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tuotannossa korvaamalla turve sekä käytöstä poistuvan energialaitoksen jättämä vaje ei-polt-

tavalla tai uusiutuvalla energialla. Mikkeli pyrkii hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä 

ja energialaitos lopettaa toimintansa noin 10 vuoden kuluttua. Ei-polttavien ja uusiutuvien 

energialähteiden lisäksi otettiin huomioon älykkäät kaukolämpöjärjestelmät. Älykkäässä jär-

jestelmässä tuotetaan myös kaukojäähdytystä, järjestelmää optimoidaan kulutuksen mukaan, 

ja käytetään hyväksi sähköä, energiavarastoja sekä hukkalämpöä. 

Mikkeliin on suunnitteilla power-to-gas-laitos, jonka on arvioitu tuottavan noin 40 % kau-

kolämmöstä hukkalämmöllä vuonna 2030. Suomessa kaukolämmön menoveden lämpötilat 

ovat korkeat ja tarvittu lämpömäärä suuri varsinkin talvella. Tämä rajaa pois matalan ener-

giatiheyden ja kausivaihtelevia energialähteitä sekä matala lämpöisiä hukkalämmön lähteitä. 

Arviointia varten luotiin kolme skenaariota, joissa sovellettiin kerättyä tietoa erilaisissa olo-

suhteissa. Skenaariossa 1 PtG-laitos etenee, turve ajetaan alas ja laitoksen loppuminen ta-

pahtuvat 2035 mennessä. Skenaariossa 2 Mikkeliin rakennetaan ydinvoimala. Skenaariossa 

3 turpeesta joudutaan luopumaan ennen vuotta 2030, nopeuttaen siirtymää. Todennäköisim-

pänä skenaariona pidettiin skenaariota 1. Vetylaitoksen hukkalämpö kattaa suurimman osan 

vajeesta ja loppu voidaan tuottaa biomassalla tai sähkökattiloilla. Skenaariossa 2 ydinvoima 

on ei-polttava ja tehokas energialähde, mutta nykyisellään pienydinvoima ei ole vielä kau-

pallisessa käytössä, ja PtG-laitoksen kanssa tulisi ylituotantoa. Skenaarion 3 aikataululla 

sähkö- ja biomassakattilat ovat parhaat teknologiat. Ne ovat skaalattavissa ja nopeasti raken-

nettavissa, mikäli tarve vaatii. Tulevaisuudessa kaukolämpöjärjestelmää tulisi kehittää älyk-

kääseen suuntaan kestävyyden ja tehokkuuden parantamiseksi.  
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The goal of this thesis was to advance the carbon neutrality goal of Mikkeli’s district heating 

by replacing peat and an older energy production facility with non-combusting and renewa-

ble energy. Mikkeli aims to be carbon neutral by 2035 and the old facility will stop produc-

tion in ten years. In addition to non-combusting and renewable energy sources, the thesis 

also considered smart district heating systems. In a smart system, there is also district cool-

ing, load optimization, and electricity, waste heat and energy storage are utilized.  

Additionally, Mikkeli is planning to build a power-to-gas facility which has been estimated 

to produce approximately 40 % of the total district heat consumption of the city after 2030. 

Because of the cold climate, supply water temperature is high, and a lot of heat is required 

especially during winter. This heavily restrict low energy density energy sources and sea-

sonally varying energy production. For the analysis, three scenarios were created. In scenario 

1, the PtG-facility is completed in schedule, peat combusting ends and the energy facility 

stops production by 2035. In scenario 2, a nuclear power plant is built in Mikkeli. In scenario 

3, peat combusting must be stopped before 2030. The most likely scenario was estimated to 

be scenario 1. The PtG-facility will replace most of the required heating with waste heat and 

the rest with biomass or electric boilers. In scenario 2, it was determined that nuclear power 

is an excellent form of non-combusting energy, but SMR reactors are not available on the 

market and there would be of overlap with the PtG-facility. In scenario 3, the quickest way 

to produce district heat with a tight schedule was biomass and electric boilers. They are 

scaled easily and can be built quickly. In the future, the energy system should be developed 

towards a smart system in order to improve sustainability and efficiency.  
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1  Johdanto 

Tämä ympäristötekniikan diplomityö käsittelee ei-polttavien kaukolämpöteknologioiden 

mahdollisuuksia Mikkelin kaupungissa. Työ on tehty Etelä-Savon Energian sekä Mikkelin 

kaupungin toimeksiantona osana Mikkelin ilmasto-ohjelman hiilineutraaliustavoitetta. 

 

1.1  Työn tausta 

Ilmastonmuutos, ympäristö ja kestävyys ovat olleet ja tulevat olemaan tärkeitä aiheita koko 

maailmassa. Monet maat ovat aloittaneet moninaisia hankkeita ilmastonmuutoksen selättä-

miseksi, ympäristön turvaamiseksi ja elintason sekä -kyvyn takaamiseksi tulevaisuudessa. 

Suomen hallitus on asettanut tavoitteeksi hiilineutraalin Suomen vuoteen 2035 mennessä. 

Tämä tarkoittaa, että hiilidioksidipäästöt ovat yhtä suuret kuin sidottu hiilidioksidi. Useat 

Suomen kaupungit ja kunnat ovat aloittaneet omia projekteja tämän tavoitteen saavutta-

miseksi. 

 

Tällä hetkellä Suomessa poltetaan paljon puuta sekä turvetta kaukolämmön tuottamiseksi. 

Vuonna 2019 Suomessa toimitettiin kaukolämpöä 36,6 TWh verran. Polttoaineet on esitelty 

kuvassa 1. 
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Kuva 1. Suomessa käytetyt kaukolämmön polttoaineet (Motiva 2019). 

 

Kuvasta 1 näkee, että Suomessa käytetään edelleen paljon fossiilisia polttoaineita eli poltta-

via teknologioita. Huomattavaa on kuitenkin, että hukkalämpö kattaa jo 10 % kaukoläm-

möstä. Uusiutuvalla energialla tuotettiin vuonna 2019 49,4 % (Motiva 2019). Suomi on siis 

ollut monella tapaa energian edelläkävijä. Tämä johtuu todennäköisesti yhdistelmästä poliit-

tista tahtoa, osaamista sekä tarvetta. Suomi on pohjoinen maa, missä lämmitys on olennainen 

osa energian tuotantoa, joten teknologian osaaminen ja kehitys ovat tärkeitä. Toisaalta 

Suomi on asettanut poliittisesti erittäin kunnianhimoiset tavoitteet ilmaston ja ympäristön 

kannalta. 

 

Vaikka jo lähes puolet kaukolämmöstä tuotetaan uusiutuvalla tai ei-polttavalla energialla, 

tehtävää vielä on. Turve, maakaasu ja kivihiili ovat edelleen laajalti käytössä. Tämä on ym-

märrettävää, koska Suomessa lämpöä tarvitaan ympäri vuoden, ja varsinkin talvella läm-

möntarve on jatkuvaa ja suurta. Vaikka tietyt teknologiat perustuvat polttoon, ne luokitellaan 

päästöttömiksi kestävyyden ja uusiutuvuuden perusteella. Polttotekniikka soveltuu erittäin 

hyvin varsinkin talvikuukausiksi, koska sillä kyetään vastaamaan tarpeeseen säällä kuin 

säällä. Varjopuolena ovat kuitenkin hiilidioksidipäästöt. Tästä syystä koko valtakunnan ta-

solla pyritään löytämään uusia, päästöttömiä ratkaisuja, joilla vastataan lämmön tarpeeseen 

sekä selätetään ilmastonmuutosta. 
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Kaukolämmöllä on Suomessa pitkät perinteet monista syistä. Kaukolämpöä pidetään erittäin 

tehokkaana ja ympäristöystävällisenä tapana tuottaa lämpöä. Keskitetysti tuotettu lämpö on 

kustannustehokkaampaa kuin yksittäisissä ja pienemmissä ratkaisuissa. Energian tuotan-

nosta syntyy huomattavan paljon kasvihuonekaasuja ja monia muita päästöjä. Tilastokes-

kuksen mukaan vuonna 2019 Suomen päästöistä valtaosa syntyi energiantuotannosta, joten 

energian tuotanto on olennaisessa roolissa päästöjen vähentämisessä. Suomessa energiatuo-

tannolla on useita haasteita. Energian tuotantoon vaikuttaa erityisesti pohjoisen ilmasto, tar-

kemmin syys- ja talvikuukaudet, jolloin lämpöenergiaa tarvitaan käytännössä koko maassa 

jatkuvasti. Toisaalta kesät ovat lämmenneet, mikä on johtanut jäähdytyksen kysynnän kas-

vuun. Suomen maantiede ja ilmasto aiheuttavat lisähaasteita energian tuotannossa. Kauko-

lämmön pitkän perinteen takia Suomeen on rakennettu valtava kaukolämpöverkosto. Tämän 

verkon hyödyntäminen ja kehittäminen on edullista sekä taloudellisesti että ympäristön kan-

nalta. 

