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This Master’s thesis deals with the utilization of real estate as virtual heat accumulators. 

The backgrounds of the operation, the theoretical operation, the practical conditions, and 

the factors guiding and limiting the use of the heat accumulator have been examined in the 

Thesis work. The work deals with the benefits of a virtual heat accumulator from the per-

spective of the property owner, space user and district heating companies. In addition, the 

cost level of a virtual thermal battery has been examined by comparing the investment 

costs with a district heating accumulator. 

 

According to the comparison of investment costs, the utilization of properties as virtual 

heat accumulators is a cheaper way to store heat for a short time compared to a traditional 

district heating accumulator when comparing investment costs. It is estimated that the cost 

of a virtual thermal battery is almost 30% cheaper per megawatt hour than a district heat-

ing battery. 

 

The utilization of properties as virtual thermal batteries is simple in terms of technological 
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1 JOHDANTO 

Lämmöntuotantomenetelmien vaihtuminen fossiilisista polttoaineista CO2-neutraaleihin 

tuotantomenetelmiin tuo mukanaan tarpeen varastoida tuotettua lämpöä CO2-neutraaleiden 

lämmöntuotantomenetelmien vaihtelevan tuotantoprofiilin vuoksi. Lämmön varastoiminen 

kaukolämpöverkossa oleviin lämpöakkuihin ei ole uusi menetelmä ja sitä hyödynnetään jo 

nyt esimerkiksi tasapainottamaan kaukolämmön tarvetta kulutuspiikkien, tai tuotantokat-

kosten aikoihin.  

 

Suomessa kaukolämpöä on tuotettu pitkään yhteistuotantolaitoksissa, joiden hyvänä puole-

na on tasainen tuotantoprofiili. Kaukolämpöverkon peruskuorma on kyetty kattamaan hel-

posti CHP-laitoksilla ja huipputehon tarve on useasti täytetty nopeasti käynnistettävillä, 

fossiilista polttoainetta hyödyntävillä huippu- ja varalämpökeskuksilla. Järjestelyn huonoi-

na puolina on fossiilisia polttoaineita hyödyntävien varalämpökeskuksien ympäristövaiku-

tukset, sekä suuret investoinnit suhteessa laitosten käyttöasteeseen. 

 

Nykyisten lämmöntuotantomenetelmien rinnalle, sekä korvaajaksi on tulossa laaja kirjo 

erilaisia hiilidioksidineutraaleja lämmöntuotantotapoja. Suuressa roolissa on erilaisia huk-

kalämpövirtoja hyödyntävät teollisuuskokoluokan lämpöpuput, sekä esimerkiksi aurinko-

keräimet. Suurinta osaa näistä lämmöntuotantomenetelmistä yhdistää tuotannon epätasai-

suus. Hukkalämmön, - tai auringon lämpöenergian saatavilla oleva määrä vaihtelee ja läm-

pöpumppujen hyötysuhde on hyvin herkkä suurille lämpötilavaihteluille. Edellä mainituis-

ta syistä lämmön varastoimisen merkitys tulee kasvamaan entistä suuremmaksi. Tässä dip-

lomityössä kuvataan mahdollisuutta varastoida lämpöenergiaa kiinteistöihin osana kestä-

vää kaukolämpöliiketoimintaa. 
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2 TEORIA 

2.1 Kaukolämpö 

Kaukolämmöllä tarkoitetaan lämmitysmuotoa, jossa lämpö tuotetaan keskitetyissä tuotan-

tolaitoksissa, joista se johdetaan kaukolämpöverkkoa pitkin kiinteistöjen lämmönjakolait-

teistoille. Kaukolämpö on etenkin kaupungeissa ja taajamissa suosituksi muodostunut 

lämmitysratkaisu, jonka suosion takana ovat yhteistuotannolla saavutettava korkea hyöty-

suhde, toimitusvarmuus, huolettomuus sekä avoimuus erilaisille tuotantomuodoille. Ohessa 

olevassa kuvassa 1. on esitetty kaukolämpöjärjestelmän pääkomponentit. 

 

 

Kuva 1. Kaukolämmön periaate. (Mäkelä & Tuunanen, 2015, 17) 

 

Kuvassa 1. esitetyt kaukolämpöjärjestelmän osat ovat: 

1. Tuotantolaitokset 

2. Kaukolämmön jakeluverkko 

3. Kiinteistön asiakaslaitteet 

4. Mittauskeskus 

5. Lämmönjakokeskus 
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2.2 Kaukolämpö tulevaisuuden lämmitysratkaisuna 

Kaukolämmön merkityksestä tulevaisuuden lämmitysmuotona on käyty vilkasta keskuste-

lua jo useiden vuosien ajan. Keskeisimmät haasteet liittyen kaukolämmön tulevaisuuteen 

ovat lämmön tuotannosta syntyvät päästöt, uusien kaukolämpöjärjestelmien korkeat kus-

tannukset sekä kaukolämpöverkostojen ylläpito. Toisaalta kaukolämpöjärjestelmien ylläpi-

toa ja kehittämistä tulevaisuudessa puoltavat jo olemassa olevat tuotantolaitokset, kiinteis-

töjen asiakaslaitteet sekä infrastruktuuri.  

 

Edellä mainittuihin haasteisiin on haettu ratkaisuja, joihin kokonaisuutena viitataan kauko-

lämmön neljäntenä sukupolvena. Kaukolämmön neljäs sukupolvi voidaan mieltää suunta-

na, joka on lähivuosina saavutettava, jotta kaukolämpöä voidaan pitää vaihtoehtona tule-

vaisuuden lämmitysratkaisuksi. Kaukolämmön neljässukupolvi, lyhennettynä 4GDH pitää 

sisällään alla esitetyt viisi vaatimusta: (Lund et al., 2014). 

 

1. Alhaisemmat toisiopuolen lämpötilat 

2. Jakeluhäviöiden minimointi 

3. Uusiutuvien- ja matalalämpötilatasoisten hukkalämmönlähteiden integrointi kauko-

lämpöverkkoon 

4. Mahdollisuus älykkäisiin ratkaisuihin 

5. Kaukolämpöliiketoiminnan mahdollistava energiapolitiikka sekä infrastruktuuri. 

 

Näiden vaatimusten lisäksi oleellisina osina neljännen sukupolven kaukolämpöä on läm-

mön tarpeen tarkka määrittäminen, sekä lämmitystarpeen minimointi. Tällä tarkoitetaan 

sitä, että uudisrakennuksissa lämmitystarve minimoidaan oikeilla rakenne- ja materiaaliva-

linnoilla sekä puntaroidaan aluekohtaisesti, onko lämmitys tehokasta toteuttaa kaukoläm-

möllä, vai jollain vaihtoehtoisella tavalla. 

 

Pohdittaessa kaukolämmön asemaa ja etenkin sen korvaamista muilla lämmitysmuodoilla 

on otettava huomioon vaihtoehtokustannukset, muiden energiamuotojen tuotantokapasitee-

tit sekä kaupunkisuunnittelun näkökulmat. Esimerkiksi vuonna 2019 Suomessa tuotettiin 

sähköä 66,0 TWh, josta 21,6 TWh, eli 33 % oli peräisin sähkön ja lämmön yhteistuotan-

nosta. Kaukolämmön ohella yhteistuotettu sähkö on ollut ydinvoiman (22,9 TWh) jälkeen 
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suurin yksittäinen sähköenergian lähde. (Suomen virallinen tilasto (SVT): Sähkön ja läm-

mön tuotanto. 2020) 

 

Yhteistuotantolaitosten kehnon lauhdutusvoimahyötysuhteen takia noin kolmannekselle 

Suomen sähköntuotannosta tulisi löytää vaihtoehtoisia tapoja, mikäli kaukolämpötoimin-

nasta päätettäisiin kokonaisuudessaan luopua. Tämä itsessään asettaa myös paineita vaih-

toehtoisten lämmitysmuotojen tuotannon riittävyyteen: kaukolämmön korvaajiksi on esitet-

ty suoran sähkölämmityksen ohella erialisia lämpöpumppuja, jotka vaativat toimiakseen 

myös sähköenergiaa. Tätä suuntaa edetessä tulee vastaan tilanne, jossa sähköntuotantoa 

tulisi kasvattaa merkittävästi nykyisestä tasosta. 

2.3 CO2 neutraalit lämmöntuotantomenetelmät 

Merkittävä elinehto kaukolämmön tulevaisuudelle on lämmön tuotantomuotojen vaihtumi-

nen fossiilisista polttoaineista biopolttoaineisiin ja lopulta CO2-neutraaleihin tuotantomuo-

toihin. Erilaiset biopolttoaineet, kuten hake ja erilaiset lietteet eivät ole polttoaineina uusia, 

eikä niitä voi yksinomaan pitää riittävänä ratkaisuna fossiilisten polttoaineiden syrjäyttä-

miseksi. Yleinen keskustelu lämmöntuotannon ympärillä on alkanut yhä vahvemmin kes-

kittymään siihen, että polttamisesta tuotantomuotona on hyvä pyrkiä pääsemään mahdolli-

simman laajalti eroon. Tässä kappaleessa on käsitelty yleisimpiä tapoja tuottaa lämpöä suo-

raan päästöttömästi tai CO2-neutraalin sähkön avustuksella. 

