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Työn tavoitteena oli tutkia sähköasemien kapasiteettien riittävyyttä Vantaan Energia Sähkö-

verkko Oy:n jakelualueella, jos kerros- ja rivitaloja vaihtaa kaukolämmöstä kokonaan maa-

lämpöön. Tarkastelujakso tarkastelulle oli 10 vuotta, koska kesällä 2021 uudistunut sähkö-

markkinalaki velvoittaa jakeluverkkoyhtiötä ylläpitämään avointa verkon kehittämissuunni-

telmaa seuraavaksi 10 vuodeksi. Tämän lisäksi tutkittiin liikevaihdollisia muutoksia vaih-

dosta johtuen. 

 

Työssä määritettiin taloyhtiön kaukolämmön huipputehon määrä maalämmön sähkötehona. 

Tarkastelu tehtiin mallikerrostaloon laskennallisesti ja Case-taloyhtiön aidoilla teholuke-

mien perusteella. Tulokseksi saatiin: kaukolämmön huipputeho on noin 0,50–0,55 kertaa 

maalämpöpumpun huipputeho. Kun yksittäisen taloyhtiön teho oli määritetty, laskettiin kau-

punginosanumeroittain tietyn kaupunginosan taloyhtiöiden kaukolämpötehojen vaikutus 

alueen sähköasemalle. Tarkastelu tehtiin muutamalla eri skenaariolla, montako prosenttia 

kaukolämpötehosta vaihtaisi maalämpöön. 

 

Tuloksien perusteella sähköasemilla on pääsääntöisesti vapaata kapasiteettia jäljellä, vaikka 

isoimmatkin vaihtoskenaariot toteutuisivat. Muutamalla sähköasemalla kapasiteetti kuiten-

kin loppuu ennen vuotta 2030 jo pienelläkin vaihtavien taloyhtiöiden määrällä. Liikevaihdon 

muutokset ovat merkittävät, varsinkin jos taloyhtiö päättää ostaa lämpöpumppujen tarvitse-

man sähköenergian joltain muulta toimijalta, kuin paikalliselta sähköenergian myyjältä.  



 

ABSTRACT 
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Impacts of growing local heat production on the district heating and electricity distribution 

network company. 
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The aim of the study was to investigate the adequacy of substation capacities in the distribu-

tion area of Vantaa Energia Sähköverkko Oy if multi-storey and terraced houses are to be 

converted from district heating to geothermal energy. The review period for the review was 

10 years, as the distribution network company required by the Electricity Market Act, revised 

in summer 2021, will be maintained on an ongoing basis to avoid a development plan for 

the next 10 years. For this reason, turnover changes due to the exchange are examined. 

 

The amount of peak power of district heating in a housing company as the electrical power 

of geothermal energy was determined in the work. The analysis was made for the model 

apartment building by calculation and on the basis of the real performance readings of the 

Case housing company. Result: peak heat of the district heating approx. 0.50–0.55 times the 

peak power of the ground source heat pump. The efficiency of the housing association in the 

problem was When effective, the effect of the thermal power of several housing associations 

in the district on the area's substation was calculated by district number. The analysis was 

made with a changed different scenario of what percentage of district heating power would 

be converted to geothermal energy. Based on the results, the substations generally have 

enough free space, even if the largest switching scenarios materialize. At a few substations, 

however, capacity will run out before 2030 with a small number of housing associations. 

Changes in traffic have been reported, especially the housing company buys the electricity 

needed for heat pumps from an operator other than the local electricity seller.  
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1 JOHDANTO 

Isännöintiliiton energiabarometri 2021 mukaan taloyhtiöt ovat yhä enemmän kiinnostuneita 

irtaantumaan kokonaan kaukolämmöstä ja siirtymään taloyhtiön kannalta energiatehok-

kaampiin lämpöpumppuratkaisuihin. Kyselyyn vastasi helmikuussa vuonna 2021 117 isän-

nöitsijää, joista 94 % oli taloyhtiöiden hallinnollisia tai teknisiä isännöitsijöitä. Vastaajista 

23,9 % oli pääkaupunkiseudulta. (Kiinteistöliitto). 

 

 

Kuva 1, Taloyhtiöiden kiinnostus tehdä energiaremontti taloyhtiöönsä isännöitsijöiden mielestä, vastaajia 117 

kpl (Kiinteistöliitto) 

 

Kuvan 1 mukaisesti kiinnostusta energiatehokkuustoimenpiteisiin taloyhtiöissä on ja kuvan 

2 mukaisesti vastaajat ovat hyvinkin yksimielisiä, että syynä tähän on lämmityskustannuk-

sien tuleva nousu, josta johtuen siirtyminen maalämpö- tai poistoilmajärjestelmiin ja irtaan-

tuminen kaukolämmöstä kasvaa.   
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Kuva 2, Kiinteistöliiton vastaukset energiaväittämiin, 1 täysin eri mieltä, 5, täysin samaa mieltä (Kiinteistö-

liitto) 

 

Ympäristöministeriön hallinnon alaan kuuluva Asumisen ja rahoituksen kehittämiskeskus 

ARA myöntää energia-avustuksia taloyhtiöille tietyin ehdoin, jos taloyhtiö toteuttaa ener-

giatehokkuutta parantavia toimenpiteitä vuosien 2020–2022 aikana, joka on osaltaan myös 

lisännyt taloyhtiöiden kiinnostusta siirtyä kaukolämmöstä maalämpöön. Avustusta on voinut 

saada jopa yli 50 % hankkeen toteutuneista energiatehokkuutta parantavista ja avustettavaksi 

hyväksytyistä investointikustannuksista. (ARA) Energia-avustuksen määrä on yhteensä 120 

miljoonaa euroa, 40 miljoonaa euroa vuosittain. 10.3.2021 tukea oli jaettu jo 35 miljoonaa 

euroa ja hakemuksia oli tullut reilut 2 100 kappaletta. (ARA) Tuen päällimmäisenä tarkoi-

tuksena on parantaa EU-direktiivien mukaisesti energiatehokkuutta asuinrakennuksissa, 

joka on myös kirjattu nykyisen Suomen hallituksen hallitusohjelmaan.  

1.1 Taloyhtiöiden tarvitseman lämpötehon siirtymistä kaukolämmöstä 

sähköverkkoon  

Asumisen lämmitysenergiantarpeesta katettiin vuonna 2019 23 % kaukolämmöllä. (Tilasto-

keskus, a, s. 5) Luku pitää sisällään kaikki asuinrakennusmuodot sekä liikerakennukset. Ku-

ten taulukosta 1 voidaan lukea, lämpöpumppujen energian käyttö kerrostaloissa on 17 vuo-

dessa kasvanut todella voimakkaasti. Kaukolämmön osuus on noussut huomattavasti maltil-

lisemmin, vaikka kokonaisenergian käyttö on myös kasvanut. On myös huomioitavaa, että 

vuoden 2008 jälkeen tilastoissa on lämpöpumppujen käyttämä sähköenergian kulutus esi-

tetty sähkön osuudessa, vertaa vuosia 2007 ja 2008. Vuoden 2008 jälkeen tilastoissa lämpö-

pumpun osuudessa on siis esitetty pelkästään ilmasta, maasta tai vedestä saatu energia. On 
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toki myös hyvä huomioida, että lämpöpumppu energianlähteenä asuinkerrostaloissa on vasta 

noin 8,5 % kaukolämmön osuudesta. (kuva 3) 

 

 

Kuva 3, Asumisen ja liikerakennuksien energiankäyttö lähteittäin vuonna 2019. (Tilastokeskus, a, s. 5) 

 

Taulukko 1, Kerrostalojen lämmitysenergianlähde vuonna 2000,2007, 2016 ja 2017, (Tilastokeskus, b) 

 

 

Taloyhtiöiden energiatase muuttuu huomattavasti niiden siirtyessä kaukolämmöstä maaläm-

pöön ja se aiheuttaa liikevaihdon muutoksia kaukolämpö- sekä sähköjakeluverkkoyhtiöille. 

Kaukolämpöyritys menettää niin taloyhtiöiden maksamat kaukolämmön energia- kuin pe-

rusmaksut. Sähköverkkoyhtiön liikevaihtoa taasen kasvaa perusmaksujen mahdollinen kas-

vamisen liittymäkoon muutoksesta johtuen sekä siirrettävän sähkönenergian kasvaminen. 

Vaikkakin taloyhtiön lämmitykseen tarvitsema huipputeho ja lämmitysenergian käyttö 

Vuosi Lämpöpumput (GWh) Kaukolämpö (GWh) Sähkö (GWh)

Asuinkerrostalojen 

lämmitysenergia yhteensä, 

kaikki lämmönlähteet (GWh)

2000 6 11820 130 12830

2007 6 13400 150 14420

2008 11 12661 1105 14916

2016 82 14249 1211 16417

2017 103 13996 1275 16043

Muutos 2000-> 2017 (%) 1750 % 18 % 881 % 25 %
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pysyisivät samana, ei sähköenergiaa kulu yhtä paljon kuin kaukolämpöenergiaa maalämpö-

pumppujen lämpökertoimen takia.  

 

Lämpöpumput toimivat sähköllä, joten sähkön jakeluverkkoon saattaa muodostua investoin-

titarpeita tai vapaiden kapasiteettien loppumista lisääntyneestä sähkötehontarpeesta johtuen 

isossa mittakaavassa. 

1.2 Työn tavoitteet ja rajaukset 

Työn tavoitteena on tutkia, miten sähköasemien kapasiteetti riittää kerros- ja rivitalojen siir-

tyessä kaukolämmöstä maalämpöön, kun taloyhtiön energiatase siirtyy kaukolämpöverkosta 

maalämpöpumppujen takia kokonaan sähköverkkoon. Tämän lisäksi tutkitaan muutoksesta 

johtuvia liikevaihdollisia muutoksia energiayhtiössä. Työssä tutkitaan Vantaan Energia Säh-

köverkot Oy:n jakeluverkkoaluetta ja sen sähköasemia.   

 

Kuvassa 4 on esitetty, mitä liikevaihdollisia muutoksia muutos aiheuttaa sekä kaukolämpö-

, että sähkön jakeluverkkoyhtiölle. Nuolet kuvaavat liikevaihdon suuntaa yritykseen tai siitä 

poispäin. Esimerkiksi kaukolämpöyritys menettää kaukolämmön energiamyynnin, mutta 

sähkön jakeluverkkoyhtiö saa lisää liikevaihtoa lisääntyneestä sähköenergian kulutuksesta 

johtuen.  
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Kuva 4, Kaukolämpö- ja sähkön jakeluverkkoyrityksen liikevaihdolliset muutokset taloyhtiön siirtyessä kau-

kolämmöstä maalämpöön. 

 

Kaukolämmöstä irtaantuvat taloyhtiöt voivat ostaa tarvitsemansa sähköenergian keneltä ta-

hansa sähköyhtiötä. Joten konsernin, joka myy sekä kaukolämpöä, että hallitsee sähkön ja-

keluverkkoa alueella, tuotot jatkossa syntyvät sähkön jakelusta kokonaan ja vain 
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mahdollisesti sähköenergian myynnissä. Tässä työssä ei huomioida sähköenergian myynnin 

liikevaihtoa.  

 

Työssä ei tarkastella myöskään vanhassa rakennuskannassa tehtäviä muita energiatehok-

kuustoimenpiteistä johtuvaa kaukolämpöenergian vähentymistä eikä pien- ja erillistalojen 

siirtymistä kaukolämmöstä muihin lämmitysmuotoihin. Työssä ei myöskään huomioida 

käytöstä pois jäävän kaukolämpöverkon tehokkuustappioiden aiheuttamia kustannuksia.  

  



12 

 

2 SÄHKÖMARKKINOIDEN REGULAATIO, SÄHKÖVERKON MI-

TOITUS JA HINNOITTELU  

2.1 Sähkön siirto Suomessa 

2.1.1 Kantaverkko 

Fingrid Oyj vastaa Suomessa sähkön jakelusta kantaverkkojen osalta. Fingrid Oyj on suo-

malainen julkinen osakeyhtiö, jonka pääomistajan on Suomen valtio ja pienempinä omista-

jina suomalaisia eläkeyhtiötä. Yrityksen osakkeet eivät ole julkisesti kaupan. (Fingrid) Suo-

men lain vaatimuksena Fingrid Oyj:n tehtävä on varmistaa, että Suomen sähkön kulutus ja 

tuotanto ovat jatkuvasti teknisesti oikeassa tasapainossa läpi vuoden, jokaisena sekuntina. 

Yrityksen tehtävä on taata jokaiselle suomalaiselle varma sähkö kaikissa tilanteissa sekä 

edistää puhdasta, markkinaehtoista sähköjärjestelmää. Kantaverkkoon kuuluvat kaikki vä-

hintään 110 kilovoltin sähköjohdoista, sähköasemista ja laitteistoista koostuvat valtakunnal-

lisesti yhtenäinen sähkön siirtoverkko. Suomen kantaverkko on osa pohjoismaista sähkö-

verkkoa, josta on myös yhteydet Viroon ja Venäjälle. Suomen kaikilla alueilla on sama säh-

kön tukkuhinta, eikä Suomea ole jaoteltu eri hinta-alueisiin, kuten esimerkiksi Ruotsi on. 

Ruotsi on jaettu neljään eri hinta-alueeseen.   

2.1.2 Jakeluverkko 

Suomessa on tällä hetkellä noin 80 sähkön jakeluverkkoyhtiötä, joiden tehtävänä on huoleh-

tia sähkön siirrosta loppuasiakkaalle. Kantaverkon ja jakeluverkon välissä toimii suurjännit-

teisiä jakeluverkonhaltijoita, joita on Suomessa vajaa kymmenen. Isoimmat sähkönjakelu-

verkkoyhtiöt voivat vastata todella isosta alueesta Suomea, kun taas pienimmät vastaavat 

noin 2000 ihmisen sähkön jakelusta. Suomen suurimmat jakeluverkkoyhtiöt ovat Caruna 

Oy, Elenia Verkko Oyj ja Helen Sähköverkot Oy. Suomen viisitoista suurinta sähköverkko-

yhtiötä kattavat yli 70 prosenttia jakeluverkoista, sähkön käyttäjistä ja yhtiöiden liikevaih-

dosta. (Energiateollisuus, a)  

 

Jakeluverkkoyhtiöt ovat kytkettynä Fingridin hallinnoimaan kantaverkkoon. Jakeluverkko-

yhtiöt huolehtivat loppuasiakasrajapinnoista sähkön siirron osalta. Heidän tehtävä on sopia 



13 

 

kunkin sähkönkäyttöpaikan omistajan liittymistä jakeluverkkoon loppuasiakkaan kanssa ja 

varmistaa osaltaan laadukas sähkö jokaiselle asiakkaalle jokaisena hetkenä vuodessa.  

 

Keskijänniteverkosta tuleva sähkö alennetaan 400 volttiin ja se siirretään asiakkaille pien-

jännitejohdoissa, periaate kuvassa 5. Alue- ja jakeluverkkojohtoja on noin 25 kertaa enem-

män kuin kantaverkon johtoja. Keskijännitejohtoja on noin 140 000 km ja pienjännitejohtoja 

on noin 220 000 kilometriä. (Stuk)  

 

 

Kuva 5, Kaaviokuva sähkön jakelusta Suomessa (Stuk) 

 

Sähköverkkotoiminta on luvanvaraista toimintaa Suomessa. Energiavirasto valvoo ja myön-

tää verkkoluvat Sähköverkkotoimintaan kuuluvat verkonhaltijan harjoittama sähköverkon 
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suunnittelu, rakentaminen, ylläpito ja käyttö, verkon käyttäjien sähkölaitteiden liittäminen 

sähköverkkoon, sähkön mittaus, asiakaspalvelu ja muut sähkön siirtoon tai jakeluun liittyvät 

toimenpiteet. Sähkönverkonhaltijoiden verkkoluvassa määrätään maantieteellinen vastuu-

alue. Vastuualueet eivät välttämättä seuraa kunta- tai maakuntarajoja ja yhtiön vastuualue 

voi muodostua useammasta maantieteellisesti erillisestä alueesta. (Energiavirasto)  

2.2 Jakeluverkkoliiketoiminnan luonnollinen monopoli 

Sähkö on nykyajan Suomessa perustarvike ja välttämättömyys toiminalle ja elämiselle, yh-

teiskuntamme on sähköriippuvainen. Suomessa sähkö siirtävät jakeluverkkoyhtiöt toimivat 

luonnollisessa monopolissa. Mulderin määritelmän mukaan luonnollinen monopoli on 

markkinatilanne, jossa yksikkökustannukset minimoidaan sillä, että vain yksi yritys palvelee 

markkinoita. Keskimääräiset kustannukset ovat siis pienemmät yhden toimittajan tekemänä 

kuin kesimääräiset kustannukset monen toimittajan tekemänä. (Mulder M. s. 76). Luonnol-

linen monopoli on siis tilanne, jossa välttämättömän tuotteen tuottamiseen tai toimittamiseen 

liittyy niin suuria skaalaetuja, että markkinoille ei mahdu kuin yksi tarjoaja. Usein tämä liit-

tyy sellaiseen toimintaan, jolle on ominaista jokin tuotannollinen osa-alue, jota on erittäin 

vaikea kannattavasti toisintaa.  (Ahonen A.) Sähkön jakeluverkon rakentamiseen vaaditaan 

paljon pääomaa ja investointeja ja investointien pitoajat ovat noin 40–60 vuotta. Sähköener-

giaa myyvät yritykset toimivat kuitenkin normaaleilla vapailla markkinoilla ja sähkön lop-

pukäyttävä voi kilpailuttaa ja valita minkä sähköenergian myyjän tahansa. 