 

Vaikka energian tuotanto perustuu polttoon, se voidaan silti luokitella päästöttömäksi ja uu-

siutuvaksi. Suomessa uusituvia energialähteitä ovat vesi-, tuuli- ja aurinkovoima, maa- ja 

ilmalämpöenergia, joita hyödynnetään lämpöpumpuilla, biokaasu, kierrätys- ja jätepolttoai-

neiden biohajoava osuus, puuperäiset polttoaineet sekä muut kasvi- tai eläinperäiset poltto-

aineet. (Tilastokeskus 2022.) 

 

Kaukolämpöön, ja energian tuotantoon yleisesti, vaikuttaa politiikka. Suomessa ympäristö-

asiat ovat olleet politiikassa olennainen osa jo vuosikausia, mikä näkyy Suomen aikaiste-

tussa hiilineutraaliustavoitteessa. Viime aikoina myös omavaraisuus, huoltovarmuus ja tur-

vallisuus ovat olleet pinnalla geopolitiikan takia. Uusiutuva ja ei-polttava energia eivät ai-

noastaan tue ilmastotavoitteita, vaan niillä saavutetaan myös turvallisuuspoliittisia tavoit-

teita. 
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1.2  Tavoite ja rakenne 

Tämän työn tavoite on edistää Mikkelin kaupungin ja Etelä-Savon Energian (ESE) hiilineut-

raaliustavoitetta kaukolämmön tuotannossa korvaamalla turve sekä käytöstä poistuvan ener-

gialaitoksen jättämä vaje uusiutuvalla ja/tai ei-polttavalla energialla. Hiilineutraalius tarkoit-

taa tässä työssä Euroopan Unionin (EU) ja Suomen hallituksen määritelmää: hiilidioksidi-

päästöjä tuotetaan korkeintaan sen verran kuin niitä voidaan sitoa ilmakehästä hiilinieluihin 

(Euroopan parlamentti 2021). Hiilineutraalius ei siis tarkoita täysin päästötöntä tilannetta; 

esimerkiksi polttoon perustuvaa kaukolämpöä voidaan edelleen tuottaa, mikäli päästötase 

pysyy nollassa tai negatiivisena, tai polttoaine luetaan päästöttömäksi. Kaukolämmöllä tar-

koitetaan keskitetysti tuotettua lämpöä, joka siirretään asiakkaalle jakeluverkoston kautta. 

Ei-polttavalla tarkoitetaan teknologiaa, joka tuottaa energiaa ilman palamisreaktiota. Ener-

giajärjestelmiä kehitetään älykkäiksi, hajautetuiksi ja yhdistetyiksi, eli sähköä ja lämpöä tuo-

tetaan samassa, optimoidussa järjestelmässä. Tulevaisuuden lämpöjärjestelmissä hyödynne-

tään aiemmin hukkaan mennyttä energiaa ja materiaaleja niin tuotanto- kuin asiakastasolla. 

Näistä syistä työssä käsitellään myös teknologioita, jotka eivät suoraan tuota lämpöä, mutta 

niitä voidaan käyttää kaukolämmön tuotantoon. Teknologioissa arvioidaan niiden ominai-

suuksia, etuja ja haittoja sekä niihin liittyviä säännöksiä, lakeja ja direktiivejä. Lopuksi ke-

rättyä tietoa sovelletaan Mikkelin kaupunkiin tapauskohtaisesti. Tavoitteena on löytää sopi-

vimmat teknologiat ESE:lle, joilla korvataan loppuvan tuotantolaitoksen jättämä vaje sekä 

turve. Vaikka työ käsittelee pääasiassa kaukolämpöä, tarkastelussa huomioidaan myös huk-

kalämpö sekä kaukojäähdytys eli kaukokylmä. Koska jotkin lämmön tuotantoteknologiat 

käyttävät sähköä toimiakseen, myös sähkön tuotantoa käsitellään. Lähteinä käytetään kirjal-

lisuutta sekä verkosta saatavaa tietoa. 

 

1.3  Rajaukset 

Työn tarkastelun kohteena on Mikkelin kaupunki. Lähtökohta on, että Etelä-Savon Energia 

tuottaa kaiken kaupungin tarvitseman lämpöenergian. Työssä oletetaan myös, että lämpö-

energiaa ei tuoda muualta eikä mahdollinen energian myynti muille alueille vaikuta Mikke-

lin tarkasteluun. Kaukolämmön energia voi olla lämpö- tai sähköpohjaista, mutta työssä huo-

mioidaan vain menetelmät, mitkä soveltuvat kaukolämmön tuotantoon. Sähköpohjaiset 



13 

 

tuotantomenetelmät kuitenkin huomioidaan, jos ne soveltuvat kaukolämmön tuotantoon. 

Mikkelin lähiöitä tai muita lähialueita ei oteta huomioon. Passiivirakentamista, yksittäisten 

kiinteistöjen tai toimijoiden järjestelmiä ei oteta huomioon. Esimerkiksi yksityisasuntoon 

asennetut lämpöpumput tai aurinkopaneelit jäävät rajauksen ulkopuolelle. Päästöistä huomi-

oidaan lähinnä vain kasvihuonekaasupäästöt, koska työ käsittelee hiilineutraaliutta. Tuotan-

tomenetelmissä ja laitoksissa ei oteta huomioon elinkaaren aikana syntyviä päästöjä. Poltto-

ainetuotannossa ja poltossa otetaan huomioon joitakin ympäristövaikutuksia, koska ne vai-

kuttavat hiilineutraaliuteen ja päästötavoitteisiin. Koska tämä työ keskittyy Mikkelin kau-

punkiin ja sen tavoitteisiin, muiden kuntien päästötaseita tai hiilinieluja ei oteta huomioon.  
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2  Kaukolämmön tuotanto ja jakelu 

Tässä luvussa käsitellään kaukolämpöjärjestelmä. Kaukolämmöllä tarkoitetaan keskitetysti 

tuotettua lämpöä, joka kuljetetaan pääsääntöisesti lämmitetyn veden avulla kaupunginosaan. 

Yleisesti kaukolämpö tuottaa säästöä ja on ympäristöystävällisempi kuin tilanne, missä 

kaikki tuottavat lämmön itse. Euroopassa käytetään pääosin vettä lämmön kuljetukseen 

(Koskelainen et al. 2006, 29). Lämmöntarve vaihtelee huomattavasti vuosittain, vuoden ai-

kana sekä maantieteellisen sijainnin mukaan. Talvikuukausina lämpöä tarvitaan jatkuvasti, 

kun taas kesällä lämpöä ei tarvita lähes ollenkaan ja kysyntää on sen sijaan jäähdytykselle. 

Lämpöä tuotetaan monilla eri menetelmillä, riippuen polttoaineesta, tarpeesta ja sijainnista. 

Kaukolämmön tuotannossa käytetään joko pelkkää lämpöä tuottavia laitoksia tai sekä säh-

köä että lämpöä tuottavia laitoksia. 

 

2.1  Kaukolämpöjärjestelmä ja -verkosto 

Nykyaikainen kaukolämpöjärjestelmä jaetaan yleensä kolmeen osaan: lämmön tuotanto lai-

tokset, kaukolämmön jakeluverkostot ja asiakaslaitteet. Lämpöä tuottava lämmitysvoimalai-

tokset ja lämpökeskukset. (Mäkelä et Tuunanen 2015, 16.) Asiakaslaitteisiin kuuluvat mit-

tauskeskukset ja lämmönjakokeskukset. Kuvassa 2 on esitetty yksinkertaistettu kaukoläm-

pöjärjestelmä. 

