhteiden ja sähkön myynnistä 

saatavan katteen perusteella. Kannattavuutta heikentävä muuttuva kustannus muodostetaan 

kertomalla rakennussuhde sähkön myynnistä saatavalla katteella. Vuoteen 2030 asti lämpö-

pumpun tuotannolla korvataan Rauhalahden voimalaitoksen tuotantoa, jolloin kustannus on 
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hieman alhaisempi kuin vuoden 2030 jälkeen, jolloin korvataan Keljonlahden voimalaitok-

sen tuotantoa. (Alva-yhtiöt Oy 2021a.) 

9.2 Tulokset 

Tässä luvussa esitetään kannattavuuslaskelman tulokset kaikille lämpöpumppujärjestelmille 

optioineen. Tuloksina esitetään investoinnin ominaishinnat, lämmöntuotannon omakustan-

nushinnat ja takaisinmaksuajat. Tulokset on jaettu laitetoimittajakohtaisiksi. 

9.2.1 Ominaishinnat 

Laitetoimittajan 1 budjettitarjouksiin perustuvat ominaishinnat tuotetun lämpötehon suhteen 

esitetään kuvassa 34. Ominaishinnat esitetään suhteessa edullisimpaan laitetoimittajan vaih-

toehtoon. Eri lämpöpumppujärjestelmiä nimitetty kuvassa 34 erilaisten lyhenteiden avulla. 

Nämä lyhenteet esitetään taulukossa 4.  

 

Taulukko 4. Lämpöpumppujärjestelmien ja optioiden lyhenteet 

Lyhenne Merkitys 

1P Yhden lämpöpumpun muodostama järjestelmä 

2P Kahden rinnankytketyn lämpöpumpun muodostama järjestelmä 

3P Kolmen rinnankytketyn lämpöpumpun muodostama järjestelmä 

1P2S Kahden sarjaan kytketyn lämpöpumpun järjestelmä 

2P2S Kahden sarjaan kytketyn ja rinnankytketyn lämpöpumpun järjestelmä 

PV Puhdistetun jäteveden patovarasto 

A Lämpöakku 

 

Lyhenne P numeron jälkeen tarkoittaa lämpöpumppujärjestelmää, jossa on rinnankytkettyjä 

yksiköitä edellä olevan numeron suuruuden mukaisesti. Lyhenteen S tapauksessa periaate 

on samanlainen sarjaan kytketyillä yksiköillä. 
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Kuva 34. Investointien suhteelliset ominaishinnat, jotka ovat laitetoimittajan 1 budjettitarjousten perusteella 

muodostettuja. 

 

Kuvasta havaitaan, että ominaishinnaltaan edullisin järjestelmä on kahdesta rinnakkaisesta 

lämpöpumpusta muodostuva kokonaisuus. Yksi lämpöpumppu on selkeästi kalliimpi omi-

naishinnaltaan, koska pienemmässä järjestelmässä muut investointiin liittyvät kustannukset 

pysyvät suhteellisesti korkeampana. Kolmeen lämpöpumppuun perustuva järjestelmä on 

myös hieman kalliimpi, koska järjestelmän lämpöteho kasvaa yli 10 MW:n, jolloin kauko-

lämpöverkoston saneeraus luo lisäkustannuksia muuten rajoittuneen tehonsiirtokyvyn 

myötä. Patovarastoon perustuva ratkaisu on näistä vaihtoehdoista selkeästi kallein, koska 

5000 kuutiometrin varasto muodostaa huomattavan suuren lisäkustannuksen. 

 

Kuvassa 35 esitetään laitetoimittajan 2 budjettitarjousten mukaiset investointien ominaishin-

nat. Tulokset esitetään suhteessa edullisimpaan laitetoimittajan vaihtoehtoon. 
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Kuva 35. Investointien suhteelliset ominaishinnat, jotka ovat laitetoimittajan 2 budjettitarjousten perusteella 

muodostettuja. 

 

Ominaishinta on alimmillaan järjestelmässä, joka on lämpöteholtaan suuri, koska silloin in-

vestointiin liittyvät muut kustannukset ovat suhteellisesti pienimmät. Ominaishinta kuiten-

kin kasvaa, jos järjestelmän rinnalla käytetään optiona puhdistetun jäteveden patovarastoa 

tai lämpöakkua. Yhden lämpöpumpun tapauksessa vaadittava patovaraston koko on 2 000 

kuutiometriä ja kahden rinnakkaisen lämpöpumpun tapauksessa 6 000 kuutiometriä. 2 200 

kuutiometrin lämpöakku on valittu optioksi järjestelmälle, joka perustuu kahteen rinnankyt-

kettyyn lämpöpumppuun. Jos vertaillaan patovaraston ja lämpöakun vaikutusta saman läm-

pöpumppujärjestelmän ominaishintaan, havaitaan, että hinta muodostuu huomattavasti kor-

keammaksi patovaraston tapauksessa. Lämpöakku on huomattavasti edullisempi kuin pato-

varasto, joten sen vuoksi ominaishinnoissa on suuri ero. 

 

Kirjallisuudesta on saatavissa arvioita lämpöpumppujärjestelmien ominaishinnoista tuotet-

tua lämpöä kohden eri lämmönlähteitä hyödyntäville lämpöpumpuille. On kuitenkin muis-

tettava, että investoinnin hinta on suuresti riippuvainen paikallisista olosuhteista, lämmön-

lähteen tyypistä ja järjestelmän kokoluokasta. Yleisesti voidaan sanoa, että lämpöpumppu-

järjestelmän ominaishinta on 800–1 000 €/kW välillä. (Energistyrelsen og Grøn Energi 2017, 
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49.) Puhdistettua jätevettä hyödyntäville lämpöpumppujärjestelmille ominaishinnan voidaan 

tarkemmin sanoa olevan 620–720 €/kW välillä kirjallisuuslähteen mukaan (Pieper et al. 