2.3.1 Aurinkolämpö 

Aurinkolämpö voidaan jakaa karkeasti kahteen eri kategoriaan, joita ovat passiivinen au-

rinkolämpö sekä aktiivinen aurinkolämpö. Passiivisella aurinkolämmöllä tarkoitetaan esi-

merkiksi rakennusratkaisuja, joilla voidaan maksimoida auringosta saatava lämpöenergia 

kiinteistön lämmitykseen. Yksinkertaisimmillaan tällaisia ratkaisuja ovat ikkunoiden sijoit-

telu ilmansuunnan ja varjojen suhteen sekä lämpöä varastoivat rakenteet. Pidemmälle vie-

tyinä ratkaisuina mainittakoon esimerkiksi Trombe-seinä, jossa auringon lämpöenergian 

varastoimista seinärakenteisiin tehostetaan lasipinnan ja ilmaraon avulla. (Passive Solar 

Home Design n.d.).   
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Aktiivisella aurinkolämmöllä puolestaan tarkoitetaan ratkaisuja, joissa auringon lämpö-

energia siirretään johonkin väliaineiseen, jota voidaan puolestaan johtaa ja käyttää sovel-

luksista riippuen veden tai tilan lämmittämiseen. Suosituimpia ratkaisuja ovat taso- ja tyh-

jiöputkikeräimet, joissa auringon lämmöstä kiehuvan väliaineen lämpöä lauhdutetaan esi-

merkiksi käyttöveden lämmittämiseen. (Active Solar Heating n.d.) 

 

Molempia aurinkolämpömuotoja yhdistää niiden huono soveltuminen kylmiin olosuhtei-

siin sekä suuren kokoluokan lämmöntuotantoon. Edellä mainitut ratkaisut ovat näistä syistä 

yleisempiä rakennuskohtaisissa järjestelmissä.  

2.3.2 Ydinvoima 

Ydinvoima on Suomessakin tuttu tuotantomuoto sähköntuotannossa, mutta sen valjastami-

nen lämmönlähteeksi on huomattavasti harvinaisempaa. Ydinreaktioissa vapautuu valtava 

määrä lämpöä, josta vain osa pystytään hyödyntämään turbiinin kautta sähkön tuotantoon. 

Suomalaisissa ydinvoimalaitoksissa ylimääräinen lämpöenergia lauhdutetaan meriveteen. 

Suomen nykyiset ydinvoimalaitokset soveltuvat huonosti lämmön ja sähkön yhteistuotan-

toon kahdesta syystä: laitoksissa tuotettava höyry pidetään turvallisuussyistä noin 300 ºC 

lämpötilassa, jonka takia lauhdeveden lämpötila jää alhaiseksi tehokasta kaukolämmön 

tuotantoa ajatellen. Toinen syy on nykyisten ydinvoimalaitosten sijainnit kaukana suurista 

asutuskeskittymistä, mikä tekee kaukolämmön siirrosta kannattamatonta. (Juuti 2014). 

 

Kiinnostus ydinvoiman hyödyntämiseksi lämmöntuotannossa on viime vuosina kasvanut 

merkittävästi ja alalla uskotaan, että pienet, tehdasvalmisteiset reaktorit ovat kaupallisesti 

saatavilla vielä 2020 luvulla. (Heima 2019). 

 

Partasen (Nuclear District Heating in Finland. 2019) tekemän selvityksen mukaan 60 % 

kaukolämmön tarpeesta voitaisiin tulevaisuudessa kattaa pienillä modulaarisilla ydinvoi-

maloilla. Olettamaan kuitenkin sisältyy mahdollisuudet lämmön varastointiin sekä kysyn-

täjoustoon, joita tämä diplomityö käsittelee. 

2.3.3 Geoterminen energia ja maalämpö 

Maaperästä saatava energia voidaan jakaa kahteen kategoriaan sen alkuperän mukaan. 

Geotermiseksi energiaksi kutsutaan syvältä maaperästä saatavaa lämpöenergiaa, jonka al-
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kuperä juontuu maapallon sisällä olevien alkuaineiden puoliintumisesta syntyvästä lämpö-

energiasta. Maalämmöllä puolestaan viitataan maaperän sitomaan auringon lämpöenergi-

aan, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi lämpöpumpun avulla.  

 

Geoterminen energia soveltuu teoriassa hyvin kaukolämpöjärjestelmän lämmönlähteeksi. 

Lämpötilat 6,5–8 kilometrin syvyydessä soveltuvat hyvin kaukolämmön menoveteen, eikä 

täten lämpöpumppua ole välttämätöntä lisätä osaksi järjestelmää. Tällä hetkellä Suomeen 

on valmisteilla muutamia geotermistä energiaa hyödyntäviä lämpölaitoksia. Toistaiseksi 

tuotantomuodon yleistymistä on hidastanut kallioporauksen haastavuus sekä hinta.  

 

Maalämmön soveltuvuus osaksi kaukolämpöjärjestelmää on hieman monimutkaisempi ky-

symys. Maaperästä suoraan saatavat lämpötilat ovat hyvin alhaisia, joten sovellukset vaati-

vat lisäksi lämpötilatasoa korottavan lämpöpumpun. Toiseksi haasteeksi muodostuu suuren 

kokoluokan järjestelmien vaatimien useiden energiakaivojen tilantarve. Edellä mainituista 

syistä johtuen maalämpösovellukset ovat toistaiseksi suositumpia erillisinä, kiinteistökoh-

taisina lämmönlähteinä. 

2.3.4 Lämpöpumput 

Lämpöpumpuilla tarkoitetaan laitteita, joilla saadaan siirrettyä lämpöä väliaineesta toiseen 

lauhduttamalla kompressorin paineistamaa lauhdutettua kylmäainetta. (lämpöä ilmassa 

n.d.) Lämpöpumppuja voidaan jakaa tarkemmin kategorioihin sen mukaan, mistä lämpöä 

otetaan ja mihin sitä johdetaan. Suomessa selkeästi yleisin lämpöpumppu on toiminnaltaan 

ilmailmalämpöpumppu, (ILP) joka nimensä mukaisesti hyödyntää ulkoilmasta saatavaa 

lämpöä ja luovuttaa sen sisäilmaan. Sisäilman ohella ulkoilmasta saatavaa lämpöä voidaan 

luovuttaa vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään ilma-vesilämpöpumpulla (UVLP). Ul-

koilman ohella lämpöä voidaan kerätä myös kiinteistön poistoilmasta poistoilmalämpö-

pumpulla (PILP). Toiseksi yleisin lämpöpumppuratkaisu maalämpö (MLP) on esitelty tar-

kemmin luvussa 2.3.3.  

 

Lämpöpumppuja yhdistää tarve ulkopuoliselle sähköenergialle. Lämpöpumpun lämpöker-

roin (COP) määrittää, kuinka monta yksikköä lämpöä pumppu kykenee tuottamaan yhdellä 

yksiköllä sähköenergiaa määrätyllä lämpötilaerolla. Lämpökerroin on paras, kun lämpöti-



14 

 

laero siirrettävien faasien välillä on mahdollisimman pieni ja päinvastoin heikkenee lämpö-

tilaeron kasvaessa. (lämpöpumppujen hankintaopas – kunnat ja taloyhtiöt. 2018.) 

 

Edellä mainitusta syystä Suomen ilmasto ei ole optimaalisin lämpöpumppuratkaisuille. Ul-

kolämpötilan pudotessa -20 Celsiusasteen tuntumaan, putoaa useimpien lämpöpumppujen 

lämpökerroin lähelle yhtä, jolloin ne toimivat käytännössä sähkölämmittiminä. Saman pe-

riaatteen vuoksi lämpöpumppujen soveltuvuus osaksi nykyisiä kaukolämpöjärjestelmiä on 

heikohkoa. Tällä hetkellä käytössä olevan kaukolämmön menoveden ohjekäyrän mukainen 

korkea menoveden lämpötila (kuva 2.) nostaa lämpötilaeron hyvin suureksi pudottaen 

lämpökerrointa merkittävästi.  

 

 

Kuva 2. Kaukolämmön menoveden ohjeellinen lämpötilakäyrä. (Mäkelä & Tuunanen. 2015, 23) 

 

Erilaisten lämpöpumppujen suosio on kuitenkin merkittävässä kasvussa (kuva 3.) keskitty-

en etenkin pientalojen lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen. Ilmalämpöpumppujen ohella 

maalämpöpumput ovat kasvattaneet suosiotaan toiseksi eniten ja ovat nousseet varteenotet-

tavaksi vaihtoehdoksi kaukolämmön rinnalle myös suuremmissa rakennuksissa. 
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Kuva 3. Suomeen myytyjen lämpöpumppujen kumulatiivinen kertymä (Suomeen myydyt lämpöpumput, 

kumulatiivinen. n.d.). 