 

 

Kuva 2. Kaukolämpöjärjestelmä (Mäkelä et Tuunanen 2015). 
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Laitoksessa vesi lämmitetään lämmönsiirtimessä, mistä se pumpataan verkkoon. Lämpöä 

saadaan lämmitysvoimalaitoksista, lämpökeskuksista tai teollisuudesta. Kiertoveden tulo-

lämpötila vaihtelee 70–120 ℃ välillä. (Mäkelä et Tuunanen 2015, 17.) Jakeluverkosto siirtää 

lämpimän veden asiakkaalle. Lämmönjakokeskuksessa vesi jäähtyy sopivaksi. Kaukoläm-

pövesi luovuttaa lämpöä lämmönsiirtimellä esimerkiksi pattereihin tai ilmanvaihtoon. Kun 

vesi on kiertänyt asiakaspäässä, se palaa paluuputkea pitkin laitokselle takaisin lämmitettä-

väksi. Paluuveden lämpötila on noin 25–45 ℃. (Mäkelä et Tuunanen 2015, 18.) 

 

Asiakaspäässä on erilaisia lämpötilaa säätäviä ratkaisuja, jotta asiakas saa sopivan lämpöistä 

vettä joko lämmitykseen tai kulutukseen. Asiakkaalla on mittauskeskus, jonka toiminnasta 

ja huollosta vastaa lämmönmyyjä. Tyypillinen mittauskeskus sisältää lämpömäärälaskurin 

ja virtausanturin. Lämpömäärä lasketaan lämpötila-antureilla, jotka on kytketty meno- ja pa-

luuputkiin. (Mäkelä et Tuunanen 2015, 18.) 

 

Toinen asiakaslaite on lämmönjakokeskus. Lämmönjakokeskus sisältää lämmönsiirtimet, 

säätölaitteita ja pumppuja, jotka kierrättävät vettä asiakaspiirissä. Lämmönsiirtimiä on usein 

vähintään kaksi, yksi käyttövedelle ja toinen tilojen lämmitykseen, mutta tilanteesta riippuen 

niitä voi olla useampia. Lämmönjakokeskuksesta vastaa asiakas. (Mäkelä et Tuunanen 2015, 

19.) 

 

2.1.1  Tehontarpeen arviointi ja yhteiskäyttö 

Kaukolämmön tuotantolaitteiden mitoituksessa pyritään energian optimaaliseen kokonais-

tuotantoon. Kokonaiskuvassa vaikuttavat sekä sähkön- että lämmön tuotanto. Lisäksi nyky-

päivänä kaukojäähdytys on myös otettava huomioon. Kaukolämmön tuotanto koostuu eri 

kokoisista lämpövoimalaitoksista sekä lämpökeskuksista. Optimointi on sekä taloudellista 

että energiaan perustuvaa. (Mäkelä et Tuunanen 2015, 28.) 

 

Kaukolämpöverkko suunnitellaan aluekohtaisesti. Yleissuunnittelussa vaikuttavia tekijöitä 

ovat rakennusten ominaistehontarve, prosessien tehontarve, käyttöveden lämmityksen 
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tehontarve, ominaispainehäviö, meno- ja paluuveden lämpötilaero mitoitustilanteessa, te-

hontarpeen samanaikaisuus sekä asiakkaan etäisyys tuotantolaitoksesta (Koskelainen et al. 

2006, 153). Tehontarvetta arvioidaan rakennuksen koon, lämpöindeksin sekä ominaisläm-

pötehon mukaan (Koskelainen et al. 2006, 154).  

 

Peruskuormalaitokset tuottavat suurimman osan tarvitusta energiasta. Koska peruskuorma-

laitokset ovat avainasemassa kaukolämpöjärjestelmässä, ne suunnitellaan pitkäikäisiksi ja 

niin, että niiden toiminta on vakaata. Peruskuormalaitos on joko lämmitysvoimalaitos tai 

lämpökeskus, koosta riippuen. (Mäkelä et Tuunanen 2015, 31.) 

 

Kaukolämpöjärjestelmä tarvitsee lisäksi huippu- ja varalämpökeskuksia. Varalämpökeskuk-

sia huipputehon tuottamiseen ja suurein lämmöntarpeen vaihtelujen aikana (Mäkelä et Tuu-

nanen 2015, 35). Muutoin niitä käytetään tuotannon ja käyttökustannusten optimointiin (Mä-

kelä et Tuunanen 2015, 31). 

 

Yhteiskäytössä huippu- ja varalämpölaitokset täydentävät peruskuormalaitoksien tuotantoa. 

Yhteistuotannon kannalta tärkeää on, että jokaisesta laitoksesta lähtevä vesi on samassa läm-

pötilassa ja vain yhtä lämpökeskusta säädetään tehontarpeen mukaan. Muut keskukset toi-

mivat kiinteällä kuormalla. (Mäkelä et Tuunanen 2015, 33.) 

 

2.2  Kaukolämpöverkko 

Perinteinen kaukolämpöverkkojärjestelmä on kaksiputkijärjestelmä. Nimensä mukaisesti 

kaksiputkijärjestelmässä kulkee kaksi putkea, joita kutsutaan meno- ja paluuputkiksi. Putket 

voivat olla erilliset tai kulkea eristettyinä vierekkäin yhden suuremman putken sisällä. Put-

kisto koostuu tarkemmin runko-, siirto- ja talojohdoista. (Mäkelä et Tuunanen 2015, 50.) 

Siirtojohdot yhdistävät lämmön tuotantolaitokset runkojohtoihin. Runko- ja jakelujohdot ja-

kavat kaukolämpöveden siirtojohdoista talojohtoihin ja yhä pienempiin johtoihin. Talojohto 

liittää asiakkaan kaukolämpöverkkoon. (Mäkelä et Tuunanen 2015, 51.) 
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Menoputkessa lämmin vesi johdetaan lämmityksestä asiakkaalle, joka sitten hyödyntää läm-

pöenergian. Paluuputkessa jäähtynyt vesi kulkee takaisin lämmitettäväksi tuotantolaitok-

selle. Koska kaukolämpöverkkojen matkat ovat usein pitkiä, veden lämpötila laskee. Mikäli 

veden lämpötila laskee liian alhaiseksi, sitä ei voida käyttää enää lämmitykseen. Lämmön-

tuotannossa pyritäänkin ottamaan matkat sekä ympäristötekijät, kuten lämpötila, huomioon. 

Esimerkiksi talvikausina vettä lämmitetään korkeampaan lämpötilaan tuotantolaitoksella, 

jotta lämpö säilyy asiakkaalle asti. Toinen tärkeä muuttuja kaukolämpöverkossa on paine. 

Paineella estetään veden höyrystyminen. Painetta säädellään pääosin tuotantolaitoksella 

pumpuilla ja tarvittaessa paineenkorotuspumpuilla, mutta myös asiakkaalla voi olla laite, 

joka korottaa painetta. (Koskelainen et al. 2006, 44.) Käytössä voi myös olla kolmiputkijär-

jestelmä. Kolmiputkijärjestelmä toimii kuten kaksiputkijärjestelmä, mutta siihen on lisätty 

yksi menoputki. (Koskelainen et al. 2006, 137.) Suomessa suurin osa kaukolämpöverkosta 

on kaksiputkiverkkoa. 

 

Kaukolämpöputket pyritään sijoittamaan niin, etteivät ne häiritse muuta rakentamista, luon-

toa tai aiheuta näköhaittoja. Tästä syystä putkia kaivetaan pääsääntöisesti maan alle. Putket 

suojataan ja eristetään hyvin. Näillä toimilla pyritään minimoimaan lämpöhäviöt sekä yllä-

pitämään putkien toiminnallisuus mahdollisimman kauan (Koskelainen et al. 2006, 140). 

Maahan kaivaminen ei kuitenkaan aina ole mahdollista. Kaukolämpöputkia voidaan raken-

taa esimerkiksi tunneleihin, siltoihin tai vesistöön. (Mäkelä et Tuunanen 2015, 50). Tällaiset 

olosuhteet vaativat usein erikoissuunniteltuja putkia, jotka sovitetaan ympäristöön. Esimer-

kiksi uusia siltoja rakennetaan mahdollisimman kevyiksi, mikä vaikeuttaa tai estää kauko-

lämpöputkien rakentamisen täysin. Siltoja ja tunneleita rakentaessa onkin tärkeää, että kau-

kolämpöputket otetaan huomioon hyvissä ajoin. (Koskelainen et al. 2006, 151.) Vesistöjä ja 

liikenneväyliä joudutaan usein ylittämään tai alittamaan. Tien alituksessa käytetään hyd-

raulista paineporausta. (Koskelainen et al. 2006, 151–152.) 