2018, 365). 

 

Tässä työssä lasketut ominaishinnat ovat hieman alhaiset verrattuna kirjallisuuslähteiden 

mukaisiin ominaishintoihin. Todellisuudessa ominaishinta voi olla hieman korkeampi, sillä 

projektin aikana voi syntyä yllättäviä lisäkustannuksia, joita tässä kannattavuustarkastelussa 

ei ole otettu huomioon. 

9.2.2 Omakustannushinta 

Lämmöntuotannon omakustannushinta kertoo, kuinka paljon lämmön tuottaminen maksaa. 

Omakustannushinta muodostuu investoinnin kiinteistä ja muuttuvista kustannuksista koko 

käyttöajan ajalta. Kaikki omakustannushinnat esitetään suhteessa pienimpään omakustan-

nushintaan laitetoimittajakohtaisesti. Jokaisen lämpöpumppujärjestelmän omakustannus-

hinta on laskettu kahdella eri tapauksella. Ensimmäinen tapaus on se, että käytetään sähkö-

veroluokkaa 1 ja toinen tapaus on se, että käytetään sähköveroluokkaa 2.  

 

Laitetoimittajan 1 lämpöpumppujärjestelmien omakustannushinnat esitetään sähkövero-

luokittain kuvassa 36. Eri sähköveroluokat on esitetty eri väristen pylväiden avulla. 
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Kuva 36. Laitetoimittajan 1 lämpöpumppujärjestelmien suhteelliset omakustannushinnat sähköveroluokittain. 

 

Alin omakustannushinta saadaan järjestelmälle, joka perustuu kahteen rinnankytkettyyn yk-

sikköön. Kolmen yksikön rinnankytketyllä järjestelmällä on hieman korkeampi omakustan-

nushinta kuin yhden yksikön järjestelmällä. Hinta nousee korkeimmaksi kolmen yksikön 

rinnankytketyssä järjestelmässä, jossa on lisäksi 5 000 kuutiometrin puhdistetun jäteveden 

patovarasto. Huomionarvoista on, että sähköveroluokka vaikuttaa erittäin paljon omakustan-

nushintaan. Alemmalla sähköveroluokalla sähköverosta aiheutuva kustannus on noin 36-

kertaisesti pienempi, jolloin omakustannushinta on selvästi alempi. 

 

Laitetoimittajan 2 lämpöpumppujärjestelmien omakustannushinnat esitetään kuvassa 37. 

Aiemmalle kuvalle tyypilliseen tapaan kuvassa on vertailtu eri väristen pylväiden avulla säh-

köveroluokkien vaikutusta omakustannushintaan. 
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Kuva 37. Laitetoimittajan 2 lämpöpumppujärjestelmien suhteelliset omakustannushinnat sähköveroluokittain. 

 

Laitetoimittajan 2 lämpöpumppujärjestelmillä päästään merkittävästi alempiin omakustan-

nushintoihin. Alemmat omakustannushinnat selittyvät pienemmillä muuttuvilla kustannuk-

silla. Laitetoimittajan 2 tarjoamien lämpöpumppujen COP-arvot ovat selkeästi korkeammat 

kuin laitetoimittajan 1. Tämän vuoksi omakustannushinta on alempi, vaikka laitetoimittajan 

2 lämpöpumppujärjestelmien ominaishinnat ovat aavistuksen korkeammat suurempien lai-

tekustannuksien vuoksi. Suurempi COP-arvo tarkoittaa, että lämpöpumppu kykenee tuotta-

maan suhteessa enemmän lämpöä samalla sähkönkulutuksella. Laitetoimittajan 2 lämpö-

pumppujärjestelmien COP-arvot ovat keskimäärin 3,3, kun laitetoimittajan 1 arvot ovat kes-

kimäärin 2,6. Ero on siis huomattava, jolloin siitä aiheutuu suurin vaikutus omakustannus-

hintoihin näiden kahden laitetoimittajan lämpöpumppujärjestelmien välille. 

 

Alimmat ominaishinnat saadaan järjestelmille, jotka perustuvat yhteen tai kahteen rinnak-

kaiseen lämpöpumppuun. Mielenkiintoista on, että kahden lämpöpumpun muodostama jär-

jestelmä on patovaraston kanssa omakustannushinnaltaan selkeästi alhaisempi kuin sama 

lämpöpumppujärjestelmä lämpöakun kanssa. Patovaraston avulla energian vuosituotanto on 

suurempi kuin lämpöakulla, johon ladataan lämpöä virtaamavaihteluiden sallimissa rajoissa. 
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Lämpöakussa on lisäksi suuremmat lämpöhäviöt kuin patovarastossa, joka säilöö huomatta-

vasti viileämpää vettä. Jos patovaraston kustannus olisi 500 €/m3 sijasta alle 200 €/m3, olisi 

lämpöpumppujärjestelmä patovarastolla omakustannushinnaltaan alhaisin. Suurissa järjes-

telmissä, joissa on 2 rinnan kytkettyä ja sarjaan kytkettyä yksikköä, ei patovaraston hinnan 

tarvitse olla alempi, sillä omakustannushinta on jo alempi järjestelmässä, jossa optiona käy-

tetään patovarastoa. 

 

Kirjallisuuslähteen perusteella lämmön omakustannushinnat ovat lämpöpumppujärjestel-

missä yleisesti noin 33–39,1 €/MWh erilaisille lämmönlähteille. Ylijäämälämmölle hinta on 

alin ja ilmalämpöpumppujärjestelmille hinnat ovat korkeimpia. Jos lämmönlähteen saata-

vuus on korkea vuoden aikana, jolloin vuosittaiset käyttötunnit ovat reilusti yli 6 000 tuntia, 

voi ison kokoluokan lämpöpumppu (2 MW) saavuttaa omakustannushinnan 27,4 €/MWh. 