2.4 Lämmön kysyntäjousto 

Tänä päivänä useiden kaukolämpöjärjestelmien perustana toimivat CHP-laitokset ovat op-

timaalisesti mitoitettuja, kun ne kattavat 40–60 % koko kaukolämpöverkon huipputehon-

tarpeesta. (Mäkeä & Tuunanen, 2015, 32). Loput tarvittavasta lämpötehosta katetaan erilai-

silla huipputeho- ja varalämpökeskuksilla, jotka käyttötarpeesta johtuen ovat tavallisesti 

nopeasti käynnistettävissä olevia ja fossiilisia polttoaineita hyödyntäviä kattilalaitoksia.  

 

Huipputehontarpeen näytellessä hyvin pientä osaa vuoden tuotantoprofiilista (kuva 4.) jää 

huippu- ja varateholaitosten käyttötunnit vähäiseksi. Tämä puolestaan nostaa investointi-

kustannusten osuutta suhteessa tuotettuun energiamäärään laskien laitostyypin taloudellista 

kannattavuutta.  



16 

 

 

Kuva 4. Kaukolämmön ja sähkön pysyyyskäyrä (Mäkelä & Tuunanen. 2015, 29) 

 

Edellä mainituista syistä johtuen tarvittavaa huipputehomäärää on kannattavaa pyrkiä vä-

hentämään niin paljon kuin mahdollista. Tyypillisten keinojen lisäksi, kuten verkoston 

lämpötilan hetkellisen kasvattamisen, eli verkoston lataamisen ohella huipputehontarvetta 

voidaan vähentää joustamalla kulutuksesta. Lämmöntarpeesta osa on luonteeltaan jousta-

mattomampaa. Esimerkiksi käyttöveden lämmityksestä ei voida joustaa turvallisuus- ja 

terveyssyistä. Käyttöveden ohella esimerkiksi ilmanvaihtokoneiden vesikiertoisissa lämmi-

tyspattereissa joustoa voidaan suorittaa vain rajallisesti tuloilmakanavan lämmityspatterei-

den jäätymisriskin vuoksi.  

 

Parhaiten kysyntäjoustoa voidaan toteuttaa erilaisissa vesikiertoisissa keskuslämmitysjär-

jestelmissä, jossa lyhytaikainen lämmitystehon laskeminen ei aiheuta ongelmia terveydelle 

tai turvallisuudelle. Käytännössä parhaiten kysyntäjoustoon soveltuu siis valtaosa kauko-

lämmityksen piirissä olevista kiinteistöistä, joiden päälämmitysmuotona toimii joko radi-

aattori– tai lattialämmitys.  
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2.5 Lämmön varastointi osana uusiutuvaa energiantuotantojärjestel-

mää 

Luvuissa 2.3–2.3.4. kuvatuille lämmöntuotantomenetelmille yhteistä on tuotantoprofiilin 

vaihtelevuus. Tämä yhdistettynä luvussa 2.4. kuvattuun lämmön kysyntäprofiiliin nostavat 

esiin tarpeen lämmön varastoinnille osana tehokkaasti toimivaa energian tuotanto- ja jake-

lujärjestelmää. Luvuissa 2.5.1–2.5.2 on käsitelty lämpöenergian varastoinnin yleisimpiä 

ratkaisuja.  

2.5.1 Kausivarastointi 

Lämmön kausivarastoinnilla viitataan pitkäkestoisempaan varastointiin. Esimerkkinä läm-

pöä voidaan varastoida kesällä, jolloin lämmön tarve on vähäisimmillään, mutta sitä syntyy 

esimerkiksi teollisuuden- ja sähköntuotannon sivutuotteina. Kesäkaudella varastoitua läm-

pöä voidaan puolestaan hyödyntää esimerkiksi kevättalven pakkasjaksoilla, jolloin lämmön 

kysyntä on korkeimmillaan. Suomessa käytössä olevat kausivarastot ovat tyypillisesti suu-

ria, maanalaisia vesisäiliöitä, joita ladataan ja puretaan kaukolämpö- tai jäähdytysverkkoon 

lämmönvaihtimien avulla. Kausivarastojen kapasiteetit vaihtelevat koon mukaan muuta-

mista gigawattitunneista kymmeniin gigawattitunteihin. (Lämpövaraston rooli osana kehit-

tyvää kaukolämpöjärjestelmää. 2021). 

2.5.2 Lämpöakut 

Erilaisia lämpöakkuja hyödynnetään kaukolämpöverkon tuotannonoptimoinnissa päivittäi-

sellä tasolla. Kausivarastoihin verrattuna lämpöakut ovat kooltaan pienempiä ja niillä voi-

daan esimerkiksi tasata vuorokauden käyttöhuippuja, taikka mahdollistaa yhteistuotannon 

optimointia sähkön hinnan ja kysynnän mukaisesti. Tyypillinen kaukolämpöverkon lämpö-

akku on tilavuudeltaan joitain kymmeniä tuhansia litroja ja kykeneviä varastoimaan joitain 

satoja Megawattitunteja lämpöenergiaa. Kaukolämpöakut toimivat lämpöverkossa myös 

varmuusvarastoina esimerkiksi tuotanto- tai putkirikkojen varalta. (Lämpöakkuhankkeella 

tehokkuutta lämmöntuotantoon. 2021). 
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2.6 Vesikeskuslämmityksen toiminta 

Vesikeskuslämmitys on nimensä mukaisesti kiinteistön keskitetty lämmitysmuoto, jossa 

lämmityskierrossa kiertävä lämmin vesi luovuttaa lämpöä tiloihin. Lämmönluovutuksessa 

voidaan hyödyntää radiaattoreita, lattialämmitystä, taikka lämmitettyä tuloilmaa. Yleinen 

ja yksinkertainen vesikeskuslämmitysratkaisu on radiaattoreilla toteutettu 2-

putkijärjestelmä (kuva 5.) jossa rinnan kytketyt radiaattorit muodostavat itsenäisen kierto-

piirin. 2-putkijärjestelmän hyötyihin lukeutuu muun muassa tulo- ja poistovesivirtojen yk-

sinkertainen mitoitus. (Lämmitysjärjestelmät, n.d.) 

 

 

Kuva 5. Esimerkki kerrostalon 2-putkijärjestelmästä (Mäkelä & Tuunanen. 2015, 85) 
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3 TUNTUVAN LÄMPÖENERGIAN VARASTOINTI 

Lämmön saatavuus suhteessa kulutukseen on kautta aikain ollut vaihtelevaa, mikä on kan-

nustanut löytämään keinoja varastoida lämpöenergiaa sitä ollessa saatavilla yli tarpeiden. 

Tutuvan lämmön varastoinnin perusajatuksena on kasvattaa jonkin faasin, esimerkiksi ve-

den, kiven, tai hiekan lämpötilaa hyvin eristetyssä järjestelmässä myöhempää hyödyntä-

mistä varten. Tuntuvan, taikka havaittavan lämpöenergian termodynaamista prosessia voi-

daan tarkastella yhtälöllä 1.  

 

𝑄𝑇 = 𝑞𝑚𝑐𝑝∆𝑇 

 

Jossa 

𝑄𝑇 on tuntuva lämpöteho, 𝑞𝑚 on massavirta, 𝑐𝑝 on aineen ominaislämpökapasiteetti ja ∆T 

on prosessissa tapahtuva lämpötilamuutos. 

 

Tutuvan lämpöenergian ohella lämpöä voidaan varastoida myös latenttisena faasimuutos-

ten kautta sekä termokemiallisilla menetelmillä. Diplomityön käsitellessä lämmön varas-

toimista kiinteistöihin, keskitytään lämmön varastoinnissa tuntuvan lämpöenergian varas-

toimiseen 

 

3.1 Lämmön varastoiminen kiinteistöihin 

Lämmön varastoiminen kiinteistöihin on ilmiönä jo pitkään tunnettu. Esimerkki yksinker-

taisesta sovelluksesta on sallia rakennuksen eteläiselle sivustalle esteetön auringon paiste, 

joka lämmittää rakennuksen seinärakenteita varastoiden lämpöä öitä varten. Kehittyneem-

missä ratkaisuissa auringon lämpöenergiaa varastoidaan johtumisen ja säteilyn kautta ter-

misiltä ominaisuuksiltaan eritoten valittuihin rakenteisiin lisäten rakennukseen varastoita-

van lämmön määrää. (Passive Solar Home Design. n.d.). 

 

Lämmitysratkaisujen kehittyessä on haettu laajempia ratkaisuja varastoida lämpöä raken-

nuksiin, yksinkertaisena esimerkkinä tästä toimii monelle tuttu varaava tulisija. Vaikka ny-

kypäivänä lämpöä on kuluttajan näkökulmasta saatavilla lähestulkoon rajattomasti, on sen 
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varastointiratkaisut vähintään yhtä tärkeitä tänäkin päivänä muun muassa ympäristönäkö-

kulmien, huoltovarmuuden sekä kustannushyödyn kautta. 