 

Jotta erilaiset kulutukset saadaan tasattua, käytetään risteilyä. Risteilyllä erilaiset kulutukset 

ja kuormitukset voidaan yhdistää. Risteily perustuu tehontarpeen arviointiin jokaisen asiak-

kaan kohdalla. Asiakkailla on erilaisia tarpeita lämmitykseen; sekä ajankohdat että 
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kulutushuiput vaihtelevat. Esimerkiksi omakotitalon ja kerrostalon lämmitys vaatii eri mää-

rän energiaa, mutta molemmat voivat olla kytkettynä samaan kaukolämpöverkkoon. Asiak-

kaan tehontarve määrittyy kulutusvaihtelun mukaan, johon puolestaan vaikuttavat useat 

muuttujat, kuten ulkoilman lämpötila, vuorokauden aika, päivä sekä satunnaisvaihtelut. 

(Koskelainen et al. 2006, 44.) 

 

Lämmitetty vesi kulkeutuu asiakkaalle, joka hyödyntää veteen sitoutuneen lämpöenergian 

omassa systeemissään suorassa tai epäsuorassa kytkennässä. Epäsuora kytkentä tarkoittaa, 

että asiakas käyttää kaukolämpöveden energiaa lämmittääkseen omassa järjestelmässä kier-

tävää vettä. Suorassa kytkennässä asiakkaan järjestelmä on kytketty suoraan kaukolämpö-

verkkoon. Suomessa yleisempi kytkentä on epäsuora kytkentä. (Koskelainen et al. 2006, 43.) 

Epäsuorassa kytkennässä lämmönsiirrin siirtää kaukolämpöveden lämpöenergian asiakas-

laitteisiin, missä se hyödynnetään asiakkaan omassa kiertopiirissä.  Kaukolämpöverkossa ja 

asiakkaan rakennuksessa kiertävät vedet eivät siis sekoitu missään vaiheessa. Asiakkaan 

oma laitteisto säätää tehontarvetta asiakkaalla, mutta kaukolämpöveden ominaisuudet säätää 

tuotantolaitos. (Koskelainen et al. 2006, 44.) 

 

2.3  Kaukolämpöteknologiat 

Kaukolämpöä voidaan tuottaa monilla eri tuotantomenetelmillä sekä polttoaineilla. Tässä 

luvussa käsitellään kaukolämmön perinteisiä tuotantomenetelmiä, energialähteitä ja ominai-

suuksia. Kaukolämmön tuotannossa käytetään lämpökattiloita. Lämpökattilassa väliaine, 

yleensä vesi, lämmitetään korkeaan lämpötilaan, mistä se johdetaan käyttöön. 

 

 

2.3.1  Lämpökeskukset 

Lämpökeskuksella tarkoitetaan laitosta, joka tuottaa pelkkää lämpöenergiaa. Lämpöä tuote-

taan pääsääntöisesti polttamalla polttoainetta, jonka sisältämä energia siirretään veteen. 

Lämpökeskus voi toimia peruskuormalaitoksena, huippulämpökeskuksena tai 
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varalaitoksena. Nykyään lämpökeskus voi myös olla siirrettävä. (Mäkelä et Tuunanen 2015, 

25.) Lämpökeskusten tyypillinen hyötysuhde, eli suhde, millä energiaa siirtyy polttoaineesta 

veteen, on 85–93 %. Hyötysuhteeseen vaikuttavat polttoaine, polttoteknologia, kattilan koko 

ja ajotapa. Perinteisesti lämpökeskuksissa on poltettu raskas polttoöljyä, maakaasua, puuta 

sekä turvetta. Lämpökeskuksissa käytetään eri kattilatyyppejä riippuen polttoaineesta. (Kos-

kelainen et al. 2006, 282.) 

 

Maakaasun ja öljyn polttoa varten käytetään tulitorvi-tuliputkikattiloita tai vesiputkikatti-

loita. Tulitorvikattila asetetaan vaakatasoon lattialle. Savukaasut poistuvat tulitorven kautta 

ja vesi lämmitetään vesitankissa. Tulitorvikattilat yltävät 12–15 MW tehoon, joten niitä on 

yleensä useampia käytössä yhdessä lämpökeskuksessa. Tulitorvikattiloiden vaatima tila ra-

joittaa niiden käyttöä, joten suuremmissa laitoksissa ne korvataan vesiputkikattiloilla. (Kos-

kelainen et al. 2006, 282.) 

 

Vesiputkikattila asetetaan pystytasoon. Savukaasut poistuvat kattilan ulkopuolella olevien 

putkien kautta, ja vesi tai höyry lämmitetään omassa putkistossa. Nimestään huolimatta ve-

siputkikattiloissa voivat perustua kuumaan veteen, tulistettuun höyryyn tai kylläiseen höy-

ryyn. Vesiputkikattilalla on monta haluttavaa ominaisuutta verrattuna tulitorvi-tuliputkikat-

tiloihin: vesiputkikattiloissa voidaan rakentaa korkeampi paine helpommin, tulipinta on suu-

rempi ja putkivuodot eivät usein aiheuta vakavia vaurioita. (Koskelainen et al. 2006, 283.) 

 

Kiinteiden polttoaineiden kattiloissa käytetään joko arina- tai leijupetikattiloita. Arinakattila 

on näistä perinteisempi, ja sitä käytetään pienissä ja keskisuurissa, eli 2–30 MW, laitoksissa. 

Arinan koko ja rakenne riippuvat polttoaineesta ja kattilan koosta. Arinoita on useita tyyp-

pejä, kuten kiinteä viistoarina ja mekaaninen viistoarina. Näitä tyyppejä voidaan yhdistellä. 

Jäähdytys on myös tärkeä osa arinan toimintaa. Suuremmissa arinoissa jäähdytys voidaan 

yhdistää kattilan vesikiertoon, kun taas pienemmissä on yleensä ilmajäähdytys. (Koskelai-

nen et al. 2006, 286.) 
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Kiinteässä arinassa ei ole liikkuvia osia. Mekaanisissa arinoissa arinarautoja kyetään liikut-

tamaan edestakaisin hydraulisesti. Mekaanisen arinan etu on parempi polttoaineen sekoitus-

kyky. Kiinteissä arinoissa joudutaan luottamaan painovoimaan. Kehittyneempi muoto me-

kaanisesta arinasta on pyörivä kekoarina, missä arina jaettu vyöhykkeisiin, joista jokainen 

pyörii. Tällaisella tekniikalla polttoaineen sekoittuvuus, erityisesti jos polttoaine on kosteaa, 

paranee. (Koskelainen et al. 2006, 287.) 

 

Polttoaine syötetään arinalle tasaisena kerroksena. Polttoaineen tasainen levitys on tärkeää, 

koska arinassa polttoaine ei sekoitu. Polttoaine levitetään joko painovoiman tai alasyötön 

avulla. Alasyöttöarinassa polttoaine työnnetään ruuvilla arinan keskellä olevaan kaukaloon, 

mistä se leviää tasaisesti koko arinan alueelle. (Koskelainen et al. 2006, 286.) Polttoaineen 

syötön lisäksi ilmansyöttö on tärkeä tekijä palamisprosessissa. Myös ilman pitää jakautua 

tasaisesti arinassa, jotta polttoaine palaa täydellisemmin. Polttoprosessissa arinan alta syöte-

tään primääri-ilmaa polttoaineen palamista varten ja sekundääri-ilmaa palamiskelpoisten 

kaasujen polttamiseksi. (Koskelainen et al. 2006, 287–288.) 

 

Tuhka poistuu putoamalla arinan läpi tai poistamalla se mekaanisesti. Tuhkaa ja hiukkasia 

poistuu myös savukaasujen mukana. Arinapoltossa tuhkaan jää usein polttamiskelpoista 

polttoainetta, mikä laskee arinanpolton hyötysuhdetta. (Koskelainen et al. 2006, 288–289.) 