Lämpöpumpulla tulee olla kuitenkin korkea keskimääräinen COP-arvo käyttöajan ympäri, 

jotta alhaisen omakustannushinnan saavuttaminen olisi mahdollista. Kirjallisuuslähteen si-

sältämässä tarkastelussa lukua 3,8 on käytetty lämpöpumpun COP-arvona. Huomioitavaa 

kuitenkin on, että kirjallisuuslähteessä on tutkittu lämpöpumppujen hyödyntämistä Tanskan 

kaukolämpöjärjestelmissä, jolloin olosuhteet ovat erilaiset eivätkä tulokset ole täysin vertai-

lukelpoisia keskenään. (Energistyrelsen og Grøn Energi 2017, 59–61.) 

9.2.3 Takaisinmaksuaika 

Tutkitaan seuraavaksi, millaiset takaisinmaksuajat eri lämpöpumppujärjestelmillä on kol-

mella eri hintaskenaariolla sähköveroluokittain. Takaisinmaksuaika perustuu diskontattuun 

vapaaseen kassavirtaan. Näiden kolmen eri skenaarion avulla pyritään muodostamaan kuvaa 

eri lämpöpumppujärjestelmien takaisinmaksuajoista jatkuvasti muuttuvassa toimintaympä-

ristössä. Takaisinmaksuajat esitetään suhteessa lyhyimpään takaisinmaksuaikaan laitetoi-

mittajakohtaisesti. 

 

Tarkastellaan ensin takaisinmaksuaikoja laitetoimittajan 1 tapauksessa. Takaisinmaksuajat 

skenaariossa 1 esitetään kuvassa 38. 
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Kuva 38. Skenaariotarkastelun 1 mukaiset takaisinmaksuajat laitetoimittajan 1 lämpöpumppujärjestelmille. 

 

Vain yksi lämpöpumppujärjestelmä saavuttaa sähköveroluokalla 1 lyhyemmän takaisinmak-

suajan investoinnin poistoaikaan verrattuna. Samalla järjestelmällä saavutetaan myös lyhyin 

takaisinmaksuaika sähköveroluokassa 2. Yleisesti sähköveroluokan vaikutus on suuri inves-

toinnin takaisinmaksuaikaan, koska suurempi sähköveroluokka lisää merkittävästi vuosittai-

sia kustannuksia.  

 

Takaisinmaksuajat skenaariossa 2 esitetään kuvassa 39. Tässä skenaariossa takaisinmaksu-

ajat ylittivät valitun poistoajan, joten kuvassa esitetään ainoastaan lämpöpumppujärjestelmät 

sähköveroluokassa 2. 

 

 

yli poistoajan yli poistoajan yli poistoajan 
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Kuva 39. Skenaariotarkastelun 2 mukaiset takaisinmaksuajat laitetoimittajan 1 lämpöpumppujärjestelmille. 

 

Takaisinmaksuajat kasvavat merkittävästi, mutta kahden lämpöpumpun rinnankytketty jär-

jestelmä pysyy kohtuullisen lyhyessä takaisinmaksuajassa edelleen. Tämän skenaarion ta-

pauksessa järjestelmille saadaan vielä järkevät takaisinmaksuajat, mutta kun tarkastellaan 

skenaariota 3, on selvää, ettei mikään järjestelmä saavuta takaisinmaksuaikaa, joka olisi alle 

30 vuotta. Jokaisen järjestelmän omakustannushinta ylittää skenaarion 2 määrittelemän hin-

nan sähköveroluokasta riippumatta, jolloin vapaata kassavirtaa ei jää investoinnin takaisin-

maksuun. Tämän vuoksi laitetoimittajan 1 lämpöpumppujärjestelmille ei ole tehty kolmatta 

skenaariotarkastelua. 

 

Tarkastellaan seuraavaksi takaisinmaksuaikoja laitetoimittajan 2 tapauksessa. Takaisinmak-

suajat skenaariossa 1 esitetään kuvassa 40. 
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Kuva 40. Skenaariotarkastelun 1 mukaiset takaisinmaksuajat laitetoimittajan 2 lämpöpumppujärjestelmille. 

 

Laitetoimittajan 2 tapauksessa jokainen lämpöpumppujärjestelmä saavuttaa alle 30 vuoden 

takaisinmaksuajan skenaariossa 1. Lyhyin takaisinmaksuaika saadaan yhden lämpöpumpun 

muodostamalle kokonaisuudelle. Tuloksien perusteella on selvää, että lämpöpumppuja kan-

nattaa kytkeä jäteveden virtaaman mahdollistamissa rajoissa mieluummin rinnan kuin sar-

jaan, koska takaisinmaksuaika ja omakustannushinta ovat selkeästi alhaisempia. Sarjaan kyt-

ketyillä lämpöpumpuilla ei saavuteta yhtä pitkää vuosittaista käyttöaikaa kuin rinnankytke-

tyillä, koska puhdistetun jäteveden lämpötila ei ole tarpeeksi korkea enää ensimmäisen läm-

pöpumppuyksikön aiheuttaman jäähtymän jälkeen. Jälkimmäisen yksikön käyttöaika pai-

nottuu näin pelkästään kesäajalle. Lisäksi jälkimmäinen sarjaan kytketty yksikkö kärsii koko 

käyttöaikansa huonontuneesta COP-arvosta, koska sille saapuva jätevesi on aina viileämpää. 

Nämä molemmat asiat aiheuttavat sen, että sarjaan kytkentään perustuvan järjestelmän kan-

nattavuus on merkittävästi heikompi.  

 

Takaisinmaksuajat skenaariolle 2 laitetoimittajan 2 tapauksessa esitetään kuvassa 41. Tässä-

kään tarkastelussa mikään järjestelmä ei alittanut skenaarion 2 määrittelemää omakustan-

nushintaa sähköveroluokassa 1, jonka vuoksi kuva sisältää ainoastaan järjestelmien takaisin-

maksuajat sähköveroluokassa 2. 
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Kuva 41. Skenaariotarkastelun 2 mukaiset takaisinmaksuajat laitetoimittajan 2 lämpöpumppujärjestelmille. 