3.1.1 Lämmön varastoiminen vesikeskuslämmitteisissä kiinteistöissä 

Yksinkertaisin tapa varastoida lämpöä vesikeskuslämmitteisissä kiinteistöissä on tuntuvan 

lämpöenergian varastoiminen kiinteisiin aineisiin, tässä tapauksissa kiinteistöjen rakentei-

siin sekä huoneilmaan. Lämpöä varastoidessa oleellisia suureita ovat varastosta saatavissa 

oleva lämpöteho, sekä lämpöenergian pysyvyys varastossa. Lämpöenergia pysyvyyttä voi-

daan tarkastella yhtälöllä 2.  

 

 

𝑞 = 𝜆
𝑇𝑣𝑎𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜 − 𝑇𝑦𝑚𝑝ä𝑟𝑖𝑠𝑡ö

𝑑
 

 

Jossa 

𝑞 on lämpövuo, 𝜆 on eristeen lämmönjohtavuus, 𝑇 on vallitseva lämpötila ja 𝑑 on eristeen 

paksuus. 

 

Yhtälön 1. mukaisesti tuntuvan lämpöenergian varastointia määrittää massavirta, aineen 

ominaislämpökapasiteetti sekä prosessin lämpötilan muutos. Kiinteistöissä vallitsevien, 

ohjeellisten lämmityskauden sisälämpötilojen ollessa valtaosin samansuuruisia, kohdistuu 

suurimmat eroavaisuudet massavirtaan sekä käytettyjen materiaalien omimaislämpökapasi-

teetteihin.   

 

3.2 Kiinteistön rakenteellisten ominaisuuksien vaikutus lämmön varas-

tointiin ja purkuun 

Lämmön purkuun ja varastointiin vaikuttavien ominaisuuksien tutkimiseksi on hyvä mää-

rittää ja rajata tarkasteltava systeemi. Alla olevassa kuvassa 6. on kuvattu rakennukseen 

vaikuttavat energiavirrat.  
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Kuva 6. Rakennuksen energiavirrat 

 

Kuvan 6. esimerkkitapauksessa systeemiin sisään energiaa tuo aurinko, sähkölaitteet, sekä 

ostolämmitys. Energiaa systeemistä ulos kulkeutuu seinien, ovien ja ikkunoiden, ala- ja 

yläpohjien, ilmanvaihdon sekä jäteveden mukana. Esimerkkitapauksen energiavirrat tois-

tuvat muun muassa rakennuksien tyypistä, talotekniikasta, rakennusmateriaaleista, sekä 

sijainnista riippuen eri suuruisina kaikissa asuinkäytössä olevissa rakennuksissa, joita dip-

lomityö käsittelee.  

 

Rakennukseen sisään lämpöä tuovat energiavirrat jakautuvat tyypillisesti lämmitykseen 

60–70 %, sähkölaitteisiin 10–20 % sekä auringon ja ihmisten tuottamaan lämpökuormaan 

10–20 %. (Energiaekspertti ‐ kalvoaineiston taustatekstit 2013).  

 

Asuinrakennuksissa sekä sähkölaitteiden, että ihmisten tuottaman lämpökuorman voidaan 

olettaa keskimäärin pysyvän samansuuruisina. Lämpöenergiaa sisään tuovien energiavirto-

jen osalta suurimmat eroavaisuudet liittyvät ostoenergiaan, eli lämmitykseen sekä auringon 

tuottamaan lämpöenergiaan. Ostoenergian osalta eroavaisuutta luo muun muassa käyttöve-

den kulutus, rakennuksesta riippuva tarvittava lämpöenergian määrä, eli lämpöindeksi, 

lämmitysmuoto, sekä lämmönjakomuoto. Käyttöveden lämmityksen osuus lämmitysener-
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giankulutuksesta on asuinrakennuksessa 20–30 %. (Energiaekspertti ‐ kalvoaineiston taus-

tatekstit 2013). 

 

Rakennuksen lämmitykseen kuluvan lämmitysenergian määrään vaikuttaa rakennuksen 

lämpöhäviöt. Häviöt jakautuvat tyypillisesti ilmanvaihdon kautta tapahtuvaan häviöön 25–

35 %, ikkunoiden ja ovien kautta tapahtuvaan häviöön 15–25 %, käyttöveden kautta tapah-

tuvaan häviöön 15–20 %, ulkoseinien kautta tapahtuvaan häviöön 10–20 % sekä alapohjan 

(4–6 %) ja yläpohjan (3–6 %) kautta tapahtuvaan häviöön. Keskimääräisesti käyttöveden 

kulutuksen pysyen kiinteistöstä riippumatta samansuuruisena, voidaan myös jäteveden 

kautta tapahtuvien häviöiden olettaa pysyvän muuttumattomina.  

 

Ilmanvaihdon tyypillä ja toteutustavalla on suuri vaikutus sen kautta tapahtuvien lämpöhä-

viöiden määrään. Ilmanvaihdon lämpöhäviötä on suurimmat kiinteistöissä, joissa ilman-

vaihto on toteutettu painovoimaisena tai koneellisella poistolla. Ilmanvaihdon lämpöhäviöt 

ovat 30–50 % pienempiä kiinteistöissä, joissa poistoilman lämpöenergiaa hyödynnetään 

tuloilman lämmittämiseen lämmöntalteenotolla. 

 

Ilmanvaihdon ja jäteveden kautta tapahtuvan lämpöhäviön ohella häviöitä tapahtuu raken-

nuksen vaipan eri osista, sekä ovista ja ikkunoista. Näiden osalta lämpöhäviöiden määrään 

vaikuttaa käytetyt materiaalit ja materiaalipaksuudet, joita käsitellään tarkemmin luvussa 

3.2.1. 

 

Edellä mainittujen muuttujien ohella kiinteistöjen lämmönvarastointiin ja purkuun vaikut-

tavat myös massa, sekä rakennuksen geometrinen tehokkuus. Niittymäki ja Salokangas 

(1981) ovat esittäneet, että rakennuksen massan suuruudella on edullinen vaikutus energi-

ankulutukseen, lämmityksessä vaadittavaan lämpötehoon, kesäaikojen sisälämpötiloihin 

sekä jäähtymisnopeuteen.  

 

Geometrisellä tehokkuudella voidaan viitata rakennuksen vaipan pinta-alan suhdetta läm-

mitettävään tilavuuteen (A/V-suhdeluku) taikka rakennuksen vaipan sisäpuolisen pinta-

alan suhdetta käyttökelpoiseen huonepinta-alaan (A/A-suhdeluku). Lylykangas (2009) 
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osoittaa, että molemmilla suhdeluvuilla on vaikutus rakennuksen lämmityksen energiate-

hokkuuteen.  

 

3.2.1 Rakennusmateriaalien vaikutus lämmön varastointiin ja purkuun 

Yhtälön 2. mukaisesti lämmön varastointiin sekä kuvan 6. mukaisesti lämpöhäviöihin vai-

kuttaa merkittävästi vaikuttaa rakennuksen ulkovaipan materiaalivalinnat, sekä paksuudet. 

Alla olevassa taulukossa 1. on esitetty yleisempien rakennusmateriaalien lämmönjohta-

vuudet. Lämmönjohtavuudella kuvataan sitä, kuinka suuri lämpöteho kulkeutuu kunkin 

yhden neliömetrin läpi pintojen lämpötilojen eron ollessa yksi Celsiusaste.  

 

Taulukosta nähdään, että tyypillisissä eristemateriaaleissa, kuten sahanpuru, mineraalivillat 

sekä muovipohjaiset eristeet polystyreeni ja polyuretaani, lämmönjohtavuus on huomatta-

vasti alhaisempi verrattuna tyypillisiin rakennusmateriaaleihin, kuten betoni ja puu. Taulu-

kon arvoista voidaan myös todeta lasin korkean lämmönjohtavuuden myötä ikkunapinta-

alan vaikutuksen vaipan lämpöhäviöihin.  

 
Taulukko 1. Erilaisten rakennusmateriaalien lämmönjohtavuuksia 

Materiaali                , λ 

Sahanpuru 0,08–0,14 

Puukuitulevy 00,5–0,13 

Puukuitueriste 0,5 

Puu 0,12 

Mineraalivillat 0,04–0,05 

Polystyreesi 0,041 

Polyuretaani 0,03 

Kevytsora 0,08–0,1 

Siporex 0,09–0,15 

Vaahtolasi 0,05 

Betoni 1,7 

Kivi 3,5 

Lasi 2 

Teräs 50 
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Rakenneosien ominaisuuksia vertaillessa lämmönjohtavuuden lisäksi oleellinen tieto on 

käytetyn materiaalin paksuus. Jakamalla lämmönjohtavuuden materiaalikerroksen paksuu-

della, saadaan johdettua lämmönvastus. Kokonaisia rakenteita tarkastellessa tätä käyttökel-

poisempi arvo on lämmönläpäisykerroin, eli U-arvo. U-arvo saadaan rakenteen kaikkien 

materiaalien lämmönvastuksien summan käänteisluvusta. (Lindberg. n.d.). Rakenteen 

lämmöneristyskyky on täten parempi, mitä pienempi U-luku sillä on.  