 

Arinaa modernimpi, ympäristöystävällisempi ja tehokkaampi teknologia on nimeltään leiju-

, leijupeti- tai leijukerrospoltto. Tässä polttotekniikassa poltto tapahtuu pedissä, eli kerrok-

sessa, joka koostuu polttoaineesta, kerrosmateriaalista, ilmasta, palamisen savukaasuista 

sekä mahdollisesti kalkkikivestä. Leijupetiä pidetään ilmassa puhaltamalla ilmaa sen alapuo-

lelta. Savukaasut kohoavat pedin yläpuolelle, mistä ne johdetaan puhdistettavaksi. Leijuker-

rospoltolla on useita etuja verrattuna arinapolttoon: leijukerrospoltossa polttoaine ja muut 

polton osat sekoittuvat hyvin, leijukerrospoltolla voidaan polttaa huonompi laatuisia ja/tai 

matala lämpöarvoisia polttoaineita, useita polttoaineita voidaan polttaa sekaisin samassa kat-

tilassa, kattilat vaativat vähemmän huoltoa, päästöjä, kuten rikki- ja typpipäästöjä, on hel-

pompi vähentää ja hyötysuhde, eli lämmönsiirto kattilasta vesi- tai höyrypiiriin, on erinomai-

nen. (Koskelainen et al. 2006, 289.) 
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Leijukattilat jaetaan neljään tyyppiin riippuen pedin toiminnasta. Nämä ovat kiinteä, kup-

liva, turbulentti ja kiertopeti. Pedin toimintaan vaikuttaa eniten puhallettavan kaasun nopeus. 

Leijukattilat jaetaan myös kerrosleijukattiloihin ja kiertoleijukattiloihin. Kiertoleijukatti-

loissa hiukkaset ja kaasu kulkevat leijukerroksen läpi, minkä jälkeen ne ohjataan takaisin 

leijukerrokseen. Polttoaineen syöttö tapahtuu tyypillisesti leijukerroksen yläpuolelta, mutta 

tunkijaruuvia voidaan myös käyttää. Primääri-ilma syötetään suoraan tulipesään, ja sekun-

dääri-ilma korkeammalle, mihin palamattomat kaasut nousevat. Savukaasujen tuhka poiste-

taan leijukattilasta savukaasuista esimerkiksi syklonin avulla. Puhdistuksen jälkeen kaasu 

johdetaan takaisin kattilaan. (Koskelainen et al. 2006, 290–291.) 

 

2.3.2  Yhdistetty lämmön ja sähkön tuotanto eli CHP-laitokset 

Voimalaitoksissa mahdollisimman suuri osa polttoaineen energiasta pyritään hyödyntämään 

sähkönä ja lämpönä. Monien voimalaitosten toimintaperiaate on sama: kaasu pyörittää tur-

biinia, joka tuottaa sähköenergiaa. Esimerkiksi höyryvoimalaitoksissa voidaan tuottaa myös 

lämpöä. Kun voimalaitos tuottaa lämpöä, puhutaan lämpö- tai kaukolämpövoimalaitoksesta. 

(Koskelainen et al. 2006, 297.) Sekä sähkö että lämpöä tuottavista laitoksista käytetään ni-

meä CHP-laitos. CHP-laitoksen kokonaishyötysuhde on 80–90 %. Kuvassa 3 on esitetty yk-

sinkertaistetut kuvat lauhdutus- ja CHP-laitoksista. 

 

 

Kuva 3. Lauhdutin- ja vastapainelaitos. (Mäkelä et Tuunanen 2015). 
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Höyryvoimalaitoksia on kahta eri tyyppiä: lauhdutus- ja vastapainevoimalaitos. Vasemmalla 

kuvassa on lauhdutinvoimalaitos. Vastapainelaitoksessa kaukolämpövesi lämmitetään tur-

biinista ulos tulevalla höyryllä. (Mäkelä et Tuunanen 2015, 14.) Väliotto-lauhdutuslaitok-

sessa kaukolämpövesi lämmitetään välioton höyryllä, ja turbiinista ulos tuleva höyry hyö-

dynnetään sähkön tuotannossa. (Koskelainen et al. 2006, 298.) 

 

Lämmitysvoimalaitoksessa voi myös olla kaasuturbiini. Kaasuturbiinia pyörittää höyryn si-

jasta jokin muu kaasu. Polttoaineena kaasuturbiinissa voidaan käyttää esimerkiksi maakaa-

sua, nestekaasua tai polttoöljyä, jonka palamiskaasut pyörittävät turbiinia. (Koskelainen et 

al. 2006, 301.) Kaasuturbiinia voidaan ajaa lämmöntalteenoton kanssa, jolloin siitä saadaan 

myös kaukolämpöä. Kaasuturbiinitekniikka on hyvin tunnettu ja pitkälle kehittynyt, joten 

niiden käyttö on helppoa ja vakiintunutta. Kaasuturbiineja mitoitetaan käyttökohteesta riip-

puen. Korkeat polttolämpötila ja savukaasujen suuri virtausnopeus rajoittavat polttoaineva-

lintoja. (Koskelainen et al. 2006, 302.) 

 

2.3.3  Kombilaitokset 

Kombilaitoksella tarkoitetaan voimalaitosta, jossa on sekä kaasu- että höyrypiiri. Kaasutur-

biinista poistuvan kaasun lämpöenergia hyödynnetään höyryn tuottamiseksi. (Koskelainen 

et al. 2006, 303). Höyry johdetaan sähkö tuottavaan höyryturbiiniin, minkä jälkeen tai vä-

lioton aikana höyryä voidaan käyttää myös kaukolämmön tuotantoon. Kaasupiirissä voidaan 

käyttää joko diesel- tai kaasumoottoria. (Koskelainen et al. 2006, 304.) Moottorivoimalai-

toksissa voidaan tuottaa kaukolämpöä sekä sähköä. Myös höyryturbiinin kytkentä on mah-

dollista. (Koskelainen et al. 2006, 306.) 

 

Dieselmoottoreissa polttoaine suihkutetaan palotilaan suurella paineella tai pienillä suutin-

rei’illä, mikä saa polttoaineen muuttumaan pisaroiksi. Pisarat höyrystyvät ja sekoittuvat il-

maan tehokkaasti, mikä saa seoksen syttymään helposti. Polttoaine syötetään moottoriin 
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puristustahdin lopussa. Dieselmoottoreissa poltetaan tyypillisesti kevyttä tai raskasta poltto-

öljyä sekä maakaasua. (Koskelainen et al. 2006, 305.) 

 

Kaasumoottori voi olla joko puristus- tai kipinäsytytteinen, eli diesel- tai ottomoottori. Pu-

ristusmoottori toimii samalla tavalla kuin dieselmoottori. Kaasumoottoreissa voidaan käyt-

tää myös kaksoispolttoainemoottoria, jossa kaasusyötössä toimii ottoprosessi ja öljysyötössä 

dieselprosessi. Polttoaineena kaasumoottoreissa käytetään pysyviä kaasuja ja nestekaasuja. 

Pysyvällä kaasulla tarkoitetaan kaasua, joka nesteytyy hyvin matalissa lämpötiloissa tai kor-

keassa paineessa. (Koskelainen et al. 2006, 306.) 

 

2.3.4  Jätteenpolttolaitokset 

Jätteenpoltto on uudehko tapa hyödyntää jätettä energiana. Ennen jätettä poltettiin vähissä 

määrin, mutta nykyään jätteen poltolle on kehitetty omia menetelmiä ja laitoksia. (Koskelai-

nen et al. 2006, 309.) Jätevoimalaitoksessa poltetaan hyötykäyttöön kelpaamatonta jätettä. 

Laitoksessa jäteautot purkavat kuorman alipaineistettuun halliin, mistä nosturit nostavat jät-

teen syöttösuppiloon (Mustankorkea 2021). Jäte poltetaan arina- tai kierrosleijukattilassa. 

Jätettä voidaan polttaa myös osapolttona tavallisissa voimalaitoksissa. Kun jäte on palanut, 

tuhka poistuu arinassa joko putoamalla sen läpi (Koskelainen et al. 2006, 309–310). 