 

Vaikka monopoliasema ei ole millään markkinoilla suotavaa, sähkön jakelussa on katsottu 

sen olevan kuitenkin kaikista haitoistaan huolimatta parempi vaihtoehto kuin vapaat sähkön 

jakelumarkkinat. On katsottu, että sähkön siirtäminen loppukäyttäjälle ei olisi taloudellisesti 

järkevää, jos varsinkin haja-asutusalueilla jakeluverkkoyhtiöt kilpailisivat sähkönsiirrosta. 

Todennäköisesti yritykset eivät edes kilpailisi isoista taloudellisista riskeistä johtuen, varsin-

kinkaan juuri haja-asutusalueilla, jossa sähkön siirtolinjoilla on pitkät välimatkat ja inves-

toinnit ovat suuria, mutta vain vähän suurista investoinneista maksavia sähkön loppukäyttä-

jiä.  
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2.3 Sähköverkkotoiminnan regulaatio 

Vaikkakin luonnollisessa monopolissa tuotantokustannukset ovat yhdellä yrityksellä pie-

nemmät kuin keskimääräiset kustannukset useamman yrityksen kilpaillessa niistä, kilpailu 

ei ole kestävää ilman sääntelyä. Vaikka sähkön loppukäyttäjille on kustannustehokkaampaa 

hyväksyä luonnollinen monopoli, ei se tarkoita, että he maksaisivat halvinta hintaa. (Mulder 

A. s. 88) Osakeyhtiön tulee osakeyhtiölain §5:n mukaisesti tuottaa osakkeenomistajilleen 

voittoa. (Osakeyhtiölaki, 5§) Monopoliasemassa olevalla yrityksellähän olisi mahdollisuus 

nostaa tuottojaan nostamalla hintoja ja alentamalla laatua ennen kuin luonnollinen monopoli 

ei olisi enää sähkön loppukäyttäjälle järkevää. Jos kilpailuilla markkinoilla tuotteen laatu tai 

hinta eivät ole oikeassa suhteessa markkinoihin nähden, yritys ei saa myytyä tuotetta ja yritys 

tekee konkurssin. Kilpailu varmistaa, että tuotteiden hinta ja laatu pysyvät kurissa markki-

noilla.  

 

Luonnollisen monopolin aiheuttamia sähkön loppukäyttäjien hyvinvointitappioita vastaan 

on Suomessa säädetty lakeja ja asetuksia. Sähkömarkkinoiden toimintaa säätelevät sähkö-

markkinalaki (2013/588), valtioneuvoston asetus sähkömarkkinoista (65/2009), laki Ener-

giavirastosta (870/2013) valtioneuvoston ja työ- ja elinkeinoministeriön päätökset ja asetuk-

set sekä Euroopan Unionin asetukset ja direktiivit. (Partanen J. et al.)  

 

Sääntelyn tarkoituksena on estää monopolihinnoittelu, edistää tehokkuuteen tähtäävää toi-

mintaa ja taata palvelun vähimmäistaso. (Mulder A. s. 109) Suomen sähkömarkkinalain tar-

koitus on varmistaa edellytykset tehokkaasti, varmasti ja ympäristön kannalta kestävästi toi-

miville kansallisille ja alueellisille sähkömarkkinoille sekä Euroopan unionin sähkön sisä-

markkinoille siten, että hyvä sähkön toimitusvarmuus, kilpailukykyinen sähkön hinta ja koh-

tuulliset palveluperiaatteet voidaan turvata jokaiselle loppukäyttäjille (Sähkömarkkinalaki, 

1§) Jokaisen jakeluverkonhaltijan tulee pyynnöstä ja kohtuullista korvausta vastaan liittää 

sähköverkkoonsa tekniset vaatimukset täyttävät sähkönkäyttöpaikat ja voimalaitokset toi-

minta-alueellaan. Liittämistä koskevien ehtojen ja teknisten vaatimusten tulee olla avoimia, 

tasapuolisia sekä syrjimättömiä, ja niissä on otettava huomioon sähköjärjestelmän toiminta-

varmuus ja tehokkuus. (Sähkömarkkinalaki, §20) 
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2.3.1 Regulaation toimintaperiaate ja valvonta 

Sähkön myynti ja tuotanto avattiin kilpailulle Suomessa vuonna 1995, ensimmäisten valti-

oiden joukossa koko maailmassa. Käytännössä pienimmät sähkön käyttäjät pääsivät kuiten-

kin kilpailun piiriin vasta syksyllä vuonna 1998, jolloin otettiin käyttöön tyyppikuormitus-

käyräjärjestelmä, joka poisti jatkuvan tuntitehon mittaustarpeen. Kaikki sähköasiakkaat, 

myös kotitaloudet ja yritykset, voivat ostaa sähkönsä keneltä sähkönmyyjältä tahansa. Säh-

kön siirtoa kukaan asiakas ei kuitenkaan voi kilpailuttaa, muuta kuin muuttamalla toisen 

jakeluverkkoyhtiön palvelualueelle. Sähköverkkotoiminta on luvanvaraista monopolitoi-

mintaa, joka on eriytettävä samassa yhtiössä mahdollisesti harjoitettavasta sähkön myynnistä 

ja/tai tuotannosta vähintään kirjanpidollisesti. 

 

Sähkömarkkinoita Suomessa valvoo ja niiden toimintaa edistää Energiavirasto, entinen 

Energiamarkkinavirasto. Viraston vastuulle siirtyi vuonna 2014 myös energiatehokkuuden 

ja uusiutuvan energian edistämistehtävät työ- ja elinkeinoministeriöstä. (Partanen J. et al.) 

 

Vaikka sääntely ja valvonta on ollut käytössä Suomessa jo vuodesta 2005 asti voimassa ny-

kyisessä muodossaan, ei sääntelyn periaatteet ole vieläkään täysin valmiit. Tällä hetkellä 

eletään jo viidennen valvontajaksoa, joka ulottuu vuodesta 2020 vuoteen 2023. Suomessa 

sähkön toimitusvarmuutta jokaisen hetkenä jokaisella säällä pidetään ensiarvoisen tärkeänä. 

Vuonna 2013 Suomessa on tehtykin poliittinen päätös, että isoista myrskyistä aiheutuvia 

laajoja erittäin pitkiksi venyneitä, jopa useamman viikon mittaisia, sähkökatoja ei enää sal-

lita. Tämä aiheutti lähes jokaiselle jakeluverkkoyhtiölle suurta investointipainetta tehdä ja-

keluverkostaan entistä toimintavarmempi. Sähkömarkkinalakia päivitettiin kesällä 2021. 

Laki sanoo, että kaikkein yhtiöiden ei tarvitse olla myrsky- tai toimintavarmoja vuoteen 2028 

mennessä. Yhtiöt, joiden keskijänniteverkon maakaapelointiaste oli yli 60 % 2018, on oltava 

säävarmoja 2028 mennessä ja joiden alle 60 %, 2036 mennessä. Vantaan Energia Sähköver-

kot Oy:n osalta sähköverkon on oltava vuonna 2028 sääolosuhteiden osalta toimintavarma. 

Katso kuva 6. (Sähkömarkkinalaki, 59 § ja 119 §)  

 

Regulaatiota on muokattu ennen lähes jokaista valvontajaksoa johonkin suuntaan. Kuvassa 

6 on esitetty sääntelyn kehittymistä Suomessa. Sähkömarkkinoilla toimivien osapuolten kan-

nalta on tärkeää ja hyödyllistä, että sääntely on ennakoitavaa ja yllätyksetöntä sekä reilua. 
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Valvonnan yllätyksettömyys on äärimäisen tärkeää useiden vuosikymmenien yli ulottuvalle 

jakeluverkkoyhtiöiden liiketoiminanalle.  

 

Kuva 6, Sähköverkkoliiketoiminnan sääntelyn kehittyminen Suomessa, kolme ensimmäistä valvontajaksoa. 

(Partanen J. et al.) 

 

Energiaviraston toteuttama valvonta on luonteeltaan sekä etu- että jälkikäteistä. Sähköverk-

koliiketoiminnan valvonnan periaatteet julkaistaan aina etukäteen, mutta varsinaiset valvon-

tapäätökset tehdään jälkikäteen, kun verkkoyhtiöiden lopulliset tilinpäätöstiedot ovat val-

mistuneet. Energiaviraston määrittelemät valvontamenetelmät ovat vahvistuspäätöksiä. 

Vahvistuspäätöksissä määritetään sitoutuneen pääoman arvostusperusteet (=tuottopohja), si-

toutuneelle pääomalle hyväksyttävän tuoton määrittämistapa (=kohtuullinen tuotto) sekä eri-

laiset kannusteet ja sanktiot. Vahvistuspäätös on voimassa kahdeksan vuotta, kaksi neljän 

vuoden pituista valvontajaksoa. Valvontajakson aikana yrityksen hinnoittelua arvioidaan 

vahvistuspäätöksen periaatteisiin. Jos asiakkailta on peritty liikaa maksua (=ylijäämää) tulee 

se palauttaa seuraavan valvontajakson aikana asiakkaille alempina hintoina ja päinvastoin.  

(Hänninen K.)  

 

Tuoton sääntely on perinteinen monopolien sääntelymalli, jossa viranomainen asettaa  

liiketoimintaan sitoutuneelle pääomalle tuottoasteen, joka ei saa ylittyä. Sääntely perustuu 

siis siihen, että energiavirasto määrittää verkkoyhtiöille tuottojen ylärajan ja edellyttää yhti-

öitä ylläpitämään verkkoa ja kehittämään sitä. Valvontamalli kannustaa voimakkaasti inves-

tointeihin. Kyseiset investoinnit eivät välttämättä paranna toiminnan laatua tai tehokkuutta. 

Tämän lisäksi jakeluverkkoyhtiöitä edellytetään tehostamaan toimintaansa ja sitä kautta 
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alentamaan toiminnasta aiheutuvia kustannuksia. Virasto siis määrittää verkkoyhtiöiden 

pääoman tuoton kohtuullisuuteen, käytännössä virasto siis asettaa rajan verkkoliiketoimin-

nan sallitulle liikevaihdolle. (Hänninen K.)  

 

Jokaiselle verkkoyhtiölle määritetään vuosittain suurin sallittu kohtuullinen tuotto. Kohtuul-

lisen tuoton laskenta perustuu täten verkkotoimintaan sitoutuneelle pääomalle hyväksyttä-

vän tuoton määritykseen. Kuvassa 7 on esitetty sähköjakeluverkkotoiminnan kohtuullisen 

hinnoittelun arvioinnin pääperiaatteita sekä sallitun tuoton ja oikaistun tuloksen laskentape-

riaatteet. Kuvassa on esitettynä vielä toimintavarmuuskannustin. Tämä kannustin poistuu 

1.1.2022. alkaen (Energiavirasto, c)  

 

 

Kohtuullisen tuoton määrä laskentaan kaavan 1 avulla.  

Rk = WACC · (D + E)        (1) 

 

missä, 

Rk  = Kohtuullinen tuotto (euroa)  

WACC  = Pääoman painotettu keskikustannus  

D   = Korollisen vieraan pääoman määrä  

E   = Oman pääoman määrä 

Kuva 8, Sähkön jakeluverkkoyhtiön taloudellisen valvonnan pääperiaatteet, (Hänninen K.) 

Kuva 7, Sähkön jakeluverkkoyhtiön taloudellisen valvonnan pääperiaatteet, (Hänninen K.) 
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WACC (Weighted Average Cost of Capital) lasketaan kaavan 2 avulla, 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  𝐶𝐸 ∗
𝐸

𝐷+𝐸
+ 𝐶𝐷 ∗ (1 − 𝑡) ∗

𝐷

𝐷+𝐸
       (2) 

 

missä, 

WACC  = Pääoman painotettu keskikustannus  

CE   = Oman pääoman kustannus  

CD  = Korollisen vieraan pääoman kustannus  

t   = tarkastelujaksolla voimassa oleva yhteisöverokanta  

D   = Korollisen vieraan pääoman määrä  

E   = Oman pääoman määrä 

 

Merkittävin osa verkkotoimintaan sitoutunutta pääomaa on sähköverkon nykykäyttöarvo. 

(NKA). Nykykäyttöarvo lasketaan verkkokomponenttien i jälleenhankinta-arvosta (JHA) 

niiden iän ja teknistaloudellisen pitoajan perusteella.  

 

𝑁𝐾𝐴𝑖 =
1−𝑖𝑘ä𝑡,𝑖

𝑝𝑖𝑡𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎𝑖
∗ 𝐽𝐻𝐴1𝑖         (3)  

 

Sähköverkon osien ja laitteiden jälleenhankinta-arvo lasketaan verkkokomponenttien mää-

rän ja Energiaviraston eri komponenteille määrittämien yksikköhintojen avulla. Yksikköhin-

nat on viimeksi määritetty neljännelle valvontajaksolle vuosille 2020–2023 ja ne päivittyvät 

jälleen 1.1.2022.alkaen (Energiavirasto, c) 

 

Investoinneille tehdään mallin mukaisesti poistoja, jolle valvontamallissa on oma metodiik-

kansa. Poistoina ei käytetä tuotteiden varsinaista kirjanpidollisia poistoja vaan poistot laske-

taan eri komponenttiryhmien jälleenhankinta-arvoista käyttäen poistoaikana komponenttien 

teknistaloudellisesta pitoaikaa.  

 

Poistot lasketaan yhtälön 4 mukaisesti 
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𝑇𝑃𝑖 =
𝐽𝐻𝐴𝑖

𝑡𝑝𝑖
           (4) 

 

missä, 

𝑇𝑃𝑖   verkkokomponentin i tasapoisto 

𝐽𝐻𝐴𝑖   verkkokomponentin i jälleenhankinta-arvo 

𝑡𝑝𝑖  verkkokomponentin i teknistaloudellinen pitoaika 

 

Edellä mainittujen valvontamallien lisäksi sähköverkon valvontamallissa on sääntöjä, miten 

verkoston laatua, sähkön toimitusvarmuutta, toiminnan tehokkuutta ja palvelua mitataan ja 

ohjataan. Näitä ovat muun muassa tehostamistavoite ja -kannustin, laatukannustin sekä in-

novaatiokannustin. Näiden avulla mitataan, valvotaan ja ohjataan verkkojakeluyhtiöiden 

operatiivisia kustannuksia, sähkön toimituksen häiriöttömyyttä ja toimitusvarmuutta. Näi-

den valvontamallien tarkoitus on ylläpitää monopolin toista ongelmaa kurissa, laatua ja toi-

mintavarmuutta. Tässä työssä ei kuitenkaan käsitellä edellä mainittuja regulaation muita 

kohtia tämän enempää.  

 

2.4 Sähköverkon mitoitus ja sähkön hinnan muodostuminen 

2.4.1 Käytetyn sähkön hinnan muodostuminen 

Kuvassa 8 on esitetty sähkön hinnan muodostuminen kerrostaloasukkaalle, jonka vuosiku-

lutus on 2 MWh. Sama periaate pätee taloyhtiölle. Vuoden 2017 alussa kerrostaloasukas on 

maksanut keskimäärin 19 snt/kWh sähköstä kokonaisuudessaan. Sähkön siirron osuus lo-

pullisesta sähkölaskusta on noin kolmannes, tämän lisäksi laskussa on noin kolmannes ve-

roja ja noin kolmannes johtuu itse sähköenergiasta ja sen tuotantokustannuksista. Sähkön 

siirtomaksuissa on mukana jakeluverkon sekä kantaverkon sähkönsiirrosta aiheutuvat kus-

tannukset. Jakeluverkkoyhtiö kerää kantaverkon siirtomaksut loppuasiakkailta.  
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Kuva 8, Kotitalousasiakkaan sähkön hinnan muodostuminen vuonna 2017, kerrostalossa, sähkön kulutus 2000 

kWh/a, sähkön keskihinta: 19 snt/kWh (Hänninen K., b) 

 

Sähkön siirtomaksuilla jakeluverkkoyhtiöt kattavat toiminnasta syntyviä kustannuksiaan 

sähkön regulaation mukaisesti. Siirtomaksut on jaettu kahteen eri osaan: liittymä- sekä verk-

kopalvelumaksuun. Liittymämaksu on kertaluonteinen ja sillä katetaan sähkön käyttöpaikan 

liittämiskustannukset jakeluverkkoon. Verkkopalvelumaksulla verkkoyhtiö kattaa verkon 

kehittämiseen ja ylläpitoon liittyvät kustannukset ja yhtiön muut kustannukset, kuten hallin-

non ja asiakaspalvelun sekä häviöenergian hankintakustannukset. (Honkapuro S. et al.) Ja-

keluverkkoyhtiöillä on erilaisia tuotteita eri asiakasryhmille. Isommilla tehontarpeille on ny-

kyään tuote, jossa on perusmaksu ja maksimitehoon liittyvä tehomaksu siirretyn sähkön siir-

tomaksujen lisäksi. Suurimmalla osalla jakeluverkkoyhtiötä on jo käytössä kyseinen teho-

maksu 

 

Sähkön siirron laskutus on kilowattituntiperusteista, eli asiakas maksaa etäluettavien mitta-

rien lukeman mukaisesti käyttämästään sähköstä. Suomessa on vaadittu etäluettavat mittarit, 

AMR-mittarit (Automatic Meter Reading), jokaisessa sähkön käyttöpaikassa vuoden 2014 

alusta alkaen. (Pöyry) Etäluettavien mittarien avulla laskutus, kulutuksen ja tehon seuranta 

tapahtuu reaaliajassa. Mittarit ovat auttaneet kuormitusmallien mallintamisessa. Sähkön lop-

pukäyttäjä ei voi kilpailuttaa siirtomaksuja muuta kuin muuttamalla toisen jakeluverkkoyh-

tiön alueelle. Sähkönkäyttäjä voi kilpailuttaa sähköenergian ja ostaa sen keneltä tahansa 
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suomalaiselta sähköenergian myyjältä. Helsinkiläinen kerrostaloasukas voi ostaa siis sähkö-

energiansa esimerkiksi Vaasan Energialta.  