 

Takaisinmaksuaika pysyy selkeästi alempana kolmessa eri tapauksessa, joista jokainen jär-

jestelmä on mitoitettu puhdistetun jätevesivirtaaman minimi- tai keskitasolle. Pisin takaisin-

maksu on 2,8 kertaa pidempi kuin tarkastelun lyhyin. 

 

Ainoastaan viisi laitetoimittajan 2 järjestelmää saavuttaa poistoajan näkökulmasta järkevän 

takaisinmaksuajan skenaariossa 3. Takaisinmaksuajat laitetoimittajan 2 tapauksessa skenaa-

riossa 3 esitetään kuvassa 42. 
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Kuva 42. Skenaariotarkastelun 3 mukaiset takaisinmaksuajat laitetoimittajan 2 lämpöpumppujärjestelmille. 

 

Skenaariossa 3 suhteellisissa takaisinmaksuajoissa alkaa olla enemmän hajontaa, sillä pisin 

takaisinmaksuaika on 5,5 kertaa pidempi kuin tarkastelun lyhyin. Kuvan perusteella on sel-

vää, että näillä viidellä järjestelmällä lämmön tuotannon omakustannushinnat ovat alhaisim-

pia. Kyseiset järjestelmät ovat saatujen tulosten perusteella kannattavimmat vaihtoehdot 

puhdistetun jäteveden lämmön talteenottoon.  

 

Tuloksien perusteella voidaan sanoa, että osa investoinneista olisi kannattavia. Investointi-

päätös olisi kuitenkin selkeämmin perusteltua, jos sähköveroluokka olisi matalampi. Tällöin 

osa järjestelmistä alittaisi nykyisten laitosten skenaarion 3 mukaisen omakustannushinnan 

selkeästi, jolloin kannattavuus olisi huomattavasti parempi. Jos tulevaisuudessa kaukoläm-

pöä tuottavat lämpöpumput siirretään veroluokkaan 2, on investointi lämpöpumppujärjestel-

mään erittäin kannattavaa. Nykyisellä sähköveroluokalla laitetoimittajan 2 yhteen lämpö-

pumppuun perustuva järjestelmä saavutti alimman omakustannushinnan. Samalla järjestel-

mällä saavutettiin myös lyhyin takaisinmaksuaika. 
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9.3 Biokaasukattilainvestointi 

Tässä luvussa käsitellään perusteet, joilla biokaasukattilainvestointiin liittyvät kustannukset 

on selvitetty, ja esitellään kannattavuuslaskennan tuloksena saatavat lämmöntuotannon oma-

kustannushinnat ja investointien takaisinmaksuajat. Kannattavuuslaskenta tehdään Invest for 

Excel -ohjelmistolla. Budjettitarjouksia pyydettiin viideltä eri laitetoimittajalta ja kaksi 

näistä onnistui toimittamaan tarjouksen. Biokaasulaitos toimii optiona lämpöpumppujärjes-

telmän rinnalla, jolloin sille ei erikseen selvitetä jo lämpöpumppujärjestelmässä huomioituja 

kustannuksia, kuten kaukolämpöputkia ja sähköliittymää rakennuskustannuksineen. 

9.3.1 Investoinnin kiinteät ja muuttuvat kustannukset 

Laitetoimittajien budjettitarjoukset on muodostettu avaimet käteen -periaatteella, jolloin ne 

sisältävät suurimman osan investointiin liittyvistä kiinteistä kustannuksista, joita syntyy esi-

merkiksi itse laitteesta, asennuksista, putkistoista, toimituksista ja hallirakennuksesta. Bud-

jettitarjoukset eivät sisällä hallirakennukseen liittyviä maarakennustöitä, joten ne arvioidaan 

hallirakennuksen hinnasta suhteellisena osuutena, joka on 25 prosenttia (Elomatic Oy 2021). 

Näiden kustannusten lisäksi molempiin investointeihin lisätään 10 prosentin lisäkustannus 

tarjoushinnasta, joka sisältää lisäkuluja, joita voi muodostua esimerkiksi lisälaitteista, me-

kaanisista liitännöistä, työmaavalvonnasta ja tarjouksen ulkopuolisista asennuksista. 

 

Laitetoimittajien budjettitarjoukset esitetään taulukossa 5. Hinnat ovat verottomia, kuten 

kaikki muutkin hinnat ovat työn kannattavuuslaskelmissa. 

 

Taulukko 5. Laitetoimittajien budjettitarjoukset oheiskustannuksineen biokaasukattiloista. 

Laitetoimittaja Teho [MW] Hinta [€] alv. 0 % 

3 1,65 554 895 

4  1,5 294 395 

 

Laitetoimittajan 3 budjettitarjous on lähes kaksinkertaisesti kalliimpi, kuin laitetoimittajan 

4. Hintaerolle ei löydetty selkeitä syitä, koska molempien tarjouksien toimitussisältö vastaa 

toisiaan. On todennäköistä, että hintaero aiheutuu laitekohtaisista hintaeroista. 



113 

 

 

Biokaasukattilan suurimmat muuttuvat kustannukset muodostuvat huolloista, kunnossapi-

dosta ja tarkastuksista. Nämä voidaan luokitella kuuluvaksi vuosittaisiin käyttökustannuk-

siin, jotka selvitetään kokemusperäisesti olemassa olevien laitosten käyttökustannuksien pe-

rusteella. Vuosittaisiksi käyttökustannuksiksi arvioitiin noin 30 000 €. Kyseinen arvio on 

hieman yläkantissa verrattuna kirjallisuudesta löytyvään arvioon, jossa kustannusta 2,5 

€/MWh pidetään järkevänä suuruusluokaltaan (Niemi 2019, 54). Kokemusperäistä arviota 

voidaan pitää kuitenkin järkevänä, koska kirjallisuuslähteessä on tutkittu selkeästi isompia 

kaasukattiloita kuin työssä oleva biokaasukattila on, jolloin voidaan olettaa, että pienem-

mällä kattilalla vuosittaiset käyttökustannukset ovat suhteellisesti suuremmat kuin isom-

malla. Muuttuvissa kustannuksissa huomioitiin lisäksi hallintokulut, joihin kuuluvat esimer-

kiksi vuokrat, kiinteistöverot ja ympäristötarkastukset. Hallintokuluille arvioitiin vuosit-

taiseksi kustannukseksi 2 000 €. 