 

2.3.5  Biomassakattilat 

Biomassakattilalla viitataan kattilaan, jossa lämpö tuotetaan polttamalla biomassaa tai bio-

polttoainetta. Biomassa on mitä tahansa eloperäistä ainetta, mutta energian tuotannossa käy-

tetään yleensä kasveista peräisin olevaa biomassaa. Biomassan etu on sen uusiutuvuus ja 

ympäristöystävällisyys: biomassa on elinkaarensa aikana sitonut yhtä paljon hiilidioksidia 

kuin se vapauttaa poltettaessa. Suomessa biomassan poltto on erittäin yleistä, erityisesti met-

säteollisuuden yhteydessä, mutta biomassaa käytetään laajalti myös muualla teollisuudessa 

ja energian tuotannossa. 
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Esimerkiksi Helen on rakentamassa Vuosaareen biolämpölaitosta täydentämään voimalai-

tosalueen maakaasupuolta. Kaukolämpötehoksi on annettu 260 MW. Laitoksen rakentami-

nen aloitettiin vuonna 2020, ja se valmistuu vuonna 2022–2023. (Helen 2.) 

 

2.4  Polttoaineiden ympäristövaikutukset ja päästöt 

Suomessa käytetään tällä hetkellä useita eri polttoaineita kaukolämmön tuotantoon. Kuten 

johdannossa todettiin, suurin osa kaukolämmöstä tuotetaan polttavilla teknologioilla, mutta 

fossiilisia polttoaineita ja turvetta ajetaan alas nopealla tahdilla. Fossiiliset polttoaineet sekä 

turve aiheuttavat suurimmat hiilidioksidipäästöt. Hiilidioksidipäästökertoimet ja -päästöt 

polttoaineittain on esitelty taulukossa 1. Taulukon tiedot koskevat pelkästään poltosta syn-

tyviä päästöjä, eli elinkaaripäästöjä esimerkiksi kuljetuksesta tai tuotannosta ei ole huomi-

oitu. 
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Taulukko 1. Polttoaineiden päästökertoimet ja hiilidioksidipäästöt vuonna 2019 (Tilasto-

keskus). 

Polttoaine Päästökerroin [t/TJ] Päästöt [milj. t CO2] 

Kevyt polttoöljy 70,2 5 

Raskas polttoöljy 77 0,9 

Kivihiili 93,1 4,9 

Maakaasu 55,34 4 

Turve (jyrsin, pala) 105,4 5,9 

Energiapuu 112 39,2 

 

Kuten taulukosta 1 nähdään, erityisesti turve ja kivihiili ovat päästöjen kärjessä. Sekä tur-

vetta että kivihiiltä käytetään Suomessa edelleen paljon, mutta fossiilisia polttoaineita on 

vähennetty huomattavasti jo pitkään. On huomioitava, että polttoaineen tuotannon ja käytön 

aikana syntyy päästöjä ja vaikutuksia myös epäsuorasti, esimerkiksi kuljetuksen ja maan-

käytön aikana. Kuvassa 1 esiteltiin Suomessa käytetyt polttoaineet. Kivihiili, turve ja maa-

kaasu kattoivat yhteensä 43 % kokonaistarpeesta, joten niiden aiheuttamat ympäristövaiku-

tukset on otettava huomioon. Polttoöljyä on käytetty lähinnä varapolttoaineena ja huippu-

käyttö aikoina, joten sen vaikutusten voidaan katsoa oleva 

 

Turpeesta syntyy huomattavia ympäristövaikutuksia, minkä lisäksi sen käyttäminen poltto-

aineena tuottaa huomattavasti päästöjä. Turvetta tuotetaan turvemailla. Turvemaa ojitetaan 

ja kuivataan, eli yhteyttävä kasvillisuus raivataan pois. Turvetta kerätään esimerkiksi jyrsi-

mällä, minkä jälkeen se kuivataan auringossa ja kuljetetaan poltettavaksi. Suon ravinteik-

kuus vaikuttaa päästömääriin: mitä karumpi suo, sitä pienemmät päästöt. Lisäksi turpeen 

tuotanto aiheuttaa kuormitusta vesistöille. (Kirkinen et al. 2007, 23–24.) Turvemaata voi-

daan hyödyntää käytön jälkeen metsän kasvatukseen tai ruokohelven viljelyyn. On kuitenkin 

arvioitu, että turvetta on oltava sopiva määrä alueella, jotta metsän kasvu onnistuu ilman 

lannoitetta. (Kirkinen et al. 2007, 26.) Ruokohelpi on energia- ja kuitukäyttöön soveltuva, 

satoisa kasvi (Kirkinen et al. 2007, 28). Turpeen tuotannon yksi etu on, että turvemaita voi-

daan käyttää uusiutuvan energian tuotantoon turpeen tuotannon jälkeen. Mutta vaikka 
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turvemaita voidaan käyttää turpeen tuotannon jälkeen, hiilitase on jää usein positiiviseksi eli 

päästöjä syntyy enemmän kuin esimerkiksi metsitys sitoo. (Kirkinen et al. 2007, 38.) 

 

Kivihiiltä louhitaan kaivoksissa eri puolilla maailmaa. Suomeen suurin osa kivihiilestä tulee 

Venäjältä. Päästöjä syntyy louhinnan, kuljetuksen ja polton aikana. (Kirkinen et al. 2007, 

34.) Kaivoksia varten on raivattava ja kaivettava suuria alueita. Kaivoksesta syntyy jo itses-

sään päästöjä, minkä lisäksi kasvillisuuden raivaamisen takia hiiltä vapautuu. (Kirkinen et 

al. 2007, 35.) Vaikka turpeella on suurempi päästökerroin poltossa, sen etuna on turvemai-

den hyödyntäminen käytön jälkeen uusiutuvan energian tuotannossa. Kivihiilikaivoksia on 

hankala hyödyntää käytön jälkeen erityisesti hiilineutraaliusnäkökulmasta. 

 

Maakaasu, joka koostuu pääasiassa metaanista, on melko vähäpäästöistä verrattuna kivihii-

leen ja turpeeseen. Maakaasun tuotantotapa on ratkaiseva tekijä päästöjä arvioidessa. Maa-

kaasua syntyy maan sisällä hajoavasta biomassasta. Jos kaasu on peräisin uusiutuvista läh-

teistä, käytetään käsitettä biokaasu. Biokaasu luokitellaan uusiutuvaksi, mikäli se on tuotettu 

kestävästi. Muutoin maakaasu katsotaan fossiiliseksi polttoaineeksi, eli sen verotus on kor-

keampi. (Maakaasun, biokaasun, polttoturpeen, kivihiilen ja mäntyöljyn valmistevero 2022.) 

Maakaasua tuotetaan poraamalla kaasu esiintymään. Porausalue vaatii usein alueen kasvil-

lisuuden raivaamista ja tasoittamista, minkä lisäksi porat ja muut laitteet tuottavat päästöjä. 

Toiminta kuormittaa alueen ekosysteemiä. (EIA 2021.) Vaikka maakaasu on vähäpäästöi-

sempi kuin kivihiili tai turve, sen ympäristövaikutukset ovat silti huomattavat. Jos kaasu-

pohjaisia teknologioita käytetään, olisi ympäristöystävällistä ja taloudellista polttaa biokaa-

sua. 

 

Puu on Suomessa yleisesti käytetty energialähde. Erityisesti metsäteollisuus hyödyntää 

puuta eri muodoissa aina pelleteistä jätepuuhun. Energiapuu lasketaan uusiutuvaksi energia-

lähteeksi. Energiapuulla tarkoitetaan suoraan metsästä korjattavaa puuta. (Puuenergian 

käyttö 2020.) Suomen polttoaineluokituksen mukaan puuperäiset polttoaineet luokitellaan 

bioenergiaksi. Tämä tarkoittaa sitä, ettei niiden tuottamia päästöjä oteta huomioon kansalli-

sessa kokonaispäästömäärässä. (Polttoaineluokitus 2022.) Tästä syystä puupolttoaineiden 

käyttö on erittäin edullista taloudellisesti ja ympäristön kannalta. Puuenergian käytössä 
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kysymykset liittyvät enemmän maankäyttöön ja luonnon kestävyyteen. Puun, ja biomassan, 

huonona puolena on varastointi ja laatu. Puuta on vaikea varastoida pitkiä aikoja ilman, että 

sen laatu laskee.  