 

Jokaiselle sähkön käyttöpaikalle on määritetty asiakkaan sähkösuunnittelijan toimesta säh-

kön huipputehontarve. Huipputeho määrittää käyttöpaikan pääsulakekoon. Asiakas maksaa 

siirtomaksua kyseisen jakeluverkkoyhtiön määrittämän hinnaston pääsulakekoon mukai-

sesti. Sähkön loppukäyttäjälle onkin edullisempaa pyrkiä valitsemaa niin pieni sulakekoko 

kuin vain mahdollista. Sähköverkkoyhtiöt ovat tasapuolistaneet hinnoitteluaan ottamalla 

käyttöön tehomaksun. Asiakkaat maksavat sulakekoosta riippumatta tiettyä sähkön siirron 

perus- ja siirtomaksua käytetyn sähköenergian mukaan. Tämän lisäksi he maksavat vuoden 

aikana käyttämänsä maksimitehontarpeensa mukaisesti niin sanottua tehomaksua.  

 

Esimerkkinä voidaan pitää maatiloja, joissa viljan kuivatusta varten tarvitaan usein melko 

isot pääsulakkeet ja liittymäkoko, vaikka viljan kuivatusta on vain noin yksi kuukausi vuo-

dessa. Muut 11 kuukautta maatila maksaa suurempaa sähkön siirtomaksua turhaan käyttä-

mästään sähköstä. Toisaalta jakeluverkkoyhtiö joutuu investoimaan omaan verkkoonsa suu-

rimman tehontarpeen mukaan, vaikkakin huipputeho esiintyy vain kerran vuodessa ver-

kossa. Maatila maksaa vuoden jokaisena kuukautena pääsulakekoon mukaista perusmaksua. 

Lisäksi huipputehon mukaista tehomaksua, vaikkakin 11 kuukautena huipputeho on merkit-

tävästi pienempi kuin vuosittainen huipputeho. Jakeluverkkoyhtiölle olisi parasta, että säh-

köä käytettäisiin ympäri vuoden tasaisesti, jotta sähköverkkoon ei tehtäisi investointeja yk-

sittäisen kulutushuipun takia. Kuvassa 9 on esitetty Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n pää-

sulakekoot ja liittymämaksut 
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Kuva 9, Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n pääsulakekoot sekä niiden liittymämaksut 12.6.2021 (Vantaan 

Energia, a) 

 

Verot sähkönkäyttäjä maksaa käyttämästään sähköenergian määrästä. Sähköstä maksetaan 

arvonlisävero sähkön siirrosta ja energiasta sekä itse sähkövero. Sähkövero on niin sanottu 

valmistevero, jonka energiantuottaja maksaa valtiolle. Verkkoyhtiöiden tehtävä on kerätä 

sähkövero ja sähkön siirrosta aiheutuva arvonlisäveron ja tilittää ne valtiolle. Sähköenergian 

arvonlisäveron kerää sähköenergian myyjä. Sähkön liittymä- ja perusmaksut ovat sähköyh-

tiökohtaisia kiinteitä maksuja. Perusmaksut tulee maksaa joka kuukausi, vaikka ei käyttäisi 

sähköä lainkaan. Perusmaksulla ja osan tehomaksulla verkkoyhtiöt kattavat osan kiinteistä 

kuluistaan. Verkkopalvelumaksujen tarkoitus onkin mahdollistaa, että asiakas voi käyttää 

sähköä aina, kun hän sitä tarvitsee, vuorokauden ja vuoden ajasta riippumatta. Maksuilla 

katetaan siis ne kustannukset, joilla verkko voidaan pitää käyttövalmiudessa joka hetki ilman 

häiriöitä.  

2.4.2 Sähkönverkon mitoitus ja suunnittelu 

Sähköverkko mitoitetaan sähkön huipputehon sekä oletettavan huipputehon kasvun mukai-

sesti, ei siirrettävän energian mukaisesti. Sähköverkon mitoituksessa tuleekin huomioida, 
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että sähköä saadaan siirrettyä/toimitettua kulutushuippujen aikana tuotannosta kulutukseen 

niin, ettei häviöt kasva liian suuriksi. Sähköverkon johtojen, varusteiden ja laitteiden pitoajat 

ovat useita kymmeniä vuosia, joten suunnittelussa tulee ottaa huomioon seuraavien vuosi-

kymmenien aikana tapahtuva mahdollinen sähkön huipputehon kasvu. Vaikka sähkön kulu-

tuksen kasvu on melko tasaista, huipputehon kasvussa on tällä hetkellä melko paljon epä-

varmuustekijöitä. Tällä hetkellä suurimpia kysymyksiä tulevaisuutta pohtiessa ovat kasvava 

sähköautojen latausinfran kehittyminen, lämpöpumppujen yleistymisen määrä ja joidenkin 

paikkakuntien autioituminen maksavista asiakkaista. Tämän lisäksi muutoksia/epävarmuus-

tekijöitä aiheuttanee se, että sähkön loppukäyttäjät, asiakkaat, itse ovat alkaneet tuottamaan 

sähköä, esimerkiksi yleistyvällä aurinkoenergialla.  

 

Yksittäisen kiinteistön tai suuremman alueen sähkönkulutuksen huipputeho ei ole yleisesti 

kaikkien laitteiden laitetehojen summa. Laitteiden käyttöajat vaihtelevat satunnaisesti käyt-

täjistä, vuodenajasta ja vuorokauden ajasta riippuen. Esimerkiksi lapsiperheen äidin sähkön 

tarve vuorokauden aikana on tyystin erilainen kuin yksin elävän nuoren ihmisen, joka käy 

yötöissä. Lapsiperheellä voi olla asunnossaan sähkösauna, yksin elävällä ei ole välttämättä 

edes astianpesukonetta. Sähkön huipputehon määrittämistä varten onkin kehitetty kuormi-

tusmalleja ja erilaisia kaavoja. Kuormitusmalleissa ja kaavoissa erityyppisten sähkönkäyttä-

jien sähkönkäyttötottumukset profiloidaan. Kuormitusmalleja käytetään tietyn alueen säh-

könkäyttäjien sähkön huipputehon määrittämistä varten, joka on perusta sähköverkon ja sen 

osien suunnittelulle. Yksi suosituin tapa määrittää sähkön huipputeho on lähestyä asiaa käy-

tetyin vuosienergioiden kautta. Käytetyt vuosienergiat kun on nykyään helppo saada etäluet-

tavista sähkömittareista reaaliaikaisesti.  

 

Yksi perinteisimmistä kaavoista on Velanderin kaava, jossa vuosienergian ja säädettävin 

kertoimin huipputeho saadaan määritettyä.  

 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑘1 ×  𝑒 + 𝑘2  ×  𝐸         (5) 

 

missä,  

𝑃𝑚𝑎𝑥   = Huipputeho (kW) 
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𝑘1 𝑗𝑎 𝑘2  = Käytännön kokemusten ja mittausten perusteella määritetyt kertoimet asia-

kastyypeittäin 

𝐸   = Vuosienergia megawattitunteina 

 

Velanderin kaavassa kertoimet k1 ja k2 vaihtelevat melko paljonkin lähteestä riippuen. Ve-

landerin kaava onkin melko ylimalkainen, joten on nähty tarpeelliseksi kehittää vielä tar-

kempia kuormitusmalleja, jotka huomioisivat yksittäisen sähkönkäyttäjän tai tietyn hetken 

tehoja tarkemmin.  

 

Tarkempaan tulokseen päästään profiloimalla eri sähkönkäyttäjien kulutustottumukset. Pro-

filoinnissa pyritään laatimaan mahdollisimman tarkat tyyppikuluttajakäyrät, jotka kuvaavat 

sähkönkäyttäjien vuorokauden ajasta ja määrästä riippuvaa sähkönkulutusta. Kuormitusmal-

lien avulla pystytään arvioimaan sähkönkäyttäjien tuntikohtaista tehontarvetta. Käyrät ovat 

laajoihin mittauksien perusteella muodostettuja tilastollisia arvoja. Arvoissa voi olla melko 

paljonkin hajontaa yksittäisen kerrostalon tai käyttäjän kohdalla, mutta jos kerrostaloja on 

100 kappaletta, hajonta tasaantuu ja saadaan merkittävästi luotettavampia tuloksia. Nykyään 

tyyppikäyttäjä on 40 kappaletta. Tyyppikäyttäjät perustuvat Sähkölaitosyhdistyksen (nykyi-

sin Sähköenergialiitto ry Sener) vuonna 1992 julkaisemaan sähkön käytön kuormitustutki-

mukseen. Mittaustoiminnan toteutuksesta vastasi 42 sähkölaitosta ja mittauskohteita oli yh-

teensä lähes 1200 kappaletta. Mittaukset tehtiin 1980- ja 1990- luvuilla.  Mittausten tulok-

sena on saatu eri tyyppikäyttäjien tuntikohtainen tehovaihtelu, tuntikeskitehojen hajonta ja 

lämpötilariippuvuus. (Partanen J. et al.)   

 

Kunkin tyyppikäyttäjän osalta voidaan laskea tietyn ajankohdan i tuntikeskitehon absoluut-

tinen arvo, kaava 6  

 

𝑃𝑟𝑖 =
𝑊𝑟

8760
×

𝑄𝑟𝑖

100
𝑥

𝑞𝑟𝑖

100
          (6) 

 

missä,  

𝑃𝑟𝑖  Tyyppikäyttäjän r ajankohdan i tuntikeskiteho 

𝑊𝑟  Tyyppikäyttäjän r vuosienergia 

𝑄𝑟𝑖  Tyyppikäyttäjän r ajankohtaa i vastaava 2-viikkoindeksi (ns. ulkoinen indeksi) 
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𝑞𝑟𝑖  Tyyppikäyttäjän r ajankohtaa i vastaava tunti-indeksi (ns. sisäinen indeksi). 

 

𝑄𝑟𝑖  ja 𝑞𝑟𝑖 arvot saadaan taulukoista.  

 

Kaavan avulla voidaan määrittää suuren sähkönkäyttäjäjoukon mukaista keskimääräistä säh-

kön käyttöä. Yksittäisen sähkönkäyttäjän, joka kuitenkin kuuluu kyseiseen tyyppikäyttäjä-

ryhmään, sähkönkäytössä voi olla suurtakin hajontaa keskimääräiseen tyyppikäyttäjän ta-

soon verrattuna. Kuormitusmalleista saatavaa keskitehoa ei voida täten käyttää sähkönkäyt-

täjien huipputehona. Usean samantyyppisen sähkönkäyttäjän huipputeho laskentaan kaavan 

7 avulla.  

 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑛 × 𝑃 + 𝑧𝑎 𝑥 √𝑛 𝑥 𝜌         (7) 

 

missä,  

Pmax Valittu alitustodennäköisyys 

n Asiakkaiden lukumäärä 

P Keskiteho 

za Kerroin, jolloin huipputeho ei ylitä laskettu arvoa a prosentin todennäköisyydellä 

 𝜌  Hajonta 

 

Eri tyyppikäyttäjien sähkön maksimitehontarpeet eivät yleensä esiinny samaan aikaan. Pu-

hutaan niin sanotusta tehojen risteilystä. Eri kohtien summakuormitusten huipputeho on 

yleensä pienempi, kuin yksittäisten kohteiden huipputehojen summa. (Partanen J. et al.) 

Huipputeho voidaan laskea kaavan 8 avulla. 

 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑛1𝑥𝑃1 + 𝑛2𝑥𝑃2 + 𝑧𝑎√(𝑛1𝑥𝜌1
2 + 𝑛2𝜌1

2)      (8) 

 

missä,  

P Keskiteho 

n Asiakkaiden lukumäärä 

𝜌  Hajonta 
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Sähköverkon mitoituksen onnistuminen on jakeluverkkoyhtiölle todella tärkeää. On sano-

mattakin selvää, että verkon kapasiteetti tulee riittää jokaiseen huipputehon tarpeeseen, 

mutta verkon ylimitoittaminen ei ole järkevää. Verkon ylimitoittaminen lisää turhaan kus-

tannuksia. Verkostossa tulee kuitenkin huomioida seuraavien vuosikymmenien aikana ta-

pahtuvat huipputehon kasvut.  

 

Sähkön jakeluverkkoyhtiölle onkin parasta asiakkaiden kysyntäpiikkien pienentyminen, 

jotka aiheuttavat turhia investointitarpeita sähköverkostoon vain hetkellistä tarvetta varten. 

Puhutaan kysyntäjoustosta, jolla pyritään tasaamaan sitä, etteivät kaikki tarvitsi/käyttäisi 

sähköä samaan aikaan. Sähköverkko voisi toimia esimerkiksi 99 % ajastaan huomattavasti 

pienemällä verkostomitoituksella ilman näitä hetkellisiä tehopiikkejä. Sähköverkon suunnit-

telusta tekeekin haastavaa se, että miten huomioidaan sähkönkäyttäjien vaihtelevat tehontar-

peet vuoden jokaisena hetkenä. 

 

Käytössä olevat kuormitusmallit ovat vuodelta 1992. Silloin ei ollut vielä sähköautoja tai 

lämpöpumppuja samassa mittakaavassa kuin tällä hetkellä niitä on. Ei siis ole olemassa kuor-

mitusmallia erillis- tai kerrostalolle, joka lämpiäisi maalämmöllä ja jonka autopaikoilla esi-

merkiksi 50 % autopaikoista olisi nopeita sähkön latauspisteitä.  
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3 MAALÄMPÖ TALOYHTIÖSSÄ 

Tässä luvussa käydään läpi maalämpöön liittyviä lupateknisiä asioita, maalämmön energia-

kaivojen tilantarvetta sekä lämpöpumppujen sähkötehontarvetta.  

 

Lämpöpumpuilla on tuotettu lämmitysenergiaa jo pitkään asuintaloihin, mutta lähinnä eril-

listaloihin. Kerros- ja rivitaloihin lämpöpumput ovat yleistyneet vasta viimeisten vuosien 

aikana. Ensin yleistyivät investointikustannuksiltaan pienemmät asuntojen poistoilman läm-

möntalteenottojärjestelmät ja ihan hiljattain maalämpöpumput. Poistoilman lämmöntalteen-

ottojärjestelmät vaativat lähes poikkeuksetta lisälämmönlähteen. Lisälämmönlähteeksi jär-

jestelmän rinnalle on usein jätetty kaukolämpö. Maalämpöjärjestelmissä lisälämmönlähteen 

tarve on huomattavasti pienempi ja se usein hoidetaan sähkövastuksilla. Tällöin taloyhtiö 

voi irtaantua kokonaan kaukolämmöstä.  

3.1 Maalämmön energiakaivojen sijoittelu  

Energiakaivot ovat yleensä noin 120–300 metriä syviä. Energiakaivon syvyyden ja määrän 

määrittää lämmitystehontarve. Liian matalat kaivot tai kaivojen liian vähäinen määrä aiheut-

taa sen, että energiakaivot viilentyvät liikaa ja järjestelmä ei toimi enää optimaalisesti. Sy-

vempien reikien poraaminen on melko kallista ja usein tuleekin halvemmaksi porata useampi 

reikä.  

 

Vierekkäisiä kaivoja ei myöskään saa porata ihan vieri viereen, jotta maaperä kaivojen lä-

heisyydessä ei viilenisi liikaa. Kuvassa 10 on esitetty vaatimuksia energiakaivojen sijain-

neille.  
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Kuva 10, Energiakaivojen minimietäisyyksiä eri pisteistä, * porareiän ollessa pystysuora, ** etäisyys riippuu 

maaperän laadusta, kaivusyvyydestä ja kaivantoon sijoitettavista putkista. (Juvonen J., Lapinlampi T.) 