 

Lisäksi laitoksessa etenkin suurimmat sähkölaitteet, kuten kaukolämpöpumput ja polttimen 

puhallin kuluttavat sähköenergiaa. Näille ja lisälaitteille lasketaan energiasta, siirrosta ja ve-

rosta koostuva kustannus samalla tavalla kuin lämpöpumppujärjestelmien tapauksessa. Bio-

kaasulaitoksella korvataan olemassa olevien yhteistuotantolaitosten tuotantoa, jolloin säh-

kön myyntituotto jää saamatta. Tämä huomioidaan kannattavuutta alentavasti samalla ta-

valla kuin lämpöpumppujärjestelmillä luvussa 9.1. 

9.3.2 Tulokset 

Tässä luvussa esitellään biokaasulaitosinvestointien omakustannushinnat ja takaisinmaksu-

ajat. Molempien laitetoimittajien biokaasulaitosten kannattavuuslaskennan tulokset esite-

tään taulukossa 6. Taulukko sisältää suhteelliset ominaishinnat, omakustannushinnat ja ta-

kaisinmaksuajat (DFCF-perusteiset) kolmelle lämmön hintaskenaariolle, jotka ovat aiem-

man lämpöpumpputarkastelun mukaisia (luku 9). Arvot esitetään suhteessa pienimpiin ar-

voihin tarkasteltavien tunnuslukujen osalta. Molempien laitosten tapauksessa on oletettu, 

että biokaasun käytöstä ei koidu polttoainekustannuksia ja lämmöntuotanto on verotonta. 
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Taulukko 6. Laitetoimittajien biokaasulaitosten kannattavuuslaskennan lopputulokset. 

Laitetoi-

mittaja 

Suhteellinen 

ominaishinta 

Suhteellinen 

omakustan-

nushinta, säh-

kövero 1 

Suhteellinen 

takaisinmak-

suaika, ske-

naario 1 

Suhteellinen 

takaisinmak-

suaika, ske-

naario 2 

Suhteellinen 

takaisinmak-

suaika, ske-

naario 3 

3 1,7 1,2 1,9 2,3 2,8 

4 1,0 1,0 1,0 1,2 1,5 

 

Havaitaan, että laitetoimittajan 3 laitos saavuttaa huomattavasti korkeamman omakustannus-

hinnan kuin laitetoimittajan 4 laitos. Laskennassa oletetaan, että molempien laitoksien muut-

tuvat kustannukset ovat yhtä suuret, koska teholuokka on sama molemmissa. Kiinteät kus-

tannukset ovat kuitenkin huomattavasti korkeammat laitetoimittajan 3 laitoksella, jolloin in-

vestoinnin ominaishinta ja tuotannon omakustannushinta ovat suuremmat ja takaisinmaksu-

ajat eri skenaarioilla ovat pidempiä. Molemmissa tapauksissa takaisinmaksuajat ovat kuiten-

kin erittäin lyhyitä.  

 

Kannattavuuslaskennan tuloksien perusteella on selvää, että biokaasulaitos maksaa itsensä 

melko nopeasti takaisin, kun sitä vertaillaan nykyisiin samassa kaukolämpöjärjestelmässä 

oleviin laitoksiin. Nopea takaisinmaksuaika selittyy alhaisella omakustannushinnalla suh-

teessa olemassa olevien laitoksien omakustannushintoihin. Huomioitavaa kuitenkin on, että 

omakustannushintaan ei ole huomioitu polttoainekustannuksia tai valmisteveroa.  
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10 TULOSTEN TARKASTELU 

Tässä luvussa tarkastellaan työn tutkimusvaiheessa selville saatuja tuloksia. Luvussa on 

myös tarkoitus ottaa esille mahdollisia kehityskohteita tulevaisuudessa. 

 

Työn tutkimusvaiheessa ensimmäisenä selvitetyt asiat olivat puhdistetusta jätevedestä saa-

tavan lämpövirran suuruus ja lietteen mädätyksestä saatavan biokaasun määrä. Näistä mo-

lemmista tehtiin lisäksi ennusteet vuoteen 2030 asti. Puhdistetusta jätevedestä saatavan läm-

pövirran laskennan alkuarvot ovat peräisin jätevedenpuhdistamon tuntitasoisesta mittausda-

tasta, jota voidaan pitää luotettavana lähteenä jäteveden virtaamien ja lämpötilojen osalta. 

Virtaama- ja lämpötilamittauksissa voi kuitenkin olla virhettä, joka tulee ottaa huomioon.  

 

Puhdistetun jäteveden virtaamille ja lietteen mädätyksestä saatavalle biokaasulle tehdyt en-

nusteet ovat suuntaa antavia, koska etenkin puhdistamolta ulos lähtevään puhdistettuun jä-

teveden virtaamaan vaikuttavat useat tekijät, jolloin pelkkä väkiluvun muutokseen perustuva 

tarkastelu ei anna tarkkaa tulosta. Tehty biokaasupotentiaalin ennuste on sinänsä luotetta-

vampi, koska biokaasupotentiaalin kehitys on selkeästi riippuvaisempi viemäriverkostoon 

liittyvistä asiakkaista kuin puhdistetun jäteveden lämpövirran potentiaali. Kumpaakaan en-

nustetta ei hyödynnetty järjestelmien mitoitusteknisessä vaiheessa niiden huomattavan epä-

luotettavuuden vuoksi. 