 

2.5  Kaukolämmön kustannukset 

Kustannuslaskelmat ovat tärkeä osa energiatuotannon suunnittelua. Kuten muissakin yrityk-

sissä, kaukolämmön tuotannon ja rakentamisen kustannukset jaetaan tyypillisesti kiinteisiin 

ja muuttuviin kustannuksiin. Kustannukset suhteutetaan toiminta-asteeseen. Toiminta-as-

teella tarkoitetaan toteutunutta tuotantomäärää aikayksikössä. Kiinteillä kustannuksilla tar-

koitetaan kustannuksia, jotka pysyvät vakiona toiminta asteeseen nähden. Muuttavat kustan-

nukset voivat nousta tai laskea toiminnan aikana. Kustannukset määrittelevät tuotteen tai 

palvelun hinnan, joten niiden laskeminen tarkasti on tärkeää. (Tenhunen 2013.) 

 

Kaukolämmön tuotannon kustannukset ovat usein suuria. Laitoksen rakentaminen vaatii 

huomattavan alkupääoman. Laitoksessa kustannukset koostuvat itse laitoksen, tekniikan ja 

kaukolämpöverkoston rakentamisesta, henkilöstökuluista, kunnossapidosta, vakuutuksista 

ja varastojen koroista. (Koskelainen et al. 2006, 312.) Tilanteesta riippuen kustannuksia voi-

daan jakaa kiinteisiin tai muuttuviin kustannuksiin, mutta usein ainakin pääoma-, henkilöstö- 

ja huoltokustannukset sekä poistot lasketaan kiinteiksi kustannuksiksi. Myös tietojärjes-

telmä- ja hallintokustannukset luetaan kiinteisiin kustannuksiin. (Tenhunen 2013.) Tärkein 

muuttuva kustannus on polttoaine. (Koskelainen et al. 2006, 313.) 

 

Kustannuslaskelmat ovat olennainen osa laitoksen suunnittelua, koska niiden avulla tehdään 

johtopäätöksiä kannattavuudesta ja liiketoiminnan tilasta. Kustannusten ja kannattavuuden 

laskenta voi olla haastavaa. Esimerkiksi polttoaineen hinnan äkillinen muutos tai yllättävä 

poliittinen päätös voi muuttaa energian tuotannon kannattavuutta lyhyessäkin ajassa. (Kos-

kelainen et al. 2006, 314.) Lisäksi sähkön ja lämmön yhteistuotanto tuo lisähaasteita laskel-

miin. Tällöin kokonaiskustannukset yleensä jaetaan sähkölle ja lämmölle, mutta esimerkiksi 

investointien ja muiden kiinteiden kustannusten jako saattaa tuottaa hankaluuksia, koska 
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osaa koneista käytetään sekä sähkön että lämmön tuotannossa. Jaottelu on tärkeää, koska se 

vaikuttaa suoraan energian hintaan. Sähköä ja lämpöä myydään erikseen, joten niiden hin-

noittelun ja kustannusten yhdistäminen ei ole mahdollista. (Koskelainen et al. 2006, 315.) 

 

2.6  Kaukokylmä eli kaukojäähdytys 

Kaukokylmä tai -jäähdytys toimii samalla periaatteella kuin kaukolämpökin: keskitetysti 

tuotettua jäähdytystä jaetaan asiakkaalle kaukojäähdytysverkoston ja asiakaslaitteiden 

avulla. Toiminnaltaan kaukojäähdytys on kuten kaukolämpökin, eli lämpimän veden sijaan 

asiakkaalle johdetaan viileää vettä, jota käytetään rakennuksen viilentämiseen esimerkiksi 

ilmastoinnin avulla. Kaukojäähdytys vaatii oman, erillisen jakeluverkkonsa. Kaukokylmä 

eroaa kaukolämmöstä siten, että asiakkaan ylimääräinen lämpö siirretään lämmön tuottajan 

lämpöverkostoon. (Koskelainen et al. 2006, 529.) Jäähdytysmenetelmät ovat tulleet koko 

ajan ajankohtaisemmiksi ilmastonmuutoksen aiheuttaman lämpötilojen nousun myötä. Ilma-

tieteen laitoksen mukaan Suomessa vuotuinen keskilämpötila on noussut 2000-luvulla jat-

kuvasti. Lämpenevien kesien takia kysyntä jäähdytykselle on lisääntynyt, joten kaukojääh-

dytys on ajankohtaisempi kuin koskaan (YLE 2021). 

 

Kuten kaukolämmöllä, kaukojäähdytyksellä on hyötyjä verrattuna yksittäisiin lämmitysyk-

siköihin. Kiinteistön sähkönkulutus laskee, kaukojäähdytystä voidaan hyödyntää sekä suu-

rissa että pienissä kohteissa, ja kaukojäähdytyksen avulla kaasumaiset päästöt, kuten CO2, 

SO2 ja NOx, vähenevät. Kuten kaukolämmössäkin, suurien energiamäärien tuottaminen on 

huomattavasti edullisempaa ja tehokkaampaa. Teollisuudessa kaukojäähdytystä voidaan so-

veltaa esimerkiksi elintarvikkeiden varastoinnissa tai teollisuusprosesseissa, jotka vaativat 

jäähdytystä. Kaukojäähdytyksen tuottamiseen käytetään sopivinta menetelmää ja tekniik-

kaa. Menetelmien valintaan vaikuttavat esimerkiksi paikka, asiakkaiden määrä sekä laitok-

sen koko. (Koskelainen et al. 2006, 529.) 
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2.6.1  Kaukokylmäjärjestelmät 

Kaukojäähdytysjärjestelmät voidaan jakaa hajautettuihin ja keskitettyihin järjestelmiin. Ha-

jautetussa järjestelmässä jäähdytystä tuotetaan alueittain jollekin rakennukselle tai rakennus-

ryhmälle. Keskitetyssä järjestelmässä jäähdytys tuotetaan suurissa laitoksissa, mistä energia 

jaetaan asiakkaalle. Jäähdytysenergiaa voidaan tuottaa puhtaasti koneilla, mutta usein järvi-

, meri- sekä jokivesistä saadaan viilennystä. (Koskelainen et al. 2006, 529.) 

 

Kuten kaukolämpöjärjestelmät, kaukojäähdytysjärjestelmä tulee mitoittaa tarpeen mu-

kaiseksi. Pääosin samoja mittareita voidaan käyttää sekä kaukolämmön että kaukojäähdy-

tyksen mitoittamiseen. Eroja kuitenkin on. Virtausanturin tulee olla tarkka ja eristetty. Läm-

pötilavaihtelut ovat pienempiä kuin kaukolämpöputkissa, joten mittarin on oltava tarkempi. 

Asiakkaalla tulisi myös olla mittari, josta lähetetään tietoa kaukojäähdytyksen tuottajalle. 

Tietojen lähettäminen auttaa tuottajaa parantamaan järjestelmää ja helpottaa ongelmien rat-

kaisua. (Koskelainen et al. 2006, 544.) 

 

2.6.2  Kaukojäähdytysverkko 

Kuten kaukolämmössäkin, kaukojäähdytyksessä käytetään pääasiassa vettä energian varas-

tointiin ja kuljetukseen. Vesi jäähdytetään laitoksella noin 7–10 ℃, mistä se pumpataan ver-

kostoon ja asiakkaalle. Paineen hallinta on tärkeää myös kaukojäähdytysverkossa, mutta 

jäähdytysverkossa höyrystymisvaaraa ei ole, joten painetta ei tarvitse pitää yhtä korkealla 

kuin kaukolämpöverkossa. Pelkän veden sijasta voidaan käyttää veden ja jäähileen sekoi-

tusta. Jäähile ei suuremmin vaikuta veden virtaukseen tai pumppaamiseen verkostossa, 

mutta sen lämpötila on alhaisempi, 2–5 ℃, joten jäähdytyksen vaikutus on parempi. (Kos-

kelainen et al. 2006, 530.) 

 

Kaukolämpöverkon yksi rajoite on virtausnopeus. Teräsputkissa viileän veden virtausno-

peus on oltava alhaisempi kuin lämpimän, koska siitä aiheutuu eroosiota. Mikäli jäähdytys-

putki on sijoitettu maan päälle, sen pinnalle tiivistyy herkästi kosteutta, mikä voi aiheuttaa 
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korroosiota. Myös putkien eristämisessä tulee olla huolellinen. Esimerkiksi villaeristeet kos-

tuvat kaukojäähdytysputkissa, joten niitä ei tulisi käyttää. Ulkona kulkevia putkia pinnoite-

taan muovipinnoitteella, jotta kosteuden tiivistyminen vältetään. Siinä missä maanalaiset 

kaukolämpöputket eristetään lämpötilaeroista johtuvien häviöiden vuoksi, kaukojäähdytys-

putkilla paksu eristys ei ole tarpeellista, koska lämpötilaerot ovat pienet. (Koskelainen et al. 