 

Erillistaloon usein riittää yksi energiakaivo. Taloon, taloyhtiön koosta riippuen, usein tarvi-

taan jopa kymmeniä energiakaivoja. Kerrostalokohteissa, kuvassa 10 otetut mitat huomioi-

den, ongelmaksi usein ilmaantuukin tilan ahtaus omalla tontilla. Vinoon porattaessa reikien 

etäisyys toisistaan voi olla 5 metriä 15 metrin sijasta. Vinoreikä on kuitenkin pystyreikää 

alttiimpi sortumiselle.  

 

Jos mietitään kerrostalokohdetta kaupungin keskustassa, kymmenien energiakaivojen sijoit-

taminen omalle tontille on lähes mahdotonta. Kaupunkien keskustoissa on usein maanalaisia 

tilavarauksia jo tehtynä, joka estää myös energiakaivojen poraukset. Lisäksi energiakaivojen 

porauksen mahdollisuuteen vaikuttaa mahdolliset pohjavesialueet ja kaatopaikat. Energia-

kaivojen poraukselle vaadintaan useimmissa kaupungeissa ja kunnissa rakennus- tai toimen-

pidelupa. Käytännössä energiakaivojen poraukset onnistuvat ydinkeskustan ulkopuolella 

oleviin kerrostaloihin, joissa talot sijaitsevat isolla tontilla.  

 

3.2 Maalämpölaitteiston sähkötehon ja -energian tarve 

3.2.1 Sähköenergia 

Maalämpölaitteiston kuluttama sähköenergian tarve määräytyy kerrostalon lämmitysener-

giatarpeen mukaan. Lämpöpumppujen tehokkuutta kuvataan lämpökertoimella, COP-ar-

volla. Se kertoo, paljonko lämpöpumppu tuottaa lämpöenergiaa kuluttamansa sähköenergian 
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suhteen tietyssä olosuhteessa. Tiettyihin olosuhteisiin vaikuttaa keruunesteen lämpötila sekä 

lämmitettävän veden lämpötila.  

 

COP- arvo Suomen oloissa on keskimääräisesti noin kolme. (Juvonen J., Lapinlampi T.)  

Maalämpöpumppu täten tuottaa lämmitysenergiaa 3 kWh käyttämällään 1 kWh sähköener-

gialla. VTT SPF-hankkeen loppuraportissa määrittää 1960–1970- luvun talo maalämmön 

COP arvoksi 2,8–3,05. (Laitinen Ari et al.)  

 

3.2.2 Sähköteho  

Maalämpöpumpuilla on lähes aina 100 % energiapeitto kohteen lämmitysenergian tarpeista. 

Tehopeitossa on kuitenkin kaksi eri vaihtoehtoa. Puhutaan täys- ja osatehomitoituksesta. 

Täystehomitoituksessa myös maalämpöpumpun tehopeitto on 100 %, eli lämpöpumpulla 

katetaan koko rakennuksen tehontarve mitoituspakkasilla. Osatehomitoituksessa lämpö-

pumpun tehopeitto on n. 60–80 %. Loput 40–20 % katetaan varaajissa olevilla sähkövastuk-

silla. Molemmissa on puolensa ja puolensa. Useimmiten suositellaan kuitenkin osatehomi-

toitettu pumppua halvempien investointikustannuksien takia. Täytyy kuitenkin muistaa, että 

mitoituspakkasia ei ole kuin muutamia tunteja vuodessa, joten täystehomitoitettu pumppu 

käytännössä toimii osateholla suurimman osan käyntiajastaan. Lämmitysenergiantarpeesta 

voidaan kattaa yli 95 % osatehomitoitetuilla lämpöpumpuilla. 

 

Täystehomitoitus vaatii pienemmän sähkötehontarpeen kuin osatehomitoitus. Osatehomitoi-

tuksessa sähkötehontarvetta nostaa melko suurikin sähkövastuksien hoitama osuus koko-

naistehosta, jopa 40 % maksimilämmitystehontarpeesta. 

 

Lämpöpumppujen ottoteho on yleensä noin kolmannes lämpöpumpun tuottamasta lämmi-

tystehosta. Ottoteho on se sähköteho, jonka lämpöpumppu tarvitsee toiminnassaan. Lämpö-

pumput kuitenkin vaativat käynnistyksessään melko suuren sähkötehon. Luvussa neljä mal-

litaloyhtiölle kysyttiin Suomen johtajavalta maalämpötoimittajalta, Tom Allen Senera 

Oy:ltä, mitoitustiedot maalämpöjärjestelmälle. Heillä oli osatehomitoituksessa kaksi maa-

lämpöpumppua ja täystehomitoituksessa kolme maalämpöpumppua. Jokaisen lämpöpum-

pun sulakekoon tarve on 3 x 63 A, 400 V käyttöjännitteellä. Yhden näistä pumpuista, 
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Gebwell Taurus 90, lämmitysteho on 0 °C / 50 °C lämpötilassa 80,6 kW ja sähkön ottoteho 

25,8 kW.  

 

Lämpöpumpun ottoteho tarvitsema virta lasketaan kaavan 9 avulla. Järjestelmä on kolmivai-

heinen ja käyttöjännite on 400 V. 

 

I = P / V          (9) 

 

𝐼 =
25,8 𝑘𝑊∗1000

√3∗400 𝑉
  

 

= 37,23A 

 

Ottotehon perusteella maalämpöpumpulle riittäisi 3 x 50 A sulakekoko (Vantaan sulakeko-

kojen mukaan, katso kuva 9). Kyseissä maalämpöpumpussa on niin sanottu pehmokäynnis-

tin, joka merkittävästi pienentää kompressorin käynnistymisestä tarvitsemaa sähkön teho-

piikkiä. Lämpöpumppu ei siis, kuten vanhan malliset lämpöpumput, tarvitse suurta määrää 

virtaa käynnistyessään. Lämpöpumppujen tarvitsema sulakekoko ja ottoteho kuitenkin aina 

suunnitellaan turvallisesti pykälää isommaksi kuin mitä käytännössä olisi tarve, joka täten 

kasvattaa maalämpöpumpun tarvitseman sulakekoon 3 x 63 A. On hyvä huomata, että läm-

pöpumpun ottotehon jännite on lähes tuplasti pienempi kuin se, mitä järjestelmälle joudutaan 

valitsemaan.  
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4 MALLITALOYHTIÖ 

Tässä luvussa määritetään mallitaloyhtiö ja sen muuttuva energiatase ja talon pääsulake-

koko, kun se siirtyy kaukolämmöstä maalämpöön.  

 

Kuvassa 11 on kuvattu olemassa olevan kerrostalon energiakustannuksia vuosina 2010 ja 

2020 ja kaksi eri skenaariota vuodelle 2030. Kuten kuvasta voidaan todeta, on maalämmön 

energiakustannukset taloyhtiölle pienemmät joka ajankohdassa ja skenaariossa. Energiakus-

tannuksien pienentyminen ja päästöjen vähentäminen ovatkin suurimpia motivaattoreita ta-

loyhtiöille siirtyä kaukolämmöstä maalämpöön. Lämpöpumppuratkaisuja markkinoidaan 

nykyään uusiutuvana energiamuotona ja se on osassa yhtiöissä asuntojen myyntihintaa ko-

rottava myyntivaltti.  

 

Kuva 11, Energiakustannukset olemassa olevassa kerrostalokohteessa, vuonna 2010, 2020 ja 2030 (80 asuntoa, 

6700 m2, 1140 MWh/a) (Energiateollisuus, b) 

 

Energiateollisuus ry on määrittänyt kaukolämmön tyyppitalon. Tyyppitalo on uudisraken-

nus, joka vastaa nykyisten rakentamismääräysten mukaan rakennetavia kaukolämmitteisiä 

rakennuksia. Kerrostalon tyyppitalon osalta perustiedot on esitetty taulukossa kaksi.  
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Taulukko 2, Mallikerrostalon perustiedot (Energiateollisuus, c) 

 

4.1 Pääsulakekoon muutos mallitaloyhtiössä  

Taloyhtiön pääsulakkeen kokomuutosta varten tulee määrittää taloyhtiön sähkön huipputeho 

ennen lämpöpumppujärjestelmää ja lämpöpumppujärjestelmän asennuksen jälkeen. Lämpö-

pumppu käyttää toimiakseen sähköä ja se nostaa sähkön huipputehon tarvetta. Taloyhtiö ei 

saa ylittää pääsulakkeen nimellisvirtaa missään vaiheessa, vaikka komponentit sen kestäisi-

vätkin. Ympäristöministeriön asetuksen 1010/2017 32 § mukaisesti edellytetään, että suun-

nittelussa on huomioitava mahdollisuudet sähkön huipputehon tarpeen pienentämiseen ja 

sähkötehon ohjattavuuden parantamiseksi. Huipputehoja voi esimerkiksi pyrkiä pienentä-

mään suurten laitteiden käynnistysvirtoja pienentämällä. Käynnistysvirtoja voi pienentää 

taajuusmuuttajien pehmokäynnistimillä merkittävästi.  

 

Adato Energia Oy:n julkaisussa SA 2:08, pienjänniteverkon ja jakelumuuntajan sähköinen 

mitoittaminen, on esitetty huipputehon laskentamallit, jotka perustuvat erilaisten asuinra-

kennusten sähkönkäytöstä 1980- luvulla tehtyjen kuormitusmallien tuloksiin. (Adato Ener-

gia) Näiden perusteella tehtyjen tilastollisten tarkastelujen avulla on laadittu laskentamallit 

kerrostaloille huipputehon laskemiseksi. Kaavassa kymmenen on kokemusperäiset lasken-

tamallit asuinrakennuksen huipputehon määrittämiseksi. Kaava soveltuu kohteisiin, joissa 

on vähintään 15 kappaletta asuntoa ja 2 500 m2 kerrosalaa. Kaavalla laskettuna huipputehon 

ylitysmahdollisuus on noin 1 %.  

 

Asunnot ilman sähkökäyttöisiä kiukaita 

𝑃ℎ = 𝐵 + 17 𝑥 𝐴/1000,  (B=65kW)        (10) 

 

Asunnot huoneistokohtaisilla sähkökiukailla. 

𝑃ℎ = 𝐵 + 24 𝑥 𝐴/1000, (B=90kW)       (11) 

Mallitaloyhtiön perustiedot

Asuntojen lukumäärä, kpl 80

Lämmityksen vuosienergia, MWh 600

Lämmityksen mitoitusteho, kW 230

Rakennuksen pinta-ala, m2 6 700

Rakennustilavuus, m3 20 000
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missä,  

 

𝑃ℎ   Asuinrakennuksen huipputeho 

A  Lämmitetty pinta-ala (m2) 

 

Sähkökiukaiden määrä vaikuttaa sähkön maksimitehoon huomattavasti. Vuonna 2018 Suo-

messa oli Tilastokeskuksen mukaan 1 219 000 asuinhuoneistoa kerrostalossa ja niistä 276 

667 asunnossa oli huoneistosauna. (Tilastokeskus c, Sauna Lehti) Jos oletetaan, että malli-

taloyhtiön huoneistoissa on 22 % huoneistosaunoja ja lopuissa ei, ja kiukaiden sähköteho on 

6 kW ja jos laskettaisiin, että nämä kaikki saunaa olisivat samaan aikaa päällä, olisi asuinra-

kennuksen huipputeho 279 kW. Jos oletetaan, että jokaisessa huoneistossa olisi sauna, huip-

putehoksi saataisiin kaavan 11 avulla vain 251 kW. Kummallinen ero johtuu siitä, että kaava 

11 ottaa huomioon sen, ettei kaikkien asuntojen kiukaat ole koskaan samaan aikaan päällä, 

niiden käytössä on aina risteilyä. Otetaan siis 251 kW taloyhtiön sähkön huipputehontar-

peeksi. Teho muutetaan jälleen virraksi  

 

𝐼 =
251 𝑘𝑊∗1000

3 𝑥 230 𝑉
           

 

= 364 A  

 

Taloyhtiön laskennallinen pääsulakkeen koko on täten 3 x 400 A ennen maalämpöjärjestel-

mää.  

 

Jos taloyhtiössä ei ole olisi ainuttakaan huoneistosaunaa, sähkön huipputeho olisi 179 kW, 

virta 259,4 A ja taloyhtiön pääsulakekooksi riittäisi 3 x 320 A 

 

Suomen johtavalta maalämpöpumppujen toimittajalta Tom Allen Senera Oy:ltä kysyttiin 

avaimet käteen- periaatteella osatehomitoitettu lämpöpumppujärjestelmä mallitaloyhtiön 

tiedoilla. Osatehomitoituksella valikoitui kaksi kappaletta Gebwell Taurus 90 lämpöpump-

pua, joiden osuus huipputehosta on 71 % ja maalämmöllä tuotetun energian osuus 99 %. 
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Lisälämmitystehoa järjestelmä vaatii 61,47 kW, joka hoidetaan suoralla sähkölämmityk-

sellä. Liitteessä 1 on järjestelmän mitoitustiedot.  

 

Gebwell Taurus 90 lämpöpumppujen tarvitsemat sulakekoot ovat 3 x 63 A / lämpöpumppu. 

Liitteessä kaksi on lämpöpumpun tekniset tiedot. Tämän lisäksi tulee lisälämmityksestä, 

joka siis hoidetaan suoralla sähkövastuksilla varaajaan:  

 

𝐼 =
61,47 𝑘𝑊∗1000

3𝑥230𝑉
  

  

= 89 A.  

 

Lämpöpumppujärjestelmä nostaa täten kiinteistön tehontarvetta 63 A + 63 A + 89 A = 215 

A 

 

Lämpöpumppujärjestelmän jälkeen virta on 364 A + 215 A = 579 A, jolloin pääsulakkeen 

kooksi pitää valita 3 x 600 A. Jos taloyhtiössä ei olisi asuntokohtaisia saunaoja lainkaan, 

taloyhtiön virran maksitarve olisi 259,4 A + 215 A = 474,4 A, jolloin pääsulakkeet voisivat 

olla 3 x 480 A.  

 

Taulukossa 3 on koottu yhteenvetona kaikki maksimivirrat ja sulakekoot eri variaatioilla.  

 

Taulukko 3, Mallikerrostalon maksimisähkövirrat ja pääsulakkeiden koot 

 

 

Taulukkoon 4 on vertailun vuoksi laitettu lämpöpumpun toiminnan aiheuttamat maksimivir-

rat ja sulakekoot, jos ei huomioida lämpöpumpuille huomioitua varoa tehontarpeessa, aino-

astaan pumppujen toimiessa tarvitsema sähkön ottoteho.  

Virta ilman 

lämpöpumppua, 

ei 

huoneistosaunoja 

A

Sulakeko

ko, A

Virta ilman 

lämpöpumppu

a, jos 

taloyhtiössä 

asunnoissa yli 

22% 

asuntokohtaine

n sauna, A

Sulakeko

ko, A

Virta, kun huomioimaan 

lämpöpumppujen todelliset 

ilmoitetut tehontarpeet, ei 

huoneistosaunoja, A

Sulakekok

o, A

Virta, kun 

huomioimaan 

lämpöpumppuje

n todelliset 

ilmoitetut 

tehontarpeet, 

huoneistosaunat, 

A

Sulakeko

ko, A

259 3x320 364 3x400A 474 3x480 579 3x600
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Taulukko 4, Mallikerrostaloon suunnitelluiden lämpöpumppujen mitoitetun ottotehon aiheuttamat maksimi-

virrat sekä pääsulakekoot 

 

 

Taulukosta 3 voidaan lukea, että maalämpöpumput nostavat taloyhtiön sähkön maksimite-

hontarvetta noin 59 %, jos talossa on huoneistokohtaisia saunoja. Huoneistokohtaiset saunat 

nostavat taloyhtiön sähköliittymän kokoa melkoisesti, vaikkakin niitä olisi vain ihan muuta-

mia. Mikäli kerrostalossa ei ole huoneistokohtaisia saunoja, sähkötehontarve kasvaa 83 %.  

 

Vaikka lämpöpumppujen varsinainen ottoteho niiden ollessa käynnissä on pienempi kuin 

mitoitettu varot huomioiva tehontarve, ei sillä ole sulakekoon valitsemisen osalta merkitystä. 

Sulakekoot nousevat molemmissa tapauksissa kaksi pykälää isommiksi. On hyvä myös huo-

mata, että esimerkiksi ”Virta, maalämpöpumppu ilman varoja + suora sähkölämmitys, asun-

tosaunat, A” laskennallinen tehontarve taloyhtiössä olisi vain 527 A, mutta sulakkeiksi jou-

dutaan kuitenkin valitsemaan 600 A sulakkeet. Taloyhtiössä on siis noin 12 % turhia varoja 

sulakkeissa.  