 

3.2.2 Lämmitysmuodon vaikutus lämmön varastointiin ja purkuun 

Lämmitysmuodon vaikutusta lämmön varastointiin voidaan tarkastella useasta näkökul-

masta, joista yksi on lämmön luovutus ja sitä kautta lataaminen rakennukseen. Yleisimpiä 

lämmönluovutusmuotoja vesikiertoisen keskuslämmityksen käyttökohteissa ovat, lämmi-

tyspatterit, lattialämmitys, sekä koneellisissa ilmanvaihtokohteissa lämmitetty tuloilma. 

Lämmityspattereilla varustetuissa rakennuksissa lämpö johdetaan patterin toimintatavasta 

riippuen konvektiolla, tai konvektiolla sekä säteilyllä. Enimmäkseen konvektiota hyödyn-

täviä pattereita kutsutaan konvektoreiksi.    

  

Käytettäessä kiinteistöön varastoitua lämpöenergiaa päälämmitysmuodon sijaan on huomi-

oitava lämmitysmuodosta riippuvat vaikutukset sisäolosuhteisiin. radiaattorilämmtteisissä 

kohteissa vetoisuus muodostuu mahdollisesti ongelmaksi kohteissa, joissa ei ole koneellis-

ta tuloilmanvaihtoa, kun patterin vetoisuutta poistavat ominaisuudet menetetään konvekti-

on kadotessa liian alhaisella menoveden lämpötilalla.  

 

Lattialämmitteisissä kohteissa edellä mainittua ongelmaa ei ole oletettavissa samassa mit-

takaavassa. Ikkunoiden alle sijoitettavista lämmityspattereista poiketen lattialämmityksellä 

ei ole samassa mittakaavassa roolia vedon tunteen ehkäisemiseksi. Lisäksi lattialämmitys 

on ominaisuuksiltaan termisesti hitaampi ja näin ollen lyhytaikaiset päälämmityskierron 

katkokset eivät tuota pattereihin verrattavaa huomattavaa vaikutusta sisäolosuhteisiin.  

 

Ilmalämmitteisessä kohteessa korostuu asumismukavuuden alenemisen riskit lämpövaras-

toa hyödynnettäessä etenkin vedon osalta sisään puhallettavan ilman lämpötilan laskiessa. 

Ilmalämmitykseen pääasiallisena lämmitysmuotona nojaavien asuinkiinteistöjen määrä on 
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kuitenkin pieni, eikä ilmiö näin ollen aseta rajoitetta diplomityössä tarkasteltavalle toimin-

nalle.  

3.3 Kiinteistötason toiminta 

3.3.1 Latausta ja purkua säätelevät tekijät 

Kiinteistötasolla lämmön latausta säätelee saatavilla oleva lämpöteho, eli kaukolämpökoh-

teessa lämmönjakolaitteiston mitoitettu teho, sekä primääripuolella vallitsevan kaukoläm-

mön tuloveden lämpötila. Saatavilla olevan tehon ohella lämmön lataukseen vaikuttaa 

lämmitysjärjestelmän luovutusteho sekä lämmönluovuttimien tilakohtaiset säädöt. Näiden 

lisäksi latauksen määrään vaikuttaa lämmönluovuttimien vaikutusalueella olevan termisen 

massan määrä, materiaali sekä lämpötilaerot.  

 

Lämpöakun purku tarkoittaa käytännössä sitä, että päälämmitysmuodon käyttöä rajoite-

taan, tai se hetkellisesti lopetetaan. Jos kyseessä on radiaattori- tai lattialämmityskohde, 

purkua rajoittaa vain olosuhdetekijät. Ilmalämmitteisessä kiinteistössä purkua rajoittaa il-

manvaihtokoneen lämmityspatterin jäätymisriski.  

3.3.2 Vaikutukset sisäolosuhteisiin 

Lämmön latauksella ja purkamisella on olemassa suora yhteys kiinteistöjen sisäolosuhtei-

siin. Latausvaiheessa sekä rakenteet, että sisäilma voivat lämmetä normaalia korkeammalle 

tasolle. Lämpöä purkaessa sekä rakenteiden, että sisäilman lämpötila laskee. Tämän lisäksi 

vedon tunne voi lisääntyä varsinkin kohteissa, joissa korvausilma johdetaan sisään ilman 

esilämmitystä. Sallituksi sisäilman vaihteluväliksi voidaan Hengitysliiton suosituksien pe-

rusteella todeta 20–22 astetta. (Huoneilman lämpötila n.d.) 

 

Vaikutukset sisäolosuhteisiin ovat kuitenkin täysin riippuvaisia siitä, miten latausta ja pur-

kua toteutetaan. Mitä hitaampia ja pienempiä muutokset lämmityksen määrässä ovat, sitä 

pienempiä ovat toteutuvat vaikutukset vallitseviin sisäolosuhteisiin. Olosuhteiden hallinnan 

kannalta on kuitenkin hyvä, jos latausta ja purkua voidaan toteuttaa niin sanotun suljetun 

silmukan systeemissä, jossa toteutuvia olosuhteita voidaan mitata ja mitattua dataa voidaan 

hyödyntää järjestelmän säädössä.  
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3.3.3 Vaadittava teknologia 

Jotta kiinteistöjä voitaisiin hyödyntää lämpöakkuina, tarvitaan perinteisen lämmönjakolait-

teiston rinnalle muita teknisiä ratkaisuja. Järjestelmän toiminnan pohjana voidaan pitää tie-

toturvallista etäyhteyttä ohjattavan kiinteistön, sekä ohjaussignaalia lähettävän toimijan 

välille. Tarvittavan etäyhteyden toteuttamiseen on olemassa nykyisin useita ratkaisuja, 

esimerkiksi erilaisia VPN-yhteyttä hyödyntäviä teollisuusreitittimiä.  

 

Etäyhteyden lisäksi kiinteistöön tarvitaan lämmönsäädin, joka mahdollistaa etäyhteydellä 

syötetyn asetusarvon, taikka lämmitystaulukon suuntaissiirron syöttämisen. Tämä asettaa 

rajoituksia vanhoille, itsenäisesti toimiville yksikkösäätimille. Teknisesti etäyhteydellä 

voidaan ohjata mitä vain lämmönsäätöpiiriä, jolle voidaan tuoda tieto pyydetystä menove-

den asetuspisteestä verkon yli. Esimerkkinä toteutuksessa voidaan käyttää integroitumista 

moderniin, valmiiksi verkossa olevaan keskitettyyn rakennusautomaatiojärjestelmään, 

taikka asetusarvon syöttöä modeemiin yhdistetylle lämmönsäätimelle hyödyntäen esimer-

kiksi Modbus-liikenneprotokollaa. 

 

Kiinteistön lämmityksen etäohjauksen tekninen toteutus on lopulta yksinkertaista. Mutta 

koska järjestelmällä on tarkoitus ohjata kiinteistön lämmitystä entuudestaan poikkeavalla 

tavalla, on hyvä saada kuva myös kiinteistön lämmityksen vaikutuksista, eli toteutuvista 

sisäolosuhteista. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi asentamalla huoneistoihin etäluettavia 

lämpötila-antureita.  

 

Uudiskohteiden osalta anturoinnin toteutus on helppoa ja käytettävän teknologian osalta on 

valinnanvaraa. Olemassa olevien kiinteistöjen osalta on useasti helpoin ja halvin tapa hyö-

dyntää langattomia, tiedonsiirtoverkkoa hyödyntäviä antureita. Tällöin voidaan välttää 

kaapeloinnin sekä läpiviennit huoneistoista, jolloin myös asennuksesta koituva haitta asuk-

kaille on minimaalinen. Etäluettavilla lämpötila-antureilla voidaan varmistaa, että kiinteis-

tön lämpötila pysyy sille säädellyn vaihteluvälin sisällä käytettäessä kiinteistöä lämpöak-

kuna. 
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4 HYÖDYT KIINTEISTÖNOMISTAJILLE 

Jotta diplomityössä käsitelty toimintamalli olisi mahdollista, on järjestelyn tarjottava myös 

kiinteistönomistajille jotain hyödykettä taikka vastinetta. Lämmönsäädön etäohjauksen 

mahdollistamiseksi kiinteistö on varustettava luvun 3.3.3 mukaisesti soveltuvalla lämmön-

säätimellä, sekä tietoturvallisella verkkolaitteella. Suomessa on vakiintunut käytäntö, jossa 

lämmönjako- ja mittalaitteisto kuuluvat nimensä mukaisesi asiakaslaitteisiin, eli ne ovat 

kiinteistönomistajan omaisuutta. 

 

Suomessa on vielä valtava määrä kiinteistöjä, joissa ei ole nykyisissä uudisrakennuksissa 

yleistynyttä keskitettyä rakennusautomaatiojärjestelmää, vaan lämmönsäätö on toteutettu 

yksinkertaisilla yksikkösäätimillä. 

Mikäli lämmityksensäädössä halutaan lisäksi varmistua hyvistä sisäolosuhteista kysyntä-

joustoa toteuttaessa, on asuntoihin asennettava lisäksi etäluettavat lämpötila-anturit.  