 

Puhdistetusta jätevedestä on mahdollista ottaa talteen jopa yli 30 MW:n lämpövirtoja het-

kellisesti, jos jäteveden lämpötila kyetään viilentämään tarpeeksi alhaiseksi ja koko saata-

villa oleva virtaama hyödynnetään. Tällaiseen kykenevä lämpöpumppujärjestelmä osoittau-

tui olevan kuitenkin taloudellisesti kannattamattomampi kuin järjestelmä, jonka mitoitusaste 

on huomattavasti alhaisempi. Tässä työssä selvitetty teknis-taloudellinen optimi lämpöpum-

pun lämpöteholle on noin 7 MW. Suuremmat lämpöpumppujärjestelmät muuttuvat nopeasti 

vähemmän kannattaviksi vuosittaisen käyttöajan vähentyessä ja investoinnin kustannusten 

kasvaessa. Esimerkiksi verkon tehonsiirtokyky aiheuttaa fyysisen rajoitteen suuremmille 

lämpöpumpuille, joten verkkoa on tarpeen saneerata, jotta siihen voidaan syöttää suurempia 

lämpötehoja. Suuremmissa järjestelmissä lämpöpumput kannattaa kytkeä jätevesivirran suh-

teen mieluummin rinnan kuin sarjaan. Sarjaan kytketyillä yksiköillä vuosittaiset käyttöajat 

muodostuvat liian lyhyiksi. 
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Lämpöpumppujärjestelmien kannattavuuteen vaikuttaa suuresti sähköverosta muodostuva 

muuttuva kustannus. Jos kaukolämpöä tuottavat lämpöpumput olisivat sähköveroluokassa 

2, olisivat niillä saavutettavat lämmön tuotannon omakustannushinnat huomattavasti polt-

toon perustuvan tuotannon omakustannushintoja alhaisempia ja investoinnit olisivat huo-

mattavasti kannattavampia. 

 

Lämpöpumpun rinnalle kytkettävän lämpövaraston avulla kyetään tasaamaan kaukolämpö-

verkkoon syötettävää lämpötehoa. Jätevesivarasto osoittautui työssä taloudellisemmaksi 

vaihtoehdoksi kuin lämpöakku. Alhaisella lämpöpumpun mitoitusasteella varasto on kuiten-

kin merkityksetön tuotannon tasauksen suhteen, koska lämpöpumpun tuotantoajo pysyy 

muutenkin melko tasaisena ja tuotanto hukkuu joka tapauksessa pohjakuormaan. Työssä teh-

tyjen kannattavuuslaskelmien perusteella lämpövarastoratkaisut olivat kannattamattomam-

pia kuin järjestelmät ilman sitä, lukuun ottamatta suuria järjestelmiä. Tulos oli odotettu, 

koska lämpövarastot nostivat kokonaiskustannuksia merkittävästi, jolloin kannattavuus hei-

kentyi. 

 

Biokaasulaitos on selkeästi kannattava investointi kaukolämmön tuotantoon, koska lämmön 

tuotannon omakustannushinnat olivat olemassa oleviin laitoksiin verrattuna huomattavasti 

alhaisempia. Takaisinmaksuajaksi saatiin epäedullisimmallakin skenaariolla noin 3 vuotta. 

Alhainen omakustannushinta aiheutuu etenkin siitä, että käytettävä biokaasu on ilmaista, jol-

loin sen käytöstä ei aiheudu kustannuksia. 

 

Työssä pyydettiin lämpöpumppu- ja biokaasukattilatarjouksia useammalta toimittajalta, 

mutta ainoastaan kaksi lämpöpumpputoimittajaa ja kaksi biokaasulaitostoimittajaa kykeni 

toimittamaan tarjouksen. Tutkimuksen otanta ei ollut siis merkittävän kattava saatujen tar-

jouksien vähäisen määrän vuoksi. 

 

Jätevedenpuhdistamon sekundäärienergioilla ei yksinään kyetä korvaamaan isojen laitosyk-

sikköjen lämmöntuotantoa kesäaikana, jolloin tarvitaan vaihtoehtoisia tapoja tuottaa lämpöä. 

Lisälämpö voidaan tuottaa olemassa olevilla laitoksilla mahdollisuuksien mukaan, mutta on-

gelmaksi muodostuvat tällöin entistä pienemmät osatehot, jolloin laitosten käyttö ei ole 
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taloudellista. Esimerkiksi Rauhalahden laitosyksikkö joutuisi toimimaan entistä pienem-

millä osatehoilla lämpöpumppuinvestoinnin myötä, jolloin lämpöpumpusta saatu taloudelli-

nen hyöty menisi osittain hukkaan. Muita vaihtoehtoisia tapoja tuottaa puuttuva lämpö on 

investoida esimerkiksi suuriin ilmalämpö- ja maalämpöpumppuihin tai järviveden lämpöä 

hyödyntäviin järjestelmiin. Sekundäärienergioiden hyödyntämisen vaikutuksia tulisi kuiten-

kin tutkia ensin koko verkostotasolla ennen kuin järjestelmiin investoidaan. Oleellista olisi 

selvittää, miten uusien järjestelmien tuotanto optimoitaisiin nykyiseen verkkoon soveltu-

vaksi. Ratkaisuna voisivat olla erilaiset energiavarastot ja lämmön kulutusjoustoperiaate, 

jotta sekundäärienergialähteisiin perustuvat järjestelmät voitaisiin integroida nykyiseen 

verkkoon tehokkaasti. 
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11 YHTEENVETO 

Työn tavoitteena oli selvittää, kuinka paljon Jyväskylän Nenäinniemen jätevedenpuhdista-

mon jätevedestä olisi saatavissa lämpöä ja millä tavoin lämpöä voitaisiin hyödyntää kauko-

lämmityksessä. Lisäksi tavoitteena oli selvittää jätevedestä saatavan biokaasun määrä ja tut-

kia, miten biokaasua voitaisiin hyödyntää. Työssä kerättiin sekundäärienergioiden hyödyn-

tämiseen liittyvien investointien kustannukset ja arvioitiin niiden perusteella hyödyntämisen 

kannattavuutta. 