 

On kuitenkin huomattava uudistus, jossa jakeluverkkoyhtiöt ovat ottaneet asiakkaille, joiden 

pääsulakkeet pääsääntöisesti ovat isommat kuin 3 x 63 A, käyttöön tehomaksun. Tehomak-

sun ideana on tasapuolistaa siirtomaksuja molempiin suuntiin. Ennen asiakas maksoi käyt-

tämästään sähköstä sähkön siirtomaksua pääsulakekoon mukaan riippumatta käyttämästään 

todellisesta maksimitehosta. Tehomaksussa asiakas maksaa toteutuneen maksimitehontar-

peestaan. Maksimitehoja mitataan tunnin välein ja sen mukaan sähkön jakeluverkkoyhtiö 

laskuttaa asiakasta hinnastonsa mukaisesti. Vantaan Sähköverkot Oy:n tehomaksu perustuu 

Virta, 

maalämpöpumpp

u ilman varoja + 

suora 

sähkölämmitys, ei 

asuntosaunoja, A

Sulakeko

ko, A

Virta, 

maalämpöpum

ppu ilman 

varoja + suora 

sähkölämmitys, 

asuntosaunat, 

A

Sulakeko

ko, A 

422 3x480 527,46 3x600A
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käyttöpaikkakohtaiseen viimeisen 12 kuukauden aikana mitattuun suurimpaan tuntitehoon. 

Tämä muutos ohjaa asiakkaita leikkaamaan sähkön tehopiikkejään, jotka ovat pahimpia 

energiatehokkuuden, sähköhäviöiden ja mitoituksen kannalta sähkön jakeluverkossa.  

 

Laskelmissa ei ole huomioitu lämpöpumppujen todellista käynnistymisessä tarvitsemaa vir-

taa, vaan laskelmat on tehty sen pohjalta, että maksivirran tarve olisi 63 A. Todellisuudessa 

lämpöpumppujen pehmokäynnistimien ansiosta lämpöpumppujen ottotehossa ei esiinnyt 

mitään isoja hetkellisiä tehopiikkejä. Sekin tulee myös huomioida, että maksimivirtoja tar-

vitaan ainoastaan silloin, kun lämpöpumput käynnistyvät ja ulkona on mitoituspakkaset, eli 

joinakin talvina ei koskaan ja normaalina talvenakin vain muutamia tunteja ja kertoja vuo-

dessa. Tästä tulee väkisin mieleen aikaisemmin tässä työssä käyty viljan kuivatus- case. Jou-

dutaan varautumaan isoihin tehontarpeisiin, joita kuitenkin vain harvoin tarvitaan vaikkakin 

verkkoyhtiöillä on nykyään käytössään tehomaksu- hinnoittelu. Sähköverkko joutuu kuiten-

kin varautumaan jokaisena hetkenä siihen, että sähkön maksimitehoja tarvittaisiin. Toki tä-

hän vaikuttaa ulkolämpötila. Kaukolämpöverkossa kesäisin verkkoon voidaan ajaa huomat-

tavasti viileämpää vettä, jolloin häviöt pienenevät kesäisin talven maksimeista. Kaukoläm-

pöverkossa kesän häviöt ovat absoluuttisesti pienemmät kesällä pienemmän kulutuksen ta-

kia, mutta suhteellisesti suuremmat verrattuna talveen hitaamman kierron takia. 

 

On olemassa kahta koulukuntaa siinä, että pitääkö suoran sähkölämmityksen pystyä pitä-

mään taloa lämpimänä ja tuottamaan lämmintä käyttövettä normaalisti, vaikka lämpöpumput 

tippuisivat kokonaan pois käytöstä häiriön takia. Edellä käydyssä tapauksessa ei ole huomi-

oitu sitä, että suoralla sähköllä voitaisiin tuottaa koko rakennuksen 230 kW lämmitystehon-

tarve. Suoraa sähkölämmitystä on vain noin 61 kW. Luonnollisesti se nostaisi liittymäkokoja 

merkittävästi, jos varauduttaisiin siihen, että koko lämmitysteho voitaisiin hoitaa suoralla 

sähkölämmityksellä. Taloyhtiöiden on kuitenkin syytä miettiä tiettyä tehoreserviä myös suo-

ralla sähkölämmityksellä, vaikkakin se nostaa kaikkia maksuja. Jos lämpöpumppuihin tulisi 

mitoituspakkasilla toimintahäiriöitä, putkien jäätyminen ja talon jäähtyminen voi olla isompi 

kustannushaitta taloyhtiölle.  
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4.2 Kaukolämmön ja sähkön teho- ja energiataseen muutokset mallitalo-

yhtiössä. 

Kuten edellä on todettu, sähköverkon mitoitus ei perustu laitteiden pääsulakkeen ilmoitta-

maan maksimivirtaan, vaan todellisiin käytännössä toteutuviin maksimivirtoihin. Kohtee-

seen suunniteltujen lämpöpumppujen ottoteho on 26,1 kW / pumppu valmistajan tuotekortin 

mukaan. Täten lämpöpumppujärjestelmän tehontarve on yhteensä 26,1 kW * 2 + 61,47 kW 

= 114 kW.  

 

Lämmityksen maksimi tehontarve tippuu siis kaukolämmön 230 kW maalämpöjärjestelmän 

käyttämään sähkötehoon 114 kW. Täten sähkötehon tarve on noin 50 % kaukolämmön mak-

simitehosta.  

 

Kiinteistön lämmitykseen tarvittava energiankulutus tippuu kaukolämmön 603 MWh:sta 

lämpöpumpun ja lisälämmönlähteen 178 MWh sähköenergian kulutukseen.  

  



39 

 

5 CASE- KERROSTALO  

Tässä kappaleessa tehdään tarkastelua aidon kerrostalokohteen sähkö- ja kaukolämmön 

huipputehoilla tiettynä hetkenä. Kappaleessa vertaillaan kohteen suunniteltuja sähkötehoja 

toteutuneisiin tehoihin ja samalla myös kaukolämpötehoihin. Samalla tehdään analyysia, 

paljonko lämmitysteho on muuttunut kaukolämmöstä sähkötehoon. Tehotiedot saadaan suo-

raan Vantaan Energian ja Vantaan Energian Sähköverkot Oy:n omasta datasta asiakkaan 

antamalla kirjallisella luvalla. Taloyhtiön perustietoja, kuten saunavuorot ja tehdyt remontit, 

on saatu kohteen isännöitsijää haastattelemalla. [Puhelin haastattelu] 

 

Taloyhtiö on siirtynyt kokonaan kaukolämmöstä maalämpö- ja lämmöntalteenottojärjestel-

mään kesällä 2020 taloyhtiöissä tehdyn linjasaneerauksen yhteydessä. Laitteiston tarvitse-

maan huipputehoon vaikuttaa olennaisesti ulkolämpötila, lämpimän käyttöveden kulutus 

oletetaan pysyvän eri tarkasteluhetkissä samana. Tarkastellussa otettiin talven 2020–2021 

kylmin viikko ja tarkasteltiin sähkön huipputehoja. Vertailua tehtiin lähihistoriasta löyty-

vään yhtä kylmään viikkoon ennen maalämpöjärjestelmän käyttöönottoa.  

 

Taloyhtiön sähkön tehontarpeet eivät ole muuttuneet muuta kuin lämmitysjärjestelmän muu-

toksen takia, joten voidaan olettaa, että muutos sähkön huipputehossa samassa ulkolämpöti-

lassa kertoo lämpöpumppujärjestelmän kasvattaman huipputehontarpeen ennen ja jälkeen 

lämpöpumppujärjestelmän asennuksen. Taloyhtiössä ei ole tapahtunut mitään merkittäviä 

muutoksia sähkötehossa. Yleiset saunavuorot ovat pysyneet vuosikausia samoina, asuntojen 

määrät eikä niiden tekninen varustelu ole muuttunut. Talon energiatehokkuutta ei millään 

tavoin parannettu, kuten ikkunoiden uusimista tai ulkovaipan lisäeristämistä.  

 

Case- kerrostalo sijaitsee Itä-Vantaalla. Taloyhtiössä on 100 asuinhuoneistoa, kaksi taloa ja 

se on valmistunut 1970-luvun alkupuolella. Asunnoissa ei ole huoneistokohtaisia saunoja 

eikä kylpyhuoneiden mukavuuslattialämmityksiä. Kohteessa ei ole myöskään sähköautojen 

latauspisteitä eikä niihin ole varauduttu sähköliittymässä. 

 

Taloyhtiön huoneistoalan määrä on 5 231 m2. Tästä saadaan laskettua maksimisähköteho 

ennen lämpöpumppujärjestelmää:  
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𝑃ℎ = 𝐵 + 17 𝑥 𝐴/1000, (B=65kW)   

       

𝑃ℎ = 65 ∗ 17 ∗
5231

1000
  

 

163,26 kW  

 

Ja ampeereina:  

𝐼 =
163,26 𝑘𝑊∗1000

3𝑥230𝑣
  

 

= 236 A 

 

Josta saadaan taloyhtiön alkuperäiseksi sulakekooksi ennen maalämpöpumppua 3 x 250 A.  

 

 

5.1 Sähkön muuttunut huipputeho ja vertaaminen kaukolämmön huip-

putehoon.  

Kappaleessa tutkitaan aidon kerrostalon mitattujen tehotietojen perusteella muuttunutta säh-

kötehon tarvetta maalämmöstä johtuen. Kuten todettu, taloyhtiö on siirtynyt maalämpöön 

kesällä 2020 ja maalämpö on ollut toiminnassa talven 2020–2021. Maalämpöpuppu on osa-

tehomitoitettu niin, että lämpöpumppujen tehonpeittoluku on 85 % maksimi lämmitystehon-

tarpeesta. Loput 15 % tuotetaan suoralla sähköllä.  

 

Vertailu tehdään talven 2020–2021 kylmimmän ajankohdan, noin viikon mittaisen tarkas-

tuksen, ajalta ja lukemia verrataan lähihistoriasta löytyvään vastaavaan kylmään hetkeen. 

Vertailuvuotena käytetään vuoden 2017 kylmää viikkoa, jolloin lämpötilat ovat olleet lähes-

tulkoon samat. Molempina talvina kylmimmät ajankohdat ovat ajoittuneet tammikuuhun.  

 

Kuvaan 12 on esitetty eri vuosien kylmien viikkojen sähkötehot ennen ja jälkeen maaläm-

pölaitteiston asennuksen. Referenssivuodeksi ennen maalämpöä pyrittiin valitsemaan mah-

dollisimman lähelle vastaava vuosi. Kuvasta voidaan nähdä, että ”sähköteho kaukolämpö” 

pysyy samalla maksimitehon arvoilla ulkolämpötilasta riippumatta. Tätä tehoa pidetäänkin 

tässä työssä pohjatehona sähkön huipputeholle. Molempien viikkojen perjantait ovat olleet 
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kylmimpiä ja lämpötilat ovat tippuneet lähelle pääkaupunkiseudun mitoituslämpötilaa -26 

°C. Sähkön pohjatehon maksimi on ollut 33,97 kW tarkastelujakson aikana. Kun tarkastel-

laan ”sähköteho, maalämpöpumppu”, maksitehot muuttuvat odotetusti ulkolämpötilan mu-

kaan. Maalämpöpumppujärjestelmän kanssa sähkön maksimiteho on ollut 174 kW tarkaste-

lujakson aikana. Sähkön huipputeho on kasvanut täten maalämpöpumppujärjestelmän asen-

nuksen jälkeen yli viisinkertaiseksi, joka on todella paljon. Kuten aikaisemmin todettiin, ta-

loyhtiön pohjakulutus on melko pientä. Eroa pohjakulutuksen ja maalämpöpumppujärjestel-

män välillä supistaisi se, että pohjakulutus olisi suurempi. Pohjakulutusta lisäisi selvästi eni-

ten asuntokohtaiset saunat, sähköautojen latauspisteet sekä kylpyhuoneiden sähkötoimiset 

mukavuuslattialämmitykset. Ei ole siis syytä olettaa, että jokaisessa taloyhtiössä, jotka siir-

tyvät kaukolämmöstä maalämpöön, sähköteho kasvaisi yli viisinkertaisesti.  

 

On myös hyvä huomata, että laskennallisesti taloyhtiön maksimitehon tarve ennen maaläm-

pöjärjestelmää on noin 163 kW, mutta mittauksien perusteella maksitehosta on käytetty tar-

kastelujakson aikana maksimissaan vain noin 21 %.  

 

 

Kuva 12 Case- kohteen sähkön tehotiedot ennen ja jälkeen maalämmön 



42 

 

Kuvassa 13 on taas esitetty kaukolämmön kulutustiedot vuoden 2017 vastaavalta ajanjak-

solta kuin ”sähköteho, kaukolämpö”. Kaukolämmön tehot odotetusti myös muuttuvat täysin 

ulkolämpötilan mukaisesti: kun pakkaset kiristyvät, kaukolämmön tehontarve kasvaa. Mit-

taukset ovat tuntikeskiarvoja.  

 

 
Kuva 13, Case- taloyhtiön kaukolämmön tuntikeskiteho 

 

 

Kuten huomataan, kaukolämmön tehotarve on ollut parhaimmillaan 270 kW/h. Kun huomi-

oidaan sähkötehossa sähkön pohjateho, saadaan maalämpöjärjestelmän tarvitsemaksi te-

hoksi 174 kW – 34 kW = 140 kW.  

 

Tarkastelua suuremmassa mittakaavassa on järkevämpää tehdä kaukolämmön tehon ja säh-

kötehon erotuksena kuin tarkastella sähkötehon muutoksia. Aitojen mittauksien perusteella 

sähkön huipputehoon noin 52 % kaukolämmön huipputehosta, kun lämmitystarpeet tuote-

taan maalämpöpumpuilla. Aidot mittaustulokset noudattelevat esimerkkikerrostalon lasken-

nallisia tuloksia hyvinkin paljon. 

 

Ero voi vaihdella taloyhtiöittäin sen mukaan, onko lämpöpumput mitoitettu osa- vai täyste-

hoiksi. Sähkön huipputehontarve ei kasva lineaarisesti ulkolämpötilan laskiessa, jos lämpö-

pumput on mitoitettu osatehoisiksi. Tämä johtuu siitä, että lämpöpumppujen kapasiteetin 
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loppuessa mitoituspakkasilla, suora sähkölämmitys, ilman lämpöpumpun hyötykerrointa, 

hoitaa lämmittämisen. Suora sähkölämmitys kasvattaa suhteellisesti enemmän sähkön te-

hontarvetta.  
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6 LIIKEVAIHDON MUUTOKSET  

Mallitaloyhtiön siirtyessä kokonaan kaukolämmöstä maalämpöpumppuun Vantaalla aiheu-

tuu liikevaihdon muutoksia sähkön jakeluverkko- ja kaukolämpöyhtiössä. Kaukolämmön 

hintoina käytetään Tilastokeskuksen kuluttajahintaa ja sähkön siirto- ja liittymämaksuina 

Vantaan Sähköverkot Oy:n hinnaston mukaisia hintoja.  

6.1 Kaukolämpö 

Kun taloyhtiö siirtyy kaukolämmöstä maalämpöön, menettää kaukolämpöyhtiö kokonaan 

kaukolämmön energian myynnin sekä perusmaksut.  

 

Vantaan Energian keskimääräinen myynti oli 76,27 €/MWh vuonna 2019. (Energiateolli-

suus, c) Monet kaukolämpöyhtiöt hinnoittelevat energianmyyntinsä kausittain. Hinnoitte-

luun vaikuttaa eniten käytettyjen polttoaineiden hinnat ja hetkellisesti tuotettu teho sekä kil-

pailutilanne vaihtoehtoisten lämmitysmuotojen suhteen. Talvella kysyntä on isompaa tilojen 

lämmityksestä johtuen, jolloin myös kaukolämmön hinta on suurempi. Kesällä kaukolämpöä 

kuluu vain käyttöveden lämmittämiseen. Kuvassa 14 on esitetty arvio Vantaan Energian in-

ternet sivuilta olevan laskurin mukaisesti kaukolämmön kulutuksesta ja heidän hinnoittelus-

taan kuukausittain mallitaloyhtiön tiedoilla Vantaalla.  
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Kuva 14, Kaukolämmön arvioitu kulutus ja maksut mallitaloyhtiön tiedoilla ja Vantaan Energian kaukoläm-

mön hinnaston mukaisilla arvoilla. (Vantaan Energia, b) 

 

Kaukolämpöyhtiö menettää mallitaloyhtiön kohdalla liikevaihtoa 600 MWh * 76,27 €/MWh 

= 45 762 € vuodessa kaukolämmön myynnin osalta sekä kuvan 14 mukaisesti arvioidusti 

11 696 € perusmaksuja. Osa kaukolämpöyrityksiä ei hyvitä taloyhtiön aikoinaan maksamaa 

liittymämaksua takaisin taloyhtiölle, joten tämä kustannus jää taloyhtiölle maksettavaksi. 

Vantaan Energia hyvittää maksut. Maksun palautus jätetään huomiotta laskelmissa.  

 

Energian myynnin lisäksi energiayhtiö menettää kaukolämpöliittymän perusmaksut. Van-

taan Energialla on kaksiosainen perusmaksu. Perusmaksut jakautuvat vakio ja muuttuvaan- 

osaan. Vantaan Energialla on tuote, laskutusteho 100–249 kW, johon mallitaloyhtiö tehoil-

laan osuu. Vakio-osa Vantaan Energialla heinäkuussa 2021 on 1 719,41 € / vuosi ja muuttuva 

osa 43,38 € / kW, vuosi. Vakio-osa maksetaan jokaisella eri teholla vuosittain ja se ei muutu. 