 

Toimintamallin mahdollistamiseksi voidaan esittää esimerkiksi kahdenlaista vaihtoehtoa. 

Joko kiinteistönomistaja on houkuteltava sijoittamaan tarvittavaan laitteistoon, tai vähin-

tään on saatava kiinteistönomistajalta lupa tarvittavan laitteiston asentamiseen kiinteistöön. 

Jotta molemmat skenaariot olisivat mahdollisia, on järjestelyn tuotettava rahallista hyötyä 

järjestelmän investoinnin kuolettamiseksi. 

 

Lämpöyhtiön näkökulmasta saavutettavat hyödyt ovat selvät: kiinteistöjen hyödyntäminen 

lämpöakkuina laskevat tuotantokustannuksia ja tätä kautta parantavat toiminnan kannatta-

vuutta. Tästä päästään erilaisiin liiketoimintamalleihin, joissa palveluntarjoaja, esimerkiksi 

lämpöyhtiö, myy asiakkaalle laitteiston, jota vasten kaukolämpöyhtiö alentaa esimerkiksi 

asiakkaan perusmaksua. 

 

4.1 Hyödyt asukkaille ja tilankäyttäjille 

Tilankäyttäjille kohdentuvat hyödyt kiinteistöjen hyödyntämisenä lämpöakkuina ovat läh-

tökohtaisesti subjektiivisia. Mikäli kysyntäjousto mahdollistaa lämpöyhtiötä muuttamaan 

tuotantoaan oleellisesti puhtaampaan ja ekologoisempaan suuntaan, on myös tilankäyttäjil-

lä mahdollisuus hyötyä tästä seuraavasta positiivisesta imagosta.  
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Lämmön varastointiin- ja purkuun vaadittava lämmönjaon ohjaustapa tarjoaa teoriassa 

myös mahdollisuuden parempien sisäolosuhteiden saavuttamiseen, kun lämmityksen oh-

jauksen tueksi saadaan mittausdataa toteutuvista sisäolosuhteista. Mikäli prosessissa hyö-

dynnetään kiinteistön täysanturointia, voidaan sen avulla tuottaa asukkaille, tai tilankäyttä-

jille mahdollisuus seurata tilojen lämpötilaa reaaliajassa.  
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5 HYÖDYT LÄMPÖYHTIÖILLE 

Kuten luvussa 2.2 on tarkemmin kuvattu, lämpöyhtiöiden intresseissä on tasata verkoston 

tehontarvetta, alentaa menoveden lämpötilaa sekä parantaa jäähtymää. Diplomityössä käsi-

telty tapa hyödyntää kiinteistöjä virtuaalisina lämpöakkuina mahdollistaa perinteisten vesi-

akkujen tavoin kaukolämpöyhtiöitä tasaamaan huipputehopiikkejä, alentamaan menoveden 

lämpötilaa sekä hyödyntämään entistä laajempaa lämmöntuotantopalettia.  

 

Energiateollisuus on esittänyt halun laskea menoveden suosituslämpötilaa nykyisestä 115 

asteesta 90–85 asteen tuntumaan, minkä toteuttaminen tuo lämpöyhtiöille monia hyötyjä, 

mutta jonka toteuttamista vielä hidastaa vanhempien asiakaslaitteiden huono tehokkuus ja 

alhainen jäähtymä. (Koponen 2021). 

 

5.1 Vaikutus menoveden lämpötilaan 

Kaukolämpöverkostossa tarvittavaa tehoa voidaan tarkastella alla esitetyllä yhtälöllä 3.  

 

𝜙 = 𝜌 ∗ 𝑞𝑉 ∗ 𝑐𝑝 ∗ ∆𝑇 

Jossa 

𝜙 on kaukolämpöteho, 𝜌 on kaukolämpöveden tiheys, 𝑞𝑉 on kaukolämpöveden virtaama,  

𝑐𝑝 on kaukolämpöveden ominaislämpökapasiteetti ja ∆𝑇 on kaukolämpöveden meno- ja 

paluuveden lämpötilaero. 

 

Yhtälön 3. mukaisesti kaukolämpötehoon vaikuttaa virtaamaan, tiheyden sekä ominais-

lämpökapasiteetin ohella kaukolämpöveden meno- ja paluuvesien erotus, eli jäähtymä.  

Varastoimalla lämpöä kiinteistöihin ennen lämmönkysynnän tehopiikkejä voidaan alentaa 

kaukolämpöjärjestelmän maksimitehontarvetta alentamalla tuotantolaitokselta lähtevän 

menoveden lämpötilaa. Alemman lämpötilatason käyttö on oleellisessa osassa kaukoläm-

mön neljänteen sukupolveen siirryttäessä ja avaa mahdollisuuden hyödyntää alhaisempaa 

lämpötilatasoa tuottavia lämmönlähteitä, kuten teollisuuden hukkalämpövirtoja ja lämpö-

pumppuja.  
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5.2 Vaikutus kaukolämpöjärjestelmään 

5.2.1 Lämmöntuotanto ja jakelu 

Kaukolämmön menoveden lämpötilan laskulla on useita hyödyllisiä ominaisuuksia läm-

möntuotannon osalta. Perinteisen yhteistuotannon vastapainetuotantolaitoksien osalta me-

noveden lämpötilan laskulla saavutetaan sähköntuotannon lisäys, kun turbiinin alentuneen 

vastapaineen alentava vaikutus turbiiniin paisumiselle vähenee. Menoveden lämpötilan 

muutoksen vaikutusta sähköntuotantoon on arvioitu Koskelaisen ym. (2006, 298) toimesta 

seuraavasti: 

 

Paluuveden lämpötilan noustessa 1 ºC sähköntuotanto vähenee 0,2 % 

Menoveden lämpötilan noustessa 1 ºC sähköntuotanto vähenee 1 %.  

 

Suomen 7200 MW CHP-sähköntuotantotehoon suhteutettuna yhden asteen lasku menove-

den lämpötilassa tarkoittaisi yllä mainitulla laskennalla 72 MW tuotantokapasiteetin lisäys-

tä.  

 

Vastapainetuotantolaitosten lisäksi kaukolämmön meno- ja paluuveden lämpötilan alenta-

misella voidaan tehostaa erityisesti myös lämmöntalteenottosavukaasupesurilla varustettu-

jen tuotantolaitosten, sekä moottorivoimalaitosten hyötysuhdetta, kun paluuveteen saadaan 

lauhdutettua aiempaa enemmän hukkalämpöä. (Pöyry. 2010, 6). 

 

Nykyisten kaukolämmön tuotantomuotojen ohella Energiateollisuuden esittämä lasku me-

noveden lämpötilassa avaa lämpöyhtiöille aiempaa laajemman tuotantomenetelmien kirjon. 

Matalamman lämpötilatason menoveteen kyetään aiempaa kustannustehokkaammin syöt-

tämään erilaisia teollisuuden, konesalien, supermarkettien ja vedenkäsittelyn hukkalämpö-

virtoja lämpöpumppujen avulla.  

 

Kaukolämpöveden lämpötilatasojen laskulla saavutetaan tuotannon lisäksi hyötyjä myös 

lämmönjakelussa jakeluhäviöiden pienentyessä. Jakeluhäviöt vähentyvät 0,8 % kaukoläm-

pöveden lämpötilan asteen laskua kohden. (Pöyry. 2010, 9). 
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6 KANNATTAVUUSVERTAILU KAUKOLÄMPÖAKKUUN 

Diplomityössä esitetyn teorian, toimintaperiaatteen sekä hyötyjen lisäksi kiinteistöjen hyö-

dyntämistä virtuaalisina lämpöakkuina käsitellään myös kannattavuuden osalta. Työssä 

esitetyt ratkaisut ovat toteutettavissa kustannustehokkaasti tämän päivän teknologisilla rat-

kaisuilla, jolloin kustannusvertailua voidaan mielekkäästi tehdä nykyisin käytössä oleviin 

lämpöakkuratkaisuihin, joista selvästi yleisin on vesikaukolämpöakku.  

 

Kannattavuusvertailussa tarkastellaan kokonaisinvestoinnin suuruutta kapasiteetiltaan yhtä 

suuren kaukolämpöakun, sekä virtuaalisen lämpöakun välillä. Suomeen investoidut kauko-

lämpöakut ovat kapasiteetiltaan noin 10–1000 MWh kokoluokkaa. Lahden, Kouvolan, 

Hämeenlinnan, Hyvinkään, Rovaniemen sekä Vantaan lämpöakut ovat tilavuudeltaan 10 

000–11 000 m3 ja kapasiteetiltaan 350–450 MWh (Koivuniemi, 2018, 23) ja yhdessä edus-

tavat yleisintä nykyisin käytössä olevaa kokoluokkaa. Diplomityön vertailukapasiteetiksi 

voidaan näillä perustein valita 400 MWh.  