 

Työssä oli oleellista selvittää ensin jätevedestä saatavan lämpövirran potentiaali ja lietteen 

mädätyksestä saatavan biokaasun määrä, jotta näiden hyödyntämiseen soveltuvia järjestel-

miä oli mahdollista mitoittaa. Puhdistetusta jätevedestä saatavan lämpövirran ja kaukoläm-

mön tuotannon välinen ajallinen eriaikaisuus sekä jäteveden odotettua suurempi virtaama-

vaihtelu olivat merkittäviä löytöjä tutkimuksen aikana. Eriaikaisuus ja virtaamavaihtelut loi-

vat tarpeen pohtia lämpöpumpun mitoitusastetta tarkemmin sekä tutkia jätevesivarastojen ja 

lämpöakkujen roolia lämpöpumpun rinnalla.  

 

Puhdistetusta jätevedestä on saatavilla huomattava määrä lämpöä, jonka hyödyntämisen 

kannattavuus vaihtelee muun muassa järjestelmän kokoluokan, jäteveden ja kaukolämmön 

lämpötilatasojen, kaukolämpöverkon tehonsiirtokyvyn ja laitehintojen mukaan. Työssä mi-

toitettiin jätevedenpuhdistamon tilastotietojen mukaan useita lämpöpumppujärjestelmiä, joi-

den kannattavuudet laskettiin.  Biokaasukattilan mitoitusprosessi oli vastaavanlainen, mutta 

huomattavasti yksinkertaisempi vakiona pysyvän biokaasuvirtaaman vuoksi. Sekundää-

rienergioiden hyödyntämiseen liittyvien järjestelmien kannattavuuksia vertailtiin keskenään 

erilaisilla lämmön hintaskenaarioilla, jolloin pystyttiin tutkimaan, millaiset järjestelmät oli-

sivat kannattavimpia. 

 

Työn kaikkiin tutkimuskysymyksiin löydettiin vastaukset, joten tavoitteisiin päästiin. Työtä 

voidaan pitää onnistuneena.  
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LIITTEET 

 

Liite 1. Tutkittujen lämpöpumppujen yksinkertaiset virtauskaaviot puhdistetun jäteveden 

suhteen. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liite 2. Kaukolämpöverkon rakentamisen yleissuunnitelmat. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Liite 3. Lämpöpumppuvaihtoehtojen vuositasoisen lämmöntuotannon simulaatiokuvaajat. 

 

 

Kuva 1. Vuosittainen käyttöaika 8307 tuntia, vuosittainen lämmöntuotanto 34,7 GWh. 

 



 

 

Kuva 2. Vuosittainen käyttöaika 8307 h (LP 1) ja 7541 h (LP 2), vuosittainen lämmöntuotanto 66,2 GWh. 

 

 

Kuva 3. Vuosittainen käyttöaika 8307 h (LP 1), 7541 h (LP 2) ja 6253 h (LP 3), vuosittainen lämmöntuotanto 

92,3 GWh. 



 

 

 

Kuva 4. Vuosittainen käyttöaika 8317 tuntia, vuosittainen lämmöntuotanto 104,1 GWh. 

 

 



 

 

Kuva 5. Vuosittainen käyttöaika 8186 tuntia, vuosittainen lämmöntuotanto 58,6 GWh. 

 

 

Kuva 2. Vuosittainen käyttöaika 8317 tuntia, vuosittainen lämmöntuotanto 115,8 GWh. 

 



 

 

Kuva 3. Vuosittainen käyttöaika 8186 h (LP 1) ja 5892 h (LP 2), vuosittainen lämmöntuotanto 100,3 GWh. 

 

 

Kuva 4. Vuosittainen käyttöaika 8317 tuntia, vuosittainen lämmöntuotanto 60,1 GWh. 

 



 

 

Kuva 5. Vuosittainen käyttöaika 8186 h (LP 1) ja 3768 h (LP 2), vuosittainen lämmöntuotanto 85,5 GWh. 

 

 

Kuva 6. Vuosittainen käyttöaika 8317 h (LP 1) ja 3886 h (LP 2), vuosittainen lämmöntuotanto 88,3 GWh. 

 



 

 

Kuva 7. Vuosittainen käyttöaika 8317 h (LP 1 ja LP 2) ja 3886 h (LP 3 ja LP 4), vuosittainen lämmöntuotanto 

167,6 GWh. 

 

 

Kuva 8. Vuosittainen käyttöaika 8186 h (LP 1), 5892 h (LP 2), 3768 h (LP 3) ja 2508 h (LP 4), vuosittainen 

lämmöntuotanto 144,7 GWh. 



 

Liite 4. Sähkön aluehinnan kehittyminen tulevaisuudessa. Skenaariotarkastelu. 

 

 

Kuva 1. Eri skenaarioiden tunnusluvut, joiden perusteella Suomen aluehintaa pyritään ennustamaan (TEM 

2019, 9). 