Muuttuvaa osaa maksetaan maksimitehon mukaisesti, joka mallitaloyhtiössä oli 230 kW. 
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Perusmaksusta aiheutuu yhteensä 11 697 € kustannus. Perusmaksujen kustannus on 18,4 % 

vuotuisista kaukolämmön kustannuksista taloyhtiölle, joka on melko iso osuus. On hyvä 

huomioida, että perusmaksun perusteena oleva teho tarkastetaan vuosittain toteutuneen huip-

putehon mukaan, joten perusmaksun suuruus voi vaihdella vuosittain.  

 

Laskelmissa on myös huomioitu energiayhtiön kaukolämmön purkukustannukset, jotka tu-

levat asiakkaan maksettavaksi. Purkukustannukset ovat 4 340 €.  

6.2 Sähkö 

Sähkön jakeluverkkoyhtiön liikevaihto kasvaa siirrettävän sähköenergian määrän ja -tehon 

kasvun ja kasvavien sulakekokojen ansiosta. Toisaalta jakeluverkkoyhtiölle voi tulla inves-

tointipaineita jakeluverkkoonsa, jos niiden kapasiteetti alkaa loppumaan liiallisen kysynnän 

johdosta. Tämäkään ei ole huono asia, koska he saavat kerätä siirtomaksuina investoinnit 

asiakkailta regulaation sääntöjen mukaisesti.  

 

Jakeluverkkoyhtiö laskuttaa taloyhtiötä liittymäkokonsa kasvattamisesta. Taloyhtiö, kuten 

luvussa 4 käsiteltiin, joutuu kasvattamaan liittymäkokoaan kaksi pykälää isommaksi.  

 

Tässä laskelmassa oletetaan, että taloyhtiössä on huoneistokohtaisia saunoja. Taloyhtiön al-

kuperäinen sulakekoko oli 3 x 400 A ja se kasvaa maalämpöön liittymisen myötä 3 x 600 A. 

Taloyhtiö joutuu maksamaan liittymien liittymämaksujen erotuksen, kun liittymäkokoa kas-

vatetaan. 3 x 400 A liittymän liittymämaksu Vantaan Sähköverkot hinnaston mukaisesti on 

heinäkuussa 2021 18 400 € ja 3 x 600 A 27.600 €, katso kuva 9. Erotus on siis 9 200 €.  

 

Sähkön siirron osalta liikevaihdollista muutosta tulee maalämpöpumpun tarvitseman sähkö-

energian verran. Vaikka taloyhtiön pääsulakekoko kasvaa, ei taloyhtiön koko sähkönkulu-

tuksen siirtomaksut kasva. Taloyhtiön pääsulakkeiden takana on usein kiinteistön omat säh-

könkäyttöpisteet, kuten ilmanvaihtokoneet, pihavalaistukset, taloyhtiön saunat ja kaukoläm-

pölaitteisto. Näitä ei huomioida laskelmassa mukaan korkeamman sähkönsiirron piiriin vaan 

pelkästään maalämmöstä aiheutuvat lisäkustannukset. Kaukolämpölaitteiston tarvitsema 

sähkönkulutus poistuu laitteiston poistuessa käytöstä ja muiden laitteiden kulutus ei ole ko-

vin suurta verrattaessa koko kiinteistön käyttösähköön verrattuna.  
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Maalämpölaitteiston vuotuinen sähköenergiantarve mallitaloyhtiössä on 178 MWh, josta ta-

loyhtiö maksaa uuden liittymäkoon mukaista sähkönsiirtoa. Vantaan Sähköverkot Oy:llä on 

muutamia sähkönsiirron siirtotuotteita. Yleis-, aika-, ja kausisiirtotuotteet on suunniteltu pie-

nemmille, alle 3 x 100 A sulakekoon, kiinteistöille. Kerrostaloille soveltuva tuote on teho-

tuotteista Pienjännitesiirto (0,4 kV). Pienjännitesiirrossa pääsulakkeiden tulee olla yli 3 x 64 

A ja jännitetaso 400 V. Taulukossa 4 on esitetty tuotteen hinnoittelu. Tehosiirtotuotteissa 

talviarkipäivähinta on voimassa joulu–helmikuu ma-pe klo 7–21. Pätötehon laskutus perus-

tuu käyttöpaikkakohtaisesti viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana mitattuun suurimpaan 

tuntitehoon.  

 

Taulukko 5, Vantaan Sähköverkot Oy, pienjännitetehonsiirto tuotteen hinnasto 15.8.2021 (Vantaan Energia, 

c)  

 

 

Vuositasolla sähkön siirrosta syntyy siis kustannuksia taulukon 6 mukaisesti.  

 

Taulukko 6, Sähkön siirtomaksut maalämpöpumpusta johtuen. 

 

 

Taulukossa on arvioitu, että 2 / 12 osuus kokonaisenergiasta maksetaan korkeampaa siirto-

hintaa, siirto talvipäivää ja loput 10 / 12 maksetaan muu aika- siirtohintaa. Talvipäivä siirto-

hinta on voimassa ainoastaan arkisin kello 7–21, jolloin käytetään suurin osa lämpimästä 

vedestä. Lämmitykseen ei kuitenkaan kulu niin paljon energiaa ko. aikana, koska lämpötilat 

ovat päivällä lämpimämmät kuin talviöisin. Tehomaksussa on huomioitu 

Siirrettävä energia, 

kWh

Sähkön 

siirtomaksu, 

talvipäivä 7-21 €

Sähkön 

siirtomaksu, muu 

aika €

Sähkövero, 

€

Tehomaksu, 

€/kk

Perusmaksu, 

€/kk

Yhteensä, 

€/a 

178000 653 3263 4973,32 558,75 40 16074
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maalämpöpumppujen maksimitehontarve 149 kW. Kaukolämpöyhtiön liikevaihto laskee ja 

sähköverkkoyhtiön nousee. Jos nämä ovat samassa konsernissa, niin konsernin liikevaihto 

laskee 38 377 € ensimmäisen vuoden aikana. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että konsernin liikevaihto muuttuu melko paljon taloyhtiön 

siirtyessä kaukolämmöstä maalämpöön. Laskelmissa ei ole huomioitu sähköenergiaa lain-

kaan. Usein kaupunki/kunta omistaa, tai ainakin on isona osakkaana, paikallisen energia- ja 

sähkönjakeluyhtiön, mitkä ovat usein samaa konsernia. Energiayhtiö usein kaukolämpölii-

ketoiminnan lisäksi harjoittaa sähkönmyyntiä. Kaupungit saa merkittäviä tuloja energialii-

ketoiminnasta. Sähkön jakeluverkkoyhtiö tulee olla eriytetty omalla kirjanpidollaan mahdol-

lisesti saman konsernin sähköä myyvästä yrityksestä, mutta silti ne usein kuuluvat samaisen 

kaupungin omistaman yrityksen konserniin. Taloyhtiöiden siirtyessä kaukolämmöstä maa-

lämpöön energiayhtiöt menettävät edellä esitetyn mukaisesti siis melkoisesti tulojaan. Lisä 

päänvaivaksi muodostuu myytävä sähköenergia. Sähköenergiasta saatavat myyntitulot mal-

litaloyhtiössä on n. 11 866,6 € vuodessa, jos energian hinta on kolmannes sähkön kokonais-

hinnasta, 20 snt/kWh, eli 6,67 snt/kWh. Taloyhtiöllä on mahdollisuus, toisin kuin kaukoläm-

mön osalta, ostaa sähköenergia keneltä sähkön myyjältä tahansa. Sähköenergian myynnistä 

tulevat tulot eivät siis automaattisesti tule taloyhtiön kotikaupungin tai kunnan omistamalle 

energiayhtiölle, vaikka siirtomaksut tulevatkin. Asiaa korostaa vielä se seikka, että alueen 

sähkönjakeluverkkoyhtiö ei välttämättä kuulu samaiseen kaupungin omistamaan konserniin, 

joka entisestään supistaa kaupungille tulevia tuloja. Taulukkoon 7 on koottu yhteenvedoksi 

maksujen muuttuminen energiayhtiöissä ensimmäisen vuoden aikana. Ensimmäisenä vuo-

tena sähkön siirrosta jakeluverkkoyhtiö saa 9 200 € liittymäsopimuksen muuttumisesta, tämä 

kustannus jää seuraavina vuosina pois. Myös kaukolämmön purkukustannus 4 340 € on vain 

kertaluonteinen kustannus, joka ei toistu vuosittain.  

 

Taulukko 7, Kaukolämpö- ja sähkön jakeluverkkoyhtiön liikevaihdolliset muutokset mallitaloyhtiön siirtyessä 

kaukolämmöstä maalämpöön ensimmäisen vuoden aikana.  

 

Liikevaihto 

ennen 

maalämpöä

Liikevaihto maalämmön 

jälkeen

Muu liikevaihto 

maalämmön 

jälkeen

Liikevaihto 

yhteensä 

maalämmön 

jälkeen

Kaukolämpö 57 458 €     -  €                             4 340 €                53 118 €-        

Sähkön siirto -  €           25 274 €                       -  €                    25 274 €        

yht 27 844 €-        
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7 SÄHKÖASEMIEN KAPASITEETIN RIITTÄVYYS 

Tämän luvun tarkoituksena on selvittää Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n sähköasemien 

kapasiteetin riittävyyttä maalämpöpumpuista johtuen. Tässä työssä kapasiteettien riittävyy-

den tarkastelu rajataan pelkästään 110 / 20 kV sähköasemiin. Sähköasemiin kohdistuvat in-

vestoinnit ovat suuria ja ne ovat merkittävä osa jakeluverkon kokonaisinvestoinneista. Kes-

kijännite- ja pienjänniteverkon kapasiteetin tutkiminen ei ole järkevää tai aukottomasti mah-

dollista, koska eri kaupunginosiin menee useita kaapeleita. Tehoja on mahdotonta kohdistaa 

juuri tietylle verkko-osuudelle tai esimerkiksi yksittäiselle pylväsmuuntamolle.  

 

Kesällä 2021 päivittynyt sähkömarkkinalaki määrää pykälässään 52, että jakeluverkon ke-

hittämisen on perustuttava avoimeen jakeluverkon kehittämissuunnitelmaan. (Sähkömark-

kinalaki, 52§) Tätä on täsmennetty samaisen pykälän ensimmäisessä momentissa seuraa-

vasti: suunnitelma keskeisistä jakeluverkkoinvestoinneista, jotka ovat tarpeen jakeluverkon 

siirtokapasiteetin ylläpitämiseksi sekä uuden sähköntuotantokapasiteetin ja uusien kuormien 

liittämiseksi jakeluverkkoon seuraavan kymmenen vuoden kuluessa, mukaan lukien sähkö-

ajoneuvojen latauspisteet ja maasähkön syöttötarve meri- ja sisävesialuksia varten. 

 

Lain kohta täten velvoittaa jakeluverkonhaltijan suunnittelemaan ja ottamaan huomioon vä-

hintään seuraavan kymmenen vuoden sähkön tehotarpeet ja sen muutokset. Mitä paremmin 

verkonhaltija osaa tunnistaa muutostekijät ja -tarpeet jakeluverkossaan, sitä parempia kuor-

maennusteita he pystyvät laatimaan. Tällöin yhtiöt osaavat ennakoida ja suunnitella parem-

min ja varsinkin teknistaloudellisemmin tarvittavat investoinnit. Vantaan Energia Sähköver-

kot tekee vuosittain kuormaennusteen jokaiselle vuodelle kymmenen vuoden tähtäimellä ja 

joka viidennelle vuodelle 25 vuoden päähän. Tämän lisäksi syksyllä 2021 energiavirastolta 

on tullut kuulemispyyntö määräysluonnoksesta. Määräysluonnoksessa, joka ei siis ole vielä 

voimassa, velvoitettaisiin verkonhaltijaa tarkastelemaan investointien kustannustehok-

kuutta. Määräys astunee näillä näkymin voimaan alkuvuonna 2022.  

 

7.1 Sähköasemien kapasiteetti 

Vantaan Energia Sähköverkko Oy:lla on yhteensä 13 sähköasemaa. Kuvasta 15 voi nähdä 

sähköasemat sijainteineen.  
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Kuva 15, Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n sähköverkko (Vantaan Energia, b)  

 

Sähköasema muuntaa jännitteeltään 110 kilovoltin sähkön jakeluverkkoon sopivaksi 20 ki-

lovoltin sähköksi. Sähköasemalta sähkö siirretään jakelumuuntamoille ja edelleen pienjän-

nitteenä kuluttajille. Sähköasema huolehtii monin tavoin sähköverkon turvallisuudesta ja 

sähkönjakelun häiriöttömyydestä. Melkein kaikkea on kaksin kappalein ja jokaiselle järjes-

telmälle varajärjestelmä. Jos jokin komponentti, kojeisto tai järjestelmä hajoaa, toinen tar-

vittaessa korvaa sen. (Vantaan Energia, d) Fingrid Oy hallinnoi kaikkia 400 kV / 110 kV 

sähköasemia.  
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Kuva 16, Sähköasema periaatekuva (ABB) 

 

Vantaan Energia Sähköverkko Oy:n päämuuntajakapasiteetti vaihtelee asemittain 31,5-

80MW. Sähköasemilla on vuonna 2020 vapaata kapasiteettia noin 5–33 MW / asema. Jake-

luverkkoyhtiön ennusteiden mukaan sähköasemien tehot kasvavat 3–12 MW vuoteen 2030 

mennessä. Ennusteissa on huomioitu muun muassa rakentaminen, sähköautojen lisääntymi-

nen sekä pientuotanto. Pientuotannolla tarkoitetaan tässä tapauksessa muun muassa kiinteis-

tön tuottamaa aurinkoenergiaa. Ennustemalleissa pyritään ottamaan huomioon uusien asuin-

alueiden ja rakennuksien lämmitysmuodot sekä uusien ja vanhojen alueiden sähköautojen 

lataustarpeet. Ennustemalleissa ei ole kuitenkaan toistaiseksi otettu huomioon korjausraken-

tamista ja korjausrakentamisen kautta tulevaa mahdollista sähkön tehontarpeiden muutoksia. 

Verkon tehontarpeiden ennustaminen seuraa lähtökohtaisesti rakentamisennusteita. Esimer-

kiksi sähköasema neljännen skenaarion ”2030” luvussa näkyy selvästi Kivistö, jota asema 

muun muassa palvelee. Kivistöön rakennetaan voimakkaasti sekä asutusta, että liiketiloja. 

Kivistö on yksi kehäradan asemista. Vantaan yksi painopiste uudisrakentamisen osalta on 

juuri ratojen ympäristöt.  
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7.2 Sähköasemien kuormitukset eri skenaarioilla 

Vantaan Energian kaukolämpöverkosta on irtaantunut viimeisen kymmenen vuoden aikana 

12 kaukolämpöasiakasta / vuosi. Luvussa on huomioitu kaikki irtaantumiset ja kaikki asia-

kastyypit, niin omakotitalot, kerrostalot kuin liikekiinteistöt. Tyypillisin syy irtaantumiselle 

kaukolämmöstä on ollut kiinteistön rakennuksen purku. Myös kourallinen vaihtajista on 

omakotitaloasiakkaita, jotka ovat vaihtaneet kaukolämmöstä muuhun lämmitysmuotoon.  

 

Kerros- ja rivitaloasiakkaita, jotka ovat vaihtaneet kaukolämmöstä maalämpöön, on ollut 

kolme kappaletta / vuosi vuodesta 2018 eteenpäin. Vuonna 2019 Vantaan Energialla oli yh-

teensä 4 945 kaukolämpöasiakasta, joista 2 130 oli kerros- tai rivitaloasiakasta. Lämpöpump-

puun vaihtaneita taloyhtiöitä on siis 0,14 % vuositasolla kerros- ja rivitaloasiakasmäärästä. 

Kun tätä peilataan 10 tai 25 vuoden aikaikkunaan, vaihtajien määräksi saadaan 1,4–3,5 %.  

 

Pitää kuitenkin huomioida, että tämän tutkimuksen kannalta ei ole merkityksellistä, montako 

taloyhtiötä kappalemäärällisesti vaihtaa. Tutkimuksen kannalta on tärkeämpää tarkastella ir-

taantuneiden taloyhtiöiden kaukolämpötehoja. Yksittäisten taloyhtiöiden kaukolämpötehot 

voivat erota muutamia satoja kilowatteja toisistaan, joten yhdenkin ison taloyhtiön vaihta-

essa maalämpöön, voi vuotuinen keskiarvo täyttyä jo.  

 

Vantaan Energia asiakastiedoista luetteloitiin kaikki kerros- ja rivitalokaukolämpöasiakkaat 

kaupunginosanumeroittain. Kaupunginosanumeron perusteella tietyt kaukolämpötehot voi-

daan osoittaa tietyille sähköasemille. Työssä tarkasteltiin kaikki Vantaan Sähköverkot Oy:n 

sähköasemat, katso kuva 15. Tarkastelun tuloksena todettiin, että ainoastaan kymmenellä 

sähköasemalla oli kyseiseen tutkimukseen liittyviä asiakastyyppejä merkityksellisen paljon. 