 

6.1 Virtuaalisen lämpöakun kustannukset  

Virtuaalisen lämpöakun kokonaiskustannukset määräytyvät kiinteistökohtaisen muutostöi-

den hinnan, sekä tarvittavien kiinteistöjen määrän perusteella. Arvioinnin perusteena käy-

tetään laskennallisesti keskimääräisen kokoista kerrostalokiinteistöä. Tilastokeskuksen 

vuoden 2019 tilastojen mukaan Suomessa on ollut 1 443 000 kerrostaloasuntoa ja 63 000 

kerrostalokiinteistöä, jonka perusteena tarkasteltavaksi kiinteistöksi on valittu 23 asuntoi-

nen kerrostalo. Saman lähteen mukaan asuntokohtainen keskimääräinen asuinpinta-ala 

huoneistoa kohden on 55,6 m2, johon suhteutettuna asuinkerrostalon yhteenlaskettu asuin-

pinta-ala on keskimäärin 1294 m2. (Asuminen 2021, 1. Asuntokanta 2019.). 

 

Teknillisiltä ominaisuuksiltaan arvioinnin perusteena käytetyn kiinteistön oletetaan olevan 

radiaattorilämmitteinen ja koneellisella poistoilmanvaihdolla varustettu.  
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6.1.1 Kiinteistökohtaiset kustannukset 

Kiinteistökohtaisiin muutoksiin voidaan olettaa kuuluvan luvun 3.3.3. mukaisesti alla esite-

tyt laitteet 1–3.  

 

1. Uusi, etäyhteyttä tukeva lämmönsäädin 

2. Verkkolaite tietoturvallista etäyhteyttä varten 

3. Lämpötila-anturointi asuintiloihin 

 

Kustannusvertailun oletuksena on, että kiinteistöjen nykyiset lämmönsäätimet eivät tue 

mahdollisuutta lämmityksen etäohjaukseen ja on näin ollen vaihdettava.  Laitteiden 1–3 

hinnat vaihtelevat valmistajan, mallien, sekä ominaisuuksien mukaan. Tarkastelu yhden 

kiinteistön kustannuksista on tehty kolmelle eri hintaluokalle seuraavasti alla olevan taulu-

kon 2. mukaisesti.  

 

Taulukko 2. Virtuaalisen lämpöakun laskennalliset kiinteistökohtaiset kustannukset 

A. €/kpl kpl yht.  B. €/kpl kpl yht.  C. €/kpl kpl yht. 

Lämmönsäädin 750 1 750  Lämmönsäädin 1000 1 1000  Lämmönsäädin 1250 1 1250 

Asennus 500 1 500  Asennus 500 1 500  Asennus 500 1 500 

Verkkolaite 200 1 200  Verkkolaite 250 1 250  Verkkolaite 300 1 300 

Asennus 100 1 100  Asennus 100 1 100  Asennus 100 1 100 

Anturi 50 12 600  Anturi 60 23 1380  Anturi 70 23 1610 

Asennus 25 12 300   Asennus 25 23 575   Asennus 25 23 575 

Investointi yhteensä  2450  Investointi yhteensä  3805  Investointi yhteensä  4335 

 

 

Jossa 

A. Edullisemmat, ominaisuuksiltaan rajallisemmat laitteet. 50 % asuntoanturointi. 

B. Ominaisuuksiltaan ja hinnoittelultaan keskitasoiset laitteet 

C. Ominaisuuksiltaan ja hinnoittelultaan korkeatasoiset laitteet 

 

Suuntaa antavan taulukon mukaisesti kiinteistökohtaiset kustannukset vaihtelevat runsaasti 

riippuen käytetyistä laitteista, sekä erityisesti asuntojen anturointiasteesta. Keskuslämmit-
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teisessä kiinteistössä voidaan olettaa, että suljetun silmukan mittaukseksi ei vaadita kaik-

kien asuntojen anturointia, mikäli tätä ei koeta tärkeäksi tilankäyttäjien osalta.  

6.1.2 Virtuaaliakkuun tarvittavien kiinteistöjen lukumäärä 

Tarvittavien kiinteistöjen lukumäärän arvioimiseksi on määritettävä tarkasteltavan, keski-

määräisen kerrostalokiinteistön lämmönvarauskapasiteetti. Tarkasteltava kiinteistö olete-

taan tyypilliseksi, betonielementeistä rakennetuksi ns. ”kirjahylly” taloksi, joka on vakiin-

tunut yleisemmäksi kerrostalojen rakennustyypiksi 1960-luvun rakentamisen teollistumi-

sen myötä. (Ilonen 2010). 

 

Esimerkkikiinteistöön varastoitavan lämpöenergiamäärän pohjana voidaan käyttää betoni-

rakenteisiin sitoutuneen lämpöenergian määrää, josta saadaan alla esitetty yhtälö 4. 

 

∆𝐸𝑐𝑜𝑛𝑐. = 𝐶𝑐𝑜𝑛𝑐.∆𝑇 

 

Jossa 

∆𝐸𝑐𝑜𝑛𝑐. on rakenteisiin sitoutunut lämpöenergiamäärä,  𝐶𝑐𝑜𝑛𝑐. on betonin lämpökapasiteetti 

ja ∆𝑇 on lämpötilassa tapahtuva muutos.  

 

Tarkastelussa käsiteltävän keskimääräisen kerrostalon ulkovaipan eristeiden sisäpuolisten 

betonirakenteiden laskennalliseksi massaksi on määritetty liitteen III. mukaisesti 1 699 398 

kg. Betonin ominaislämpökapasiteetin 880 J/(kgK) avulla lämpökapasiteetiksi saadaan 

määritettyä 1 495 370 kJ/K. 

 

Yhtälön 4. mukaisesti kiinteistöön voidaan varastoida 1 495 370 kJ, taikka 415 kWh läm-

pöenergiaa lämpötilan muutosastetta kohti. Luvun 3.3.2. mukaisesti hyvän sisäolosuhtei-

den mukainen vaihteluväli sisälämpötilalle on kaksi asetetta, nostaen kokonaisvarastointi-

kapasiteetin 0,83 Megawattituntiin. Diplomityössä ei ole eritelty irtaimistoon varastoitavan 

lämpöenergian määrää, mutta se voidaan laskennassa huomioida pyöristämällä kokonais-

varastointikapasiteetti 0,85 megawattituntiin. 
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Laskennallisella yhden kiinteistön 0,85 MWh varastointikapasiteetilla 400 MWh kapasi-

teetin saavuttamiseksi vaaditaan 471 esimerkkikiinteistöä. Alla olevassa kuviossa 1. on esi-

tetty kokonaisinvestointikustannukset laitteistovaihtoehdoilla A, B ja C. 

 

 

Kuva 7. Virtuaalisen lämpöakun investointikustannukset 

 

Vastaavasti myös huoneilmaan varastoituva lämpöenergia voidaan määrittää samoin.  

Vertailussa käytettävän kiinteistön kokonaistilavuuden 1294 m2 sekä keskimääräisen huo-

nekorkeuden 2,7 m avulla saadaan määritettyä kiinteistön asuintilojen tilavuudeksi 3294 

m3. Ilman tiheydellä huonelämpötilassa 1,20 kg/m3 huoneilman massaksi saadaan määri-

tettyä 4193 kg. Yhtälön C=cm. sekä ilman ominaislämpökapasiteetin 1,01 kj/K(*kg) avulla 

ilmamassan lämpökapasiteetiksi saadaan määritettyä 4235 kJ/K. Kiinteistön huoneilmaan 

sitoutunut lämpömäärä on kuitenkin suuruusluokaltaan mitättömän pieni ja ilmanvaihdon 

myötä lämpövaraston käytettävyys huono.  

 

Kuvan 7. mukaisesti virtuaalisen lämpöakun laskennalliset kustannukset vaihtelevat suu-

resti laitteistovaihtoehdoista riippuen. Todellisuudessa kustannukset vaihtelevat esitetystä, 

sillä uudemmat ja hiljattain saneeratut kiinteistöt eivät vaadi lämmönsäätimen uusintaa.   

 

€-

€500 000,00 

€1 000 000,00 

€1 500 000,00 

€2 000 000,00 

€2 500 000,00 

A. B. C.

400 MWh virutaalisen lämpöakun 
investointikustannukset
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6.2 Kaukolämpöakun kustannukset 

Kaukolämpöakkuinvestoinnin kustannuksen arvioimiseksi on kerätty saatavilla olevia tie-

toja erikokoisista akuista, jotka on esitetty alla olevassa taulukossa 3. 