 

CHP-skenaariossa erillinen lämmöntuotanto tulee lisääntymään lämpökeskuksilla ja lämpö-

pumpuilla Base-skenaariota enemmän, jolloin myös yhteistuotannon kapasiteetin on arvioitu 

pienenevän enemmän. RES-skenaariossa uusiutuva teknologia kehittyy nopeammin kuin 

Base-skenaariossa, jolloin pohjoismaisen tuuli- ja aurinkovoiman on arvioitu kolminkertais-

tuvan nykyisestä tasosta vuoteen 2030 mennessä ja jopa viisinkertaistuvan vuoteen 2050 



 

mennessä. LOW- ja HIGH-skenaarioissa on tehty herkkyystarkastelua polttoaineiden ja 

päästöoikeuksien hinnan suhteen. LOW-skenaariossa on arvioitu, että polttoaineiden hinnat 

puolittuvat ja päästöoikeuden hinnat laskevat arvoon 10e per tonni hiilidioksidia Base-ske-

naarioon nähden. HIGH-skenaariossa hiilen hinta ja päästöoikeuksien hinnat sen sijaan kas-

vavat runsaasti. Base-skenaariossa oletetaan, että polttoaineiden ja päästöoikeuksien hinnat 

noudattavat Euroopan komission suosittelemia oletuksia kansalliselle lainsäädännölle. 

(TEM 2019, 9.) 

 

Kun palataan luvun 3 kuvaan 8, jossa vertaillaan skenaarioiden välisiä eroja sähkön aluehin-

nan määrittymisessä, havaitaan, että Base-skenaarion aluehinta pysyy ajanjaksojen yli melko 

vakiona. Tuulivoiman lisääntymisen aiheuttamaa sähkön aluehinnan laskua kompensoi työ- 

ja elinkeinoministeriön selvityksen mukaan pohjoismaiden liittyminen Keski-Euroopan säh-

kömarkkinoihin, jossa hintaa määrittävät edelleen polttoaineiden ja päästöoikeuksien hinnat. 

Uusi ydinvoimakapasiteetti lisää kuitenkin yhdessä tuulivoiman kanssa sähköntuotantoa 

pohjoismaissa niin, että kulutusta on selvästi vähemmän kuin tuotantoa. Tämän vuoksi säh-

kön hinta laskee hieman 2030-luvulla. 2040-luvun aikana ydinvoimakapasiteetti vanhenee 

ja vähenee pohjoismaissa, jolloin hinta nousee tarkastelujakson loppuun mennessä. (TEM 

2019, 12.) 

 

Selvityksen mukaan matala CHP-skenaariossa CHP-tuotanto korvautuu lämmön erillistuo-

tannolla ja lämpöpumpuilla suuremmissa määrin. CHP-tuotannon merkitys sähköntuotan-

non hinta-ajurina vähenee, mutta toisaalta lämmityksen sähköistyminen lisää sähkön kysyn-

tää, jolloin sähkön hinta on hieman Base-skenaariota korkeampi koko ajanjakson ajan. Uu-

siutuva RES-skenaariossa tuuli- ja aurinkovoiman kolminkertaistuminen kilpailukyvyn ke-

hittymisen ja markkinaehtoisten investointien myötä alentaa sähkön hintaa huomattavasti 

Base-skenaariota alempaan tasoon. Hinnan alentuminen johtuu siitä, että sähköntuotanto pe-

rustuu marginaalikustannuksiltaan alhaisiin tuotantotapoihin, kuten tuuli- ja ydinvoimaan. 

2040-luvulla käytöstä poistuvat ydinvoimalat lopulta lopettavat hinnan alentumisen ja va-

kioivat sähkön hinnan. LOW-skenaariossa polttoon perustuvien tuotantotapojen kustannuk-

set pienenevät, jolloin yhdessä tuulivoiman lisääntymisen kanssa sähkön hinta alenee huo-

mattavasti. HIGH-skenaariossa taas samojen tuotantotapojen kustannukset ovat niin korkeat, 

että sähkön hinta nousee merkittävästi. Sähkön hintaa kuitenkin tasapainottaa lisääntyvä 



 

tuulivoimatuotanto. LOW- ja HIGH-skenaarioissa päästöoikeuksien ja polttoaineiden hinta-

taso vaikuttaa selvityksen mukaan etenkin keskieurooppalaisilla sähkömarkkinoilla, jolloin 

vaikutukset heijastuvat myös pohjoismaisten sähkömarkkinoiden hintoihin yhdistymisen 

seurauksena. Base EU-skenaariolla on hyvin samankaltainen vaikutus sähkön aluehintaan 

kuin HIGH-skenaariolla. (TEM 2019, 13.) 

 

Tulevaisuuden sähkön hinnan ennustaminen ei ole yksiselitteistä, sillä mahdolliset skenaa-

riot voivat johtaa huomattavan erilaisiin lopputuloksiin sähkön aluehinnan kehittymisessä. 

Skenaarioiden ääripäitä edustavat Base EU- ja LOW-skenaario, kun taas Base- ja matala 

CHP-skenaarion määrittämät aluehinnat edustavat keskimääräistä hintaa kaikista skenaa-

rioista. Kyseinen skenaariotarkastelu ei kerro absoluuttista totuutta sähkön hinnan kehitty-

misestä, mutta se antaa hyvän kuvan, miten eri tekijät vaikuttavat sähkön hintaan tulevai-

suudessa. Skenaariotarkastelun perusteella voidaan myös melko selkeästi havaita, kuinka 

tulevaisuuden energiantuotanto perustuu yhä enemmän uusiutuviin tuotantotapoihin, joiden 

mukana sähkömarkkinoiden volatiliteetti lisääntyy. Tällöin on järkevää lisätä eri sektoreiden 

välistä joustavuutta niin, että sähköä voitaisiin ladata energiavarastoihin tai muuttaa sähköä 

kokonaan toiseen energiamuotoon (Power-to-X), jolloin sähkö voidaan käyttää vasta tarpeen 

tullen tai helpommassa muodossa esimerkiksi kaasumaisen polttoaineen muodossa. (Valtio-

varainministeriö 2020, 84.) Uusiutuvan sähköntuotannon myötä kaukolämmityskin muuttuu 

yhä enemmän kohti hiilineutraalisuutta esimerkiksi kaukolämpöä tuottavilla lämpöpum-

puilla, joilla on myös osansa lämmön- ja sähköntuotannon sektorien integroitumisessa (Val-

tiovarainministeriö 2020, 83). 

 