Loppujen kolmen sähköaseman palvelualueella oli merkityksettömän vähän kaukolämmön 

rivi- tai kerrostaloasiakkaita. Näiden sähköasemien palvelualueilla oli pääsääntöisesti liike-

tiloja tai kaupungin hallinnoimia kiinteistöjä, kuten kouluja tai päiväkoteja tai omakotitaloja.  

 

Taulukossa 8 on lueteltu Vantaan kaupunginosat kaupunginosanumeroineen. Taulukkoon 

on luetteloita lisäksi kaikki kaupunginosa-alueen kaukolämpöasiakkaiden määrät, kerros- ja 

rivitaloasiakkaat erikseen, sekä näiden kaukolämmön kokonaisteho ja alueen kaukolämmön 
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keskiteho/taloyhtiö. Kaukolämmön tehot ovat viimeisimmät todelliset mitatut kaukolämmön 

laskutustehot.  

 

Taulukko 8, Vantaan kaupungin kaupunginosat, kerros- ja rivitalojen kaukolämpötehot sekä kaukolämpöasiak-

kaiden määrät ja asiakkaiden keskitehot 

 

 

Vantaan Energia Sähköverkko Oy:n omasta datasta voidaan nähdä kaupunginosanumeroi-

den perusteella, mitkä sähköasemat palvelevat mitäkin kaupunginosaa. Kuvan 15 mukaisesti 

esimerkiksi sähköasema 9 palvelee 307 kappaletta kaukolämmön kerros- ja rivitaloasiakasta 

kuudessa eri kaupunginosassa. Sähköasemat palvelevat useita kaupunginosia ja yhtä kau-

punginosaa voi palvella usea sähköasema verkon rakenteesta riippuen. 

 

 

Kaupunginosa
Kaupunginosa

numero

teho, 

kerrostalot 

(kW)

lkm 

(krstalo)

ka teho 

(krstalo, kW)
teho, rivitalot (kW) lkm (riv)

ka teho 

(rivitalo, kW)

ASOLA 72 8597 51 169 1725 12 144

HAKUNILA 94 19986 90 222 3523 29 121

HAVUKOSKI 74 17477 92 190 1265 8 158

HIEKKAHARJU 60 7373 51 145 876 20 44

HÄMEENKYLÄ 12 12741 70 182 5382 55 98

ILOLA 11 1112 8 139 2507 18 139

JOKINIEMI 71 12242 61 201 1019 13 78

KAIVOKSELA 62 13130 51 257 942 13 72

KEIMOLA 16 3558 16 222

KIVISTÖ 22 13953 78 179 626 9 70

KOIVUHAKA 23 2617 16 164 841 14 60

KOIVUKYLÄ 68 8145 49 166 963 9 107

KORSO 70 8590 46 187 1089 7 156

KUNINKAALA 81 935 4 234 899 10 90

KUNINKAANMÄKI 64 625 4 156 746 5 149

LÄNSIMÄKI 97 10615 48 221 2053 16 128

MARTINLAAKSO 91 26702 89 300 2927 36 81

METSOLA 17 6758 41 165 1054 16 66

MIKKOLA 83 7080 25 283

MYYRMÄKI 82 40653 177 230

PAKKALA 15 14574 90 162 3960 33 120

PIISPANKYLÄ 51 1776 6 296

PÄIVÄKUMPU 21 631 4 158 1059 5 212

RAJAKYLÄ 75 498 4 125 3065 47 65

RUSKEASANTA 95 1286 8 161

SIMONKYLÄ 73 14281 54 264 2509 26 97

TAMMISTO 67 4629 30 154 961 10 96

TIKKURILA 65 20192 91 222 210 4 53

VANTAANLAAKSO 50 909 7 130 3614 41 88

VAPAALA 61 5210 24 217 425 8 53

VEROMIES 88 3923 15 262

VIERTOLA 18 9037 69 131 5389 85 63
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Kun kaukolämpötehot sekä sähköasemien vaikutusalueet on taulukoitu kaupunginosittain, 

laskettiin eri skenaarioilla lämpöpumpuista johtuva sähkön lisätehon tarve luvussa neljä ja 

viisi määritetyllä tavalla, kaukolämpöteho * 0,5 - 0,55 = lämpöpumpun vaatima sähköteho. 

Tarkastelussa on otettu huomioon sähköasemien painotusarvot kaupunginosittain seuraa-

vasti: jos tiettyä kaupunginosaa palvelee tietty sähköasema esimerkiksi 72 % ja kaukoläm-

pöteho kyseisessä kaupunginosassa on 1000 MW, on sähkötehovaikutus kyseiselle sähkö-

asemalle: 1000 MW * 0,5 * 0,79 = 395 MW ja niin edelleen. Tämä laskenta on tehty jokai-

selle kaupunginosalle ja sähköasemalle erikseen Excel- laskentaohjelmalla.  

 

Luvussa neljä ja viisi määritetty maalämpöpumpun tarvitsema sähkötehontarve on vain kah-

den taloyhtiön otos. Tuloksien tarkkuutta paranteekseen työssä tehtiin laskelmat eri para-

metreillä. Olettamuksiksi valittiin seuraavat: kaukolämpöteho kertaa 0,5 ja 0,55 = lämpö-

pumpun tarvitsema sähköteho. Olettamukset on valittu Case-taloyhtiön perusteella. Jos koh-

teessa olisi ollut täystehomitoitetut lämpöpumput, olisi se jäänyt alle 52 %. Jos taas olisi 

päästy täysin mitoituspakkasiin tarkastelujakson aikana, olisi sähkötehon tarve ollut suu-

rempi kuin 52 %. Tulee myös huomioida, että ei tuloksien kannalta ei ole niin merkityksel-

listä, mikä teholukema on, on se sitten 0,5 tai vaikkapa 0,6. Tuloksien kannalta on merkityk-

sellisempää vaihtavien taloyhtiöiden määrä tulevaisuudessa.  

 

Taulukoissa 8–9 on esitetty tehojen vaikutukset sähköasemittain ja vaihtoprosenteittain. Tar-

kasteluun otettiin vaihtomääräksi 5, 10 ja 20 % / 10 vuotta. 10 vuoden aika ikkuna valittiin 

päivittyneen sähkömarkkinalain edellytyksen takia tarkastelujaksolle. Taulukossa 11 on esi-

tetty nykyisen vaihtotahdin vaikutus. Vaihtoprosenttien valinnassa pyrittiin arvioimaan tu-

levaa kehitystä peilaten tiedossa oleviin tekijöihin. 5 % vaihtomäärä on sekin yli kolminker-

tainen nykyiseen vaihtotahtiin verrattuna, mutta toimintakentässä on tiedossa olevia muu-

toksia seuraavien 10 vuosien aikana. Näistä suurimmat ovat kaukolämmön hinnankehitys 

sekä Suomen valtion toimet ilmastonmuutosta vastaan vanhoissa rakennuksissa. Kuten jo 

aikaisemmin on todettu, valtio tukee toistaiseksi energiaremontteja melko voimakkaasti, 

joka lisännee taloyhtiöiden vaihtohalukkuutta. Myös ihmisten omat henkilökohtaiset intres-

sit ja esimerkiksi isojen kiinteistösijoitusyhtiöiden omat ilmastotoimet voivat nostaa vaihta-

jien määrää. Esimerkiksi Asolan kaupunginosassa 5 % vaihtotahtiin riittää, että 3,15, eli 

neljä kaukolämmön keskitehoista taloyhtiötä vaihtaa seuraavan 10 vuoden aikana 
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maalämpöön. Nykyisen vaihtotahdin täyttymiseen riittäisi, että 0,88, eli yhden kaukoläm-

mön keskitehoinen taloyhtiö vaihtaa kaukolämmöstä maalämpöön seuraavan 10 vuoden ai-

kana. On syytä myös huomata, että neljä keskitehoista taloyhtiötä riittää saavuttamaan 5 % 

vaihtotahdin. Taloyhtiön keskiteho Asolan kaupunginosassa oli 156,5 kW. Jos lukua verra-

taan mallitaloyhtiöön, jossa oli 80 asuntoa ja kaukolämmön teho 230 kW, neljä mallitaloyh-

tiön vaihtaminen maalämpöön nostaisi vaihtoprosentin yli 5 %.  

 

Taulukko 9, Maalämpöpumppujen vaikutus sähköasemien sähkötehoon, 10 vuoden aikana 

 

 

Taulukko 10, Maalämpöpumppujen vaikutus sähköasemien sähkötehoon, 10 vuoden aikana 
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Taulukko 11, Nykyisen vaihtotahdin vaikutus sähköverkkoon 10 vuoden aikana 

 

 

Taulukoissa 12–13 on esitetty eri skenaarioiden vaikutukset sähköasemien vapaaseen kapa-

siteettiin sähköasemittain. Luvut ”2020” ja ”2030” ovat Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n 

omat arviot sähköasemien vapaasta kapasiteetista. Skenaarioissa ”2030/5–20” on taulukoitu 

taulukoissa 8–9 määritetyt lämpöpumpuista johtuvat sähkötehot. Skenaariossa ”2030” säh-

kötehon kasvussa on huomioitu uusien rakennuksien mahdolliset paikalliset lämmöntuotan-

not, voimakkaasti kasvava sähköautojen lataus sekä normaali sähköntarpeen ja -tehon kasvu 

lisärakentamisesta ja nykyisten asuntojen sähkö lisätarpeista johtuen. Kyseisessä skenaa-

riossa ei ole otettu huomioon vanhoihin rakennuksiin asennettavaa mahdollista paikallista 

lämmöntuotantoa. Paikallisella lämmöntuotannolla tarkoitetaan lämpöpumppuja ja niiden 

tarvitsemaa sähköä. Taulukoissa 0 MW ja sen alle menevät luvut tarkoittavat, että vapaata 

kapasiteettia asemalla ei ole enää. Tämä tarkoittaa, että asemaan joudutaan investoimaan 

lisää kapasiteettia ennen vuotta 2030.  
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Taulukko 12, Sähköasemien vapaa kapasiteetti 

 
 

 
Taulukko 13, Sähköasemien vapaa kapasiteetti 
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8 TULOKSET, JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Työn tarkoituksena oli tarkastella, voiko kerros- ja rivitaloissa kaukolämmön tilalle tullut 

paikallinen lämmöntuotanto aiheuttaa merkittäviä kuormanmuutoksia sähkön jakeluverk-

koon Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n jakeluverkkoalueella. Työssä saatiin hyvin tunnis-

tettua kaukolämpö- ja sähkön jakeluverkkoyhtiöiden vielä melko uudehko haaste toiminta-

kentässä: isojen kaukolämpöasiakkaiden irtaantuminen kaukolämmöstä ja siirtyminen maa-

lämpöön ja vaihdoksen aiheuttamia mahdollisia haasteita sähköasemien kapasiteetille sekä 

mitä liikevaihdollisia muutoksia tämä aiheuttaa. Työn tuloksien perusteella lämpöpumpuista 

johtuva kapasiteetin loppuminen on mahdollista eri skenaarioissa tai ainakin se pitää huomi-

oida tulevaisuuden kuormaennusteita laskettaessa ja uusia investointeja mietittäessä.  

 

Esimerkkitaloyhtiön kohdalla lasketut liikevaihdon muutokset ovat kaukolämpöyritykselle 

hyvä tunnistaa. Kaukolämpöverkosto ja -tuotantolaitokset ikääntyvät jatkuvasti ja ne vaati-

vat investointeja ja huoltoa, eli tuotanto- ja jakelukustannukset kasvavat, mutta lämpöpump-

pujen takia maksajia olisi koko ajan vähemmän ja vähemmän. Investoinneissa painavat ym-

päristöystävällisempään tuotantoon liittyvät toimet, joita Vantaalla on jo tehty ja tullaan 

vielä tekemään. Usein, kuten myös Vantaan tilanteessa, kaupunki on osa- tai pääomistajana 

paikallisissa energiayhtiössä, niin kaukolämpö kuin jakeluverkkoyhtiössä. Kuten esimerkki-

taloyhtiön liikevaihdon laskelmien perusteella voidaan todeta, ovat liikevaihdon muutokset 

melko negatiivisia paikalliselle energiayhtiölle. On myös syytä huomata, ettei sähkönsiirto-

yritys kuulu välttämättä samaan konserniin samaisen alueen kaukolämpöyrityksen kanssa. 

Tästä hyvänä esimerkkinä Vantaan naapurikaupunki Espoo, jossa kaukolämpöä asiakkaille 

myy ja hallinnoi Fortum, mutta sähkön jakeluverkot omistaa ja niitä hallinnoi Caruna Oy. 

Paikalliselle energiayhtiölle liikevaihdon negatiivinen muutos on esimerkkitaloyhtiön osal-

takin yli 48 %, joka on todella suuri määrä. laskelmissa ei ole huomioitu myytävän sähkö-

energian määrää, koska sen jokainen sähkönkäyttävä voi ostaa keneltä sähkön myyjältä ta-

hansa. Negatiivinen tulos johtuu pitkälti myytävän energian vähentymisestä, sekä kauko-

lämmön, että sähkön. Tämä pitkälti johtuu lämpöpumppujen hyötysuhteesta, pumput eivät 

tarvitse niin paljoa energiaa tuottaakseen saman määrän lämpöenergiaa. Muutos mallitalo-

yhtiössä on lähes 28 000 € negatiivinen Vantaan Energia Oy:lle konsernitasolla. On syytä 

muistaa, että kaukolämpöä myyvä yritys ei välttämättä kuulu samaiseen konserniin paikalli-

sen sähkön jakeluverkkoyhtiön kanssa ja sähkön jakeluverkkoyhtiö ei myy sähköenergiaa.  
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Laskennallisen ja CASE- taloyhtiön sähkön todelliset mitatut huipputehon muutokset olivat 

hyvinkin samat. Tästä voidaan vetää johtopäätös, että kaukolämmön maksimiteho kertaa 0,5 

- 0,55 = maalämpöpumpun vaatima sähköteho- laskelmaa voidaan pitää hyvänä lähtötietona 

työn tarkastelulle, vaikkakin otoksien määrä on merkityksellisen pieni. Mallitalo edustaa uu-

disrakennusta ja CASE- taloyhtiö 1970- luvun vanhempaa rakennuskantaa. On selvää, että 

tulokset yksittäisten taloyhtiöiden osalta voivat heitellä työssä käytetystä arvoista. Mutta jos 

laskelmissa huomioidaan useampia taloyhtiöitä, tilanne tasoittuu ja tuloksien tarkkuus para-

nee. Tämän lisäksi tarkastelussa on otettu muutama eri variaatio teholuvusta, jolla on huo-

mioitu erilaisia taloyhtiöitä. Kuten on jo aikaisemmin todettu, lähtötietoihin vaikuttaa läm-

pöpumppujen mitoitus, ovatko ne osa vai täystehomitoitettuja. Osatehomitoitettu pumppu-

järjestelmässä osa lämmityksestä katetaan suorilla sähkölämmitteisillä vastuksilla, jotka 

nostavat sähkötehontarvetta ja prosenttiosuutta. Täystehomitoitetuissa maalämpöpumppu-

järjestelmissä lämpöpumppujärjestelmä hoitaa paremmalla hyötysuhteella kuin 1 lämmityk-

sen, jolloin prosenttiosuus on pienempi. Usein järjestelmät mitoitetaan kuitenkin, kuten 

case-taloyhtiö, eli osatehomitoitetuiksi järjestelmiksi.  

 

Tulee huomioida myös, että keskiarvojen saavuttamiseksi riittää, että muutamakin riittävän 

suuri ja kaukolämpöteholtaan iso taloyhtiö siirtyy kaukolämmöstä maalämpöön. On myös 

syytä huomata, että isomman taloyhtiön on lähtökohtaisesti kannattavampaa siirtyä maaläm-

pöön kuin pienen taloyhtiön. Jos isomman taloyhtiön kaukolämmön kulutus on kaksi kertaa 

isompaa kuin pienemmän, ei investointi maalämpöön ole kuitenkaan kaksi kertaa suurempi. 

Keskiarvon ylittäviä taloyhtiöitä on täten mahdollisesti enemmän vaihtamassa maalämpöön 

kuin pienempiä.  

 

Vantaa on yksi pääkaupunkiseudun ja Suomen kehittyvimmistä kunnista. Alueelle on ja on 

ollut suunnitteilla lisärakentamista paljon. Lisärakentaminen on yksi ohjaavimmista teki-

jöistä suunniteltaessa sähköverkkoa ja sen komponentteja. Lisärakentaminen on täytynyt ot-

taa huomioon sähköverkkoja suunniteltaessa hyvissä ajoin. Tästä johtuen Vantaalla on va-

rauduttu jo pitkään voimakkaasti kasvavaan rakentamiseen ja sähkön tarpeen lisääntymi-

seen. Kuten taulukoista 11 ja 12 voidaan todeta, vaikka vaihtotahti sähköaseman palvelualu-

eella kaukolämmöstä maalämpöön olisi 20 %, lähes 20- kertainen nykytahtiin verrattuna, 
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riittää sähköasemien kapasiteetti lähtökohtaisesti vielä seuraavat kymmenen vuotta. Seitse-

mällä sähköasemalla vapaa kapasiteetti ei ole missään skenaarioissa loppumassa. Kahdella 

asemalla, sähköasemilla 3 ja 6, aseman kapasiteetti on lähellä 0 MW jo skenaariossa ”2030”. 