 

 
Taulukko 3. Erikokoisten kaukolämpöakkujen investointikustannuksia 

Tilavuus, l Kapasiteetti, MWh Teho, MW Hinta,mij.€ milj€/MWh 

3000 100 15 1,75 0,018 

5000 

  

1,50 

 

6500 

 

45 2,30 

 

7000 300 

 

2,05 0,007 

14000 

 

60 3,05 

 

15000 800 80 3,80 0,005 

 

 

Taulukon 3. mukaisesti kaukolämpöakulle saadaan johdettua kolme hintatasoa megawatti-

tuntia kohden: 

D. 0,0048 milj.€ / MWh 

E. 0,0068 milj.€ / MWh 

F. 0,0175 milj.€ / MWh 

 

Saatavilla ei ollut suoraan toteutuneita investointikustannuksia 400 MWh kaukolämpö-

akuista, joten vertailua varten investointikustannuksia on arvioitu toteutuneiden €/MWh 

kustannusten perusteella alla olevan kuvion 2. mukaisesti. Hintaluokka F. perustuu huo-

mattavasti pienemmän kaukolämpöakun toteutuneisiin kustannuksiin, jolloin hinta Mega-

wattituntia on oletettavasti huomattavasti korkeampi verrattuna 400 MWh kokoluokan 

kaukolämpöakun todellisiin kustannuksiin. 
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Kuva 8. Kaukolämpöakun kustannusarvio eri hintaluokissa 

 

6.3 Investointikustannusten vertailu 

Molempien lämmönvarastointimenetelmien investointikustannusten määrittämisen jälkeen 

voimme verrata kustannuksia toisiinsa. Alla esitetystä kuvasta 9. nähdään, että vaihtoeh-

doilla A. ja B. virtuaalinen lämpöakku on kustannuksiltaan perinteistä kaukolämpöakkua 

edullisempi vaihtoehto. Ainoastaan kustannuksiltaan kalleimmalla laitevalinnoilla toteutet-

tuna virtuaalinen lämpöakku on investointiaan halvinta kaukolämpöakkua 140 000 € kal-

liimpi.  

€-

€1 000 000,00 

€2 000 000,00 

€3 000 000,00 

€4 000 000,00 

€5 000 000,00 

€6 000 000,00 

€7 000 000,00 

€8 000 000,00 

D. E. F.

400 MWh kaukolämpöakun investointikustannukset
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Kuva 9. Investointien kustannusvertailu 

 

Alla esitetyssä kuvassa 10. on vertailtu lämmönvarastointimenetelmien kustannuksia me-

gawattituntia kohden. Edullisimmillaan virtuaalisella lämpöakulla (A.) päästään alle 3000 

€ investointikustannuksiin megawattituntia kohden. Keskimmäisen hintaluokan (E.) kau-

kolämpöakun kustannukset megawattituntia kohden nousevat yli kaksinkertaiseksi 6835 

€/MWh.  

 

 

Kuva 10. Kustannusvertailu, €/MWh 
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€4 000 000,00 
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Investointien kustannusvertailu eri vaihtoehdoilla
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Kuten luvussa 6.2. todettiin, ei kaukolämpöakun hintaluokkaa F. voi pitää edustavana ver-

tailukapasiteetiksi valitun 400 MWh kokoluokassa, joten keskimääräisiä investointeja ver-

taillessa se on jätetty pois laskennasta. Kuvasta 11. nähdään, että keskihintoja tarkastellessa 

hintaeroa megawattituntia kohden muodostuu 1640 €. 

 

 

Kuva 11. Korjattu keskiarvohintojen vertailu, €/MWh 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän diplomityön tavoitteena oli käsitellä kiinteistöjen hyödyntämistä virtuaalisina läm-

pöakkuina. Työssä käsiteltiin tarve lämmönvarastointimahdollisuuksien kasvattamiseksi, 

virtuaalisten lämpöakkujen tarjoamat hyötynäkökulmat kiinteistönomistajien, tilankäyttä-

jien ja lämpöyhtiöiden näkökulmasta, sekä teoreettiset edellytykset ja rajoitukset virtuaalis-

ten lämpöakkujen hyödyntämiseksi. Lisäksi diplomityössä arvioitiin kustannusvertailun 

myötä ratkaisun taloudellista kannattavuutta käytännön potentiaalin vahvistamiseksi.  

 

Kustannusvertailun myötä kiinteistöjen hyödyntämistä virtuaalisina lämpöakkuina voidaan 

pitää kiinnostavana vaihtoehtona ja lisänä lämmönvarastointikapasiteettia tarvitseville 

kaukolämpöyhtiöille. Edullisimmalla vaihtoehdolla investointikustannusten ero perintei-

seen kaukolämpöakkuun on parhaimmillaan lähes 15 000 € megawattituntia kohden, mikä 

on hyvin merkittävä kustannussäästö pienille ja keskisuurille lämmöntoimittajille.  

 

Vertaillessa kiinteistöistä koostuvaa virtuaalista lämpöakkua perinteiseen lämpöakkuun on 

myös pidettävä mielessä se, että perinteisestä kaukolämpöakusta poiketen kiinteistöt eivät 

sovellu lämmön pitkäaikaisempaan varastointiin. Häviöiden voidaan olettaa pudottaa va-

rauskapasiteettia merkittävästi jo muutaman tunnin jälkeen. Soveltuvin käyttökohde lie-

neekin esimerkiksi pakkasaamujen tehopiikkien tasaus, suureessa mittakaavassa myös tuo-

tannonoptimointi sähkön hintaa mukaillen.  

 

Kustannusvertailun perusteena käytetyn kiinteistön lämmönvarauspotentiaali on kuitenkin 

laskennallisesti määritetty arvio, joka ei yksinkertaistuksien myötä ota huomioon esimer-

kiksi ilmavaihdon jäähdyttävää vaikutusta, huoneistojen väliseinien ja irtaimiston läm-

mönvarauskapasiteettia taikka vaipan läpi tapahtuvia häviöitä. Todellisuudessa, läm-

mönohjausta toteuttaessa suljetun silmukan etäohjauksella voidaan kuitenkin mallintaa 

kiinteistönlämmönvarausta ja sen pysyvyyttä sisälämpötilan muutosnopeuden sekä lämmi-

tystehon kautta.  

 

Diplomityössä esitetty kustannusvertailu käsitteli pelkästään investointikustannuksia, eikä 

näin ollen ota huomioon ratkaisujen elinkaaren aikana kertyviä ylläpito, korjaus ja muita 

elinkaarikustannuksia. On oletettavaa, että virtuaalisen lämpöakun osalta elinkaarikustan-
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nukset jäävät kuitenkin kaukolämpöakkua alhaisemmiksi yksinkertaisen teknologia joh-

dosta. Elinkaarikustannusten lisäksi tarkempaan vertailuun tulisi lisäksi sisällyttää virtuaa-

lisen lämpöakun ohjausta, hallinnointia sekä valvontaa mahdollistavan palvelun kehitys- 

taikka palvelukustannukset.  

 

On selvää, että virtuaalisen lämpöakun hankintaa kartoittaessa täytyy muodostaa tarkka 

kuva kaukolämpöverkkoon kytketyistä kiinteistöistä, niiden lukumäärästä, koosta sekä si-

jainnista kaukolämpöverkossa. Tämän lisäksi lämmöntoimittajan on kyettävä kehittämään 

riittävän houkutteleva hinnoittelu, taikka palvelumalli, jolla kiinteistönomistajilta saadaan 

suostumus kiinteistöjen lämmityksen etäohjaukseen ja lämpöakun käyttöön.  

 

Tarkemman teknisen soveltuvuuden sekä kattavamman vertailun mahdollistamiseksi olisi 

syytä määrittää virtuaalisen lämpöakun nimellisen lämmönvarastointikapasiteetin lisäksi 

myös purkausteho, sekä laskennallinen pysyvyys varastoidulle lämmölle.  
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Liite I  

Kustannusvertailussa käytetyn esimerkkikiinteistön havainnollistava 

pohjapiirustus 

  

 

  

7,5 m

30 m

53,92 m2

17,5 m



 Liite II  

Kustannusvertailussa käytetyn esimerkkikiinteistön havainnekuvat 
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 Liite III  

 

Kustannusvertailussa käytetyn esimerkkikiinteistön rakenteiden massan 

määritys 

 

 

 

Kokonaisasuinpinta-ala         1294 m2 

Asuntoja          24 kpl 

Huoneistoala         53,916667 m2 

Huoneiston sisämitat          7,3 x 7,35   

Huoneiston ulkomitat          7,5 x 7,5   

Huonekorkeus         2,7 m 

              

  Pituus   Pinta-ala   tilavuus   

Asuntojen väliset seinät / kerros 105 m 283,5 m2 56,7 m3 

Ulkoseinät / kerros 95 m 256,5 m2 27,0864 m3 

Alapohja, välipohjat ja yläpohja   2100 m2     

Väliseinät yhteensä         170,1 m3 

Ulkoseinät yhteensä         81,2592 m3 

             

  Materiaali         

Alapohja, välipohjat ja yläpohja O37 ontelolaatta   510 kg/m2 

Ulkoseinät Elementtisandwich, sisäkuorielementin paksuus 120 mm 

Asuntojen väliset seinät  Raudoitettu betoni, paksuus 200 mm 

Raudoitetun betonin tiheys         2500 kg/m3 

              

Massa, alapohja, välipohjat ja yläpohja 2100 m2 x 510k kg/m2 1071000 kg 

Massa, väliseinät   170,1 m3 x 2500 kg/m3 425250 kg 

Massa, ulkoseinät   81,3 m3 x 2500 kg/m3 203148 kg 

Massat yhteensä         1699398 kg 
 

 

 