Jo skenaarion ”2030 / 5 %” mukainen tulos painaa sähköasemien kapasiteetin sähköasemalla 

3 1,7 MW ja sähköasemalla 6 0,8 MW miinukselle. Kyseisillä sähköasemilla jo nykyinen 

vaihtotahti, 1,4 % / 10 vuotta., aiheuttaa kapasiteetin loppumisen, sähköasemalla 3 0,5 MW 

ja sähköasemalla 6 0,3 MW verran. Kapasiteetin rajan ylitykset ovat sen verran isoja, että ne 

tulee jo huomioida ja ne vaativat toimenpiteitä. Hetkellisesti kapasiteetin rajan ylityksiä voi-

daan hallita varayhteyksien avulla, mutta varayhteyksien ottaminen normaalin kuorman 

käyttöön ei ole kestävä ratkaisu pitkällä aikavälillä.  

 

Entäpä sitten, kun otettaisiin tarkasteluun pienempi kunta etäällä kasvukeskuksista. Kun-

nassa ei ole välttämättä ollut tarvetta miettiä sähkötehojen muutoksia, koska kunta voi olla 

muuttotappioinen kunta ja liikekiinteistöjä ei ole ja mitään isompia sähkötehojen muutostar-

peita ei ole näköpiirissä. Miten siellä vaikuttaa sähköasemien kapasiteettiin muutamien ta-

loyhtiöiden siirtyessä maalämpöön? Kyseisessä kunnassa voi olla vielä tilanne, että maksa-

vat asiakkaat muutoinkin vähenevät heidän muuttaessaan isommalle paikkakunnalle.  

 

Työssä saatiin hyvin määritettyä eri vaihtoskenaarioiden mukaiset vaikutukset sähköver-

kolle. Skenaarioiden valinnassa peilattiin nykyistä vaihtotahtia siihen, että maalämpöpump-

pujen vaihtotahti on kasvamaan päin kerros- ja rivitalossa, varsinkin ARA-avustuksen, Suo-

men hallituksen ilmastotavoitteiden ja taloyhtiöiden ekologisuuteen tähtäävien toimien ta-

kia. Yksi skenaario, ”2030/20 %”, valittiin siksi, että nähdään myös hiukan epärealistisen 

tuntuisen skenaarion vaikutukset sähköverkolle.  

 

Mikä sitten on realistinen ja mahdollinen skenaario? Kuten aina, skenaarioiden laadinnassa 

pitää pystyä tunnistamaan mahdollisimman tarkasti tulevaisuudessa tapahtuvia mahdollisia 

muutoksia toimintakentässä. Kaukolämpö on ollut aina Vantaan ja Suomenkin mittakaa-

vassa kovinkin tuttu ja turvallinen lämmitysmuoto. Vantaalaisista asuu tällä hetkellä noin 90 

% kaukolämmitteisessä rakennuksessa ja esimerkiksi Espoossa ensimmäinen kerrostalo on 

siirtynyt kaukolämmöstä maalämpöön vasta vuonna 2017. Vertaa, että omakotitaloissa läm-

pöpumppuja on asennettu jo useita vuosikymmeniä. Joten asia on verrattain uusi tilanne 
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kaukolämpöyrityksille. Skenaarioiden toteutumiseen tässä tapauksessa vaikuttavat kauko-

lämmön hinta, kaukolämmön tuotantotavan ekologisuus asiakkaiden silmissä, taloyhtiön 

päättäjien halu toteuttaa ekotekoja, taloyhtiöiden lainansaantimahdollisuus energiainves-

tointia varten, valtion ilmastotavoitteet ja niiden vaikutukset sekä taloyhtiöiden kaukoläm-

mönsiirrinten ikä. On hyvä huomioida myös se seikka, että vaikka energiainvestointi mak-

sanee itsensä takaisin jollain aikavälillä, taloyhtiöiden on usein haettava laina energiainves-

tointia varten. Taloyhtiöllä voi olla muitakin isoja pakollisia remonttikulueriä tiedossa, kuten 

katto- tai putkiremontti, joten ei ole varmaa, onko taloyhtiön mahdollista saada lainaa ener-

giaremonttia varten, joka osaltaan hillitsee vaihtotahtia.  

 

Taloyhtiön on taloudellisesti järkevintä vaihtaa kaukolämmöstä maalämpöön silloin, kun 

kaukolämmön siirtimen vaihto on ajankohtainen. Siirtimen hinta on voi olla useita prosent-

teja maalämpöinvestoinnin hinnasta ja se on säästöä taloyhtiölle, kun taloyhtiön joka tapauk-

sessa pitäisi investoida kaukolämpösiirtimen uusintaan. Kaukolämmönsiirtiminen tekninen 

käyttöikä on 25 vuotta ja putkiremontti suoritetaan usein noin 50 vuotta vanhaan taloon. 

Taloyhtiön on siis luonnollista siirtyä samoilla pölyillä maalämpöön taloyhtiön putkiremon-

tin yhteydessä, kun lämmönsiirrin tulee jo toista kertaa vaihtoikään. Toki 2000 luvun taitteen 

taloyhtiöt ovat myös potentiaalisia vaihtajia. Kun katsotaan sähköasemia 3 ja 6, on niiden 

palvelualueella paljon 1960- ja 1970- luvun kerros- ja rivitaloja, jotka ovat potentiaalisia 

vaihtajia ikänsä puolesta. Ja kun tarkastellaan kyseisiä asuinalueita Vantaan Karttapalve-

lusta, taloyhtiöiden kiinteistöjen koot ovat optimaalisia maalämmön asentamiselle. Kun kat-

sotaan taasen esimerkiksi sähköasemaa 4 ja sen palvelualuetta, alueella on paljon uutta ra-

kennuskantaa, jossa vaihtopotentiaali jää merkittäväksi pienemmäksi. Vantaalla sijaitsee 

monia kerrostaloja, jotka omistavat kokonaan jokin suurista vuokranantajista, kuten VAV 

tai Sato Oy. Kyseisten vuokranantajien omat päästötavoitteet voivat olla eri, mitä Vantaan 

Energia pystyy tarjoamaan, joka voi pakottaa kyseiset toimijat miettimään kaukolämmön 

tilalle toisia ratkaisuja, kuten maalämpöä. Vantaan Energian tavoitteena on fossiiliton kau-

kolämpö vuoteen 2026 ja hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.  

 

Nähtäväksi jää myös, miten Suomen hallitus tulee avustamaan taloyhtiöiden energiatehok-

kuustoimenpiteitä kymmenen vuoden tarkastelujaksolla. Nykyinen käynnissä oleva avustus-

ohjelma on ollut todella suosittu ja se on saavuttanut sille asetetut tavoitteet hyvin.   
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Sanomattakin on selvää, että yksi parhaimmista vastakeinoista maalämpöön siirtymiselle 

kaukolämpö myyvissä yrityksissä on pitää kaukolämmön hinta kilpailukykyisenä ja sen tuo-

tanto ympäristöystävällisenä. Nykyään asiakkaat osaavat vaatia hinnan lisäksi myös ympä-

ristöön vaikuttavia asioita. Maalämpöpumpuista on tullut selvä ja varteenotettava vaihtoehto 

tutun ja turvallisen kaukolämmön rinnalle. Kansan keskuudessa maalämpö mielletään eko-

teoksi. Voi olla taloyhtiöitä, jotka haluavat vain ekoteon takia siirtyä maalämpöön välittä-

mättä investoinnin kannattavuudesta. He voivat olettaa, että asuntojen markkina-arvo kas-

vaa, jos ostajat tietävät talon lämpiävän maalämmöllä. Vantaan Energian kaukolämmön kes-

kimääräinen myyntihinta on ollut 76,27 € / MWh vuonna 2019. Samaiseen aikaan esimer-

kiksi Helenin hinta on ollut 84,24 € / MWh. Syksyllä 2021 valtakunnallisen uutiskynnyksen 

ylitti Helenin ilmoitus kaukolämmön 30 % hinnankorotuksesta, joka on poikkeuksellisen 

suuri kertakorotus. Näin suurella ja näin laajasti uutisoidulla hinnankorotuksella voi olla ne-

gatiivinen vaikutus myös Helsingin naapurikaupunkeihin. Vantaalla asiakkaat voivat alkaa 

ajatella, että milloin meillä hinta nousee, kuten naapurissa ja alkaa miettiä vakavissaan maa-

lämpöä.  

 

Kaukolämmön asiakkaiden yhteenlaskettu sopimusteho vuonna 2019 oli 19,1 GW koko 

Suomessa, josta 4,7 GW on tuotettu yhteistuotannolla. Jos oletetaan, että kokonaissopimus-

tehosta siirtyisi esimerkiksi vain 5 %, sähköverkkoon lämpöpumppujen ansioista seuraavan 

10 vuoden aikana, olisi kuormitus sähköverkolle 19 100MW * 0,05 * 0,52 = 497 MW. Suo-

men sähkön huipputuntikeskiteho on ollut noin 15 100 MW tammikuussa 2016, joten lisä-

kuormitus lämpöpumpuista johtuen olisi tässä tapauksessa vain reilun 3 % luokkaa.   

 

On selvää, että maalämpöpumppujärjestelmä vähentää energiankulutusta ja on melko var-

masti hyvä ratkaisu yksittäiselle kuluttajalle/taloyhtiölle. Tässä työssä tarkasteltiin pelkäs-

tään Vantaata, mutta työn sisältöä voi hyvin tutkia ja laajentaa koko Suomen tasolle. Tutki-

muksen tulokset noudattelevat kutakuinkin samaa kaavaa Hangosta Ivaloon. Jatkotutkimuk-

sena voisi tarkastella, että jos kaukolämmöstä irtaantuneet esimerkiksi 5 % kaukolämpöte-

hoa 955 MW, muutetaan sähkötehoksi 497 MW, mitä käy yhteistuotetun sähkön hyötysuh-

teelle ja kokonaispäästöille. Jos esimerkiksi 1 000 MW kaukolämpöätehoa muuttuukin 500 

MW sähkötehoksi ja menetetään yhteistuotannolla tuotettua sähköä, onko se Suomen 
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mittakaavassa etu vai haitta? Ovatko lämpöpumput kaukolämpöalueella Suomen mittakaa-

vassa sittenkään hyvä asia? Mitä tapahtuisikaan, jos biopolttoaineella tuotettu kaukolämpö 

ja yhteistuotettu sähkö joudutaan korvaamaan kivihiilellä toimivalla lauhdesähköllä? Tulee 

kuitenkin muistaa, että yhteistuotantosähkön hyötysuhde on Suomessa 80–90 % luokkaa. 

 

Vuonna 2020 sähkön kysyntähuipun aikana 28.2. klo 9 yhteistuotannolla tuotetun sähkön 

määrä oli 3890 MW, josta 497 MW on noin 13 %. Lämpöpumppujen tarvitseman sähkön 

ongelma on myös se, että lämpöpumput tarvitsevat sähköä eniten juuri silloin, kun kaikki 

muutkin tarvitsevat, eli kylmimpinä ajanjaksoina. Varsinkin silloin, jos järjestelmät on mi-

toitettu osatehoisina, jolloin lämmitystarpeen huipputeho hoidetaan suoralla sähkölämmi-

tyksellä. Ongelmaahan ei olisi juurikaan, jos yhteistuotannolla tuotettu sähkö voitaisiin tuot-

taa vihreämmin esimerkiksi tuuli- tai aurinkovoimalla ja yhteistuotannolla tai lauhdevoi-

malla tuotettua sähköä ei tarvittaisi, tai että niitä tuotettaisiin muilla kuin saastuttavilla ener-

gialähteillä. Useimmiten uusiutuvien energialähteiden tuotanto, kuten aurinko- ja tuuli-

sähkö, eivät olet kuitenkaan maksimissa, kun sähkön kysyntä on suurinta kireimmillä talvi-

pakkasilla. Lämpöpumppu- järjestelmät eivät tasaa sähkön kysyntähuippuja, vaikka niiden 

takia sähköverkossa jonkinlaista sähkön tehoristeilyä esiintyy. Kysyntähuippujen tasausta 

lämpöpumpuilla voisi miettiä suurilla kiinteistökohtaisilla lämminvesivaraajilla. Varaajien 

koko tulisi kuitenkin olla todella suuria, jotta niiden avulla lämpöpumppujen sähkötehon 

kysyntähuippuja voitaisiin pienentää pitkillä pakkasjaksoilla. Taloyhtiöiden tilanahtaus voi 

aiheuttaa ongelmia suurien varaajien asentamiselle.   

 

Helen Oy:n arvion mukaan sähkön huipputeho kasvaa sähkön kulutusta nopeammin, kuva 

17. Marina Galkin-Aalto kolumnissaan kirjoittaakin, että energiaa meillä on, mutta tehoa ei. 

(Galkin-Aalto M.) Huipputehoaikana Suomi joutuu tuomaan jo kolmasosan sähköstään naa-

purimaista. Kysymys kuuluukin, että riittääkö Suomessa sähköteho, jos maalämpöjärjestel-

mät kerrostaloissa yleistyvät voimakkaasti? Isommassa mittakaavassa maalämpöpumput ei-

vät välttämättä ole sittenkään oikotie onneen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa sähköte-

hojen kasvaessa liian suureksi koko valtakunnan tasolla.  
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Kuva 17, Sähkön kulutuksen ja huipputehon arvio vuoteen 2025 asti. (Galkin-Aalto M.) 
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9 YHTEENVETO 

Työn tavoitteena oli tarkastella sitä, että miten vanhojen kaukolämmöllä lämpiävien kerros-

telojen siirtyessä kokonaan maalämpöpumppujärjestelmään vaikuttaa sähköverkon kapasi-

teettiin Vantaan Energia Sähköverkkojen jakeluverkon palvelualueella.  

 

Työssä pystyttiin hyvin määrittämään yksittäisen taloyhtiön energiataseen muutos. Taloyh-

tiön kaukolämmön kulutus loppuu kokonaan ja taloyhtiön tarvitsema lämmitysteho siirtyy 

kokonaan sähköverkkoon. Muutos laskettiin teoreettisesti kaukolämmön esimerkkitalosta 

sekä tarkasteltiin case taloyhtiön aitoja mitattuja tietoja. Molemmissa tarkasteluissa päästiin 

hyvin toisiaan lähellä oleviin tuloksiin. Tarkastelun perusteella voitiin todeta, että energia-

taseen muutos on niin, että kaukolämpöteho * 0,5 = maalämpöpumppujen tarvitsema sähkö-

teho.  

 

Yksittäisen taloyhtiön energiataseen muutosta voitiin taas hyvin hyödyntää koko Vantaan 

alueen sähköasemien kapasiteettiin kaupunginosanumeroiden avulla. Kaupunginosanume-

roiden avulla tietyt taloyhtiöiden kaukolämpötehot voitiin suunnata juuri niitä palveleville 

sähköasemille. Tästä saatiin laskettua sähkötehojen kasvut ja vapaiden kapasiteettien määrät 

jokaiselle sähköasemalle erikseen. 

 

Vantaalla pääsääntöisesti sähköasemilla on hyvin vapaata kapasiteettia, vaikka lämpöpump-

pujen vaihtomäärä nousisi moninkertaiseksi nykyisestä 2030 vuoteen mennessä. Ainoastaan 

2 asemalla, sähköasemilla 3 ja 6, on selvästi nähtävissä kapasiteetin loppumista lämpöpum-

puista johtuen jo pienelläkin vaihtoprosenttien määrällä. Yhdellä asemalla, sähköasemalla 

5, kapasiteetti loppuu, jos 15 % alueen kaukolämpötehosta siirtyisi maalämpöön, joka on 

melko suuri määrä vaihtajia, varsinkin jos peilaa nykyiseen vaihtotahtiin. Nykyisellä kauko-

lämmöstä maalämpöön vaihtavalla vaihtotahdilla, 0,14 %/vuosi, Sähköasemat 3 ja 6 ovat 

ainoat, jossa kapasiteetti loppuu ennen vuotta 2030.   

 

On selvää, että paras vastakeino kaukolämpöyritykselle estää asiakkaita siirtymästä maaläm-

pöön on pitää kaukolämmön hinta kilpailukykyisenä ja tuotanto ympäristöystävällisempänä. 

Kivihiilen poltto, esimerkiksi Helsingissä, harmittaa varmasti monia. Nykyään maaläm-

möstä on tullut mediaseksikäs lämmitysmuoto. Nykyään on taloyhtiöitä, jotka voivat miettiä 
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pelkästään maalämpöön vaihtamista median ja mainosten luoman positiivisen vaikutelman 

takia, miettimättä itse investoinnin kannattavuutta. Onkin mahdotonta sanoa, mikä on sitten 

realistinen skenaario vaihtavien taloyhtiöiden määrässä.  
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