2006, 541–542.) 

 

Veden lisäksi on olemassa muita aineita, joita käytetään kaukojäähdytyksessä siirtonesteenä. 

Kaukojäähdytyksessä käytetty vesi käsitellään samalla tavalla kuin kaukolämmössä käytetty 

vesi. Siirtonestettä valittaessa tulee ottaa huomioon sekä nesteen että verkon ominaisuudet. 

Aiemmin mainittu jäähile on yksi näistä. Jäähilettä kuljettavien putkien halkaisija on usein 

pienempi kuin vettä kuljettavien putkien. Lisäksi siirtonesteenä voidaan käyttää liuoksia. 

Esimerkiksi kalsiumkloridi, etanoli, propyleeniglykoli ja etyleeniglykoli ovat mahdollisia 

siirtonesteitä. Yritykset ovat kehittäneet omia siirtonesteitä. Freezium on Kemiran luoma 

kalsiumsuolapohjainen siirtoneste, jolla on hyvä lämpökapasiteetti ja alhainen viskositeetti. 

Thermera on Fortumin tuottama sokerijuurikkaasta valmistettu siirtoneste, jonka ominaisuu-

det ovat lähellä glykolia. Myös hiilidioksidia voidaan soveltaa kaukojäähdytyksessä. Tällöin 

on kuitenkin otettava putkistossa huomioon. Hiilidioksidiputket ovat halkaisijaltaan huomat-

tavasti pienempiä, mutta vaativat korkean paineen. Mikäli siirtonesteenä tai -aineena käyte-

tään jotain muuta kuin vettä tai jäätä, vuotojen riski ympäristölle suurenee. (Koskelainen et 

al. 2006, 543.) 

 

2.7  Kaukojäähdytysteknologiat ja kylmälähteet 

Kaukojäähdytyksessä voidaan käyttää useita energialähteitä. Monissa ratkaisuissa kylmää 

saadaan aikaiseksi lämpöpumppujen avulla. Muutoin kaukokylmä toimii kaukolämmön ta-

paan eli viileä vesi kiertää verkostossa, sitoen lämpöä ja täten tuottaen viilentävän vaikutuk-

sen. 
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2.7.1  Vapaa energia 

Kaukojäähdytyksessä voidaan hyödyntää niin sanottua vapaata jäähdytysenergiaa. Tällä tar-

koitetaan jäähdytysenergiaa, jota saadaan joista, järvistä ja meristä tai ulkoilmasta. Vapaan 

jäähdytysenergian mahdollisuudet muuttuvat vuoden aikojen mukaan, mutta vesistöt ovat 

tehokas, edullinen ja ympäristöystävällinen jäähdytysenergian lähde vuoden ajasta riippu-

matta. Kaukojäähdytyksessä vapaa energia on hyvä lähtökohta, mutta samanaikaisesti käy-

tetään muita jäähdytystekniikoita. Vapaa energia soveltuu usein sekä kiinteistökohtaiseen 

jäähdytykseen tai kaukojäähdytykseen. (Koskelainen et al. 2006, 531.) 

 

Ulkoilmaa on hyödynnetty jäähdytyksessä jo kauan. Usein kuitenkin ulkoilman on oltava 

huomattavasti alemmassa lämpötilassa kuin sisäilman, jotta viilennys toimii. Ulkoilmajääh-

dytystä voidaan käyttää esimerkiksi yö tuuletusta. (Laitinen et al. 2016, 33.) Suuremmissa 

kohteissa on kuitenkin otettava koneelliset apukeinot käyttöön. Tällöin käytetään esimer-

kiksi jäähdytystorneja tai kompressoria. (Laitinen et al. 2016, 34.) 

 

Viilennystä saadaan myös maaperästä. Maaperän käyttö jäähdytyksessä perustuu 300–350 

metrin syvyyteen porattavaan energiakaivoon, mistä viilentävää energiaa johdetaan kiinteis-

töön. (Laitinen et al. 2016, 33–34.) 

 

Erityisesti virtaavissa vesistöissä lämpötila pysyy ilmaa alhaisempana, mikä mahdollistaa 

jäähdytyskäytön myös kesällä. Vesistöt soveltuvat erityisesti kaukojäähdytyksen vapaaksi 

energiaksi. (Laitinen et al. 2016, 37.) Sekä pohja- että pintavettä voidaan käyttää jäähdytyk-

seen. Molemmat jäähdytysmenetelmät vaativat lämmönsiirtimen. Suomessa lämmönvaihte-

lut ja maantieteelliset muuttujat vaikuttavat vesistöjen jäähdytysmahdollisuuksiin. (Laitinen 

et al. 2016, 40.) 
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2.7.2  Kompressorit 

Yleinen tapa tuottaa lämpöä tai jäähdytystä on lämmönsiirtokone. Kuvassa 4 on esitelty 

kompressorijäähdytyksen toimintaperiaate. Lämmönsiirtokone siirtää lämpöenergiaa kah-

den lämpövaraston välillä. Lämmönsiirtokoneessa on tyypillisesti neljä osaa: höyrystin, 

lauhdutin, kompressori ja paisuntaventtiili. Lämmönsiirtokone, ja erityisesti kompressori, 

vaatii sähköä toimiakseen. 

 

Kuva 4. Kompressorijäähdytys (Koskelainen et al. 2006, 532). 

 

Höyrystimessä kylmäaine höyrystyy matalassa paineessa. Jäähdytettävä kohde luovuttaa 

lämpöä höyrystimeen. Kompressorissa höyryn paine nousee, höyry lauhtuu ja luovuttaa läm-

pöä lauhduttimessa olevaan väliaineeseen. Lauhtunut neste kulkee paisuntaventtiilin läpi, 

missä sen paine laskee, takaisin höyrystimeen. Ilma tai neste kiertää höyrystimen ja lauhdut-

timen kautta, jolloin lämpö siirtyy lämpimästä kylmempään. (Koskelainen et al. 2006, 532.) 
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Lämmönsiirtokoneissa käytetään erilaisia kylmäaineita, joiden ominaisuudet vaihtelevat. 

Tyypillisiä kylmäaineita ovat halogenoidut hiilivedyt. Kylmäaineena näillä yhdisteillä on 

haluttavat ominaisuudet, mutta ne ovat voimakkaita kasvihuonekaasuja ja tuhoavat otso-

nikerrosta. (Koskelainen et al. 2006, 532–533.) 

 

Kompressoreja on useita laatuja. Kompressorin valinta on tärkeää, koska kompressorityyppi 

vaikuttaa kylmäkoneen tehokkuuteen ja tuotantokykyyn. Esimerkiksi mäntäkompressori so-

veltuu pieniin, alle 1,5 MW koneisiin, mutta ei teolliseen tai kaukojäähdytyksen tuotantoon. 

Esimerkiksi ruuvikompressorilla saavutetaan 10 MW teho ja keskipakokompressorilla 25 

MW teho, joten ne soveltuvat suurempiin käyttökohteisiin huomattavasti paremmin. (Kos-

kelainen et al. 2006, 532.) 

 

Kylmäkone voidaan sijoittaa joko niin, että höyrystin sijaitsee suoraan jäähdytettävässä koh-

teessa tai niin, että höyrystimen ja jäähdytettävän kohteen välillä on erillinen jakelupiiri. 

Ensimmäistä järjestelmää kutsutaan suoraksi jäähdytykseksi ja jälkimmäistä epäsuoraksi. 

Suora jäähdytys on käytössä lähinnä vain pienissä kohteissa, kuten yksittäisissä asunnoissa. 

(Koskelainen et al. 2006, 533.) 

 

2.7.3  Absorptio 

Toinen jäähdytystekniikka on absorptioon perustuva jäähdytys. Tekniikan keskiössä on liu-

otin ja kylmäaine, jotka muodostavat aineparin ja liuoksen. Yksinkertaistettu absorptiopro-

essi ammoniakkiliuokselle on esitelty kuvassa 5. Absorptiojäähdytyksessä on neljä osaa: 

imeytin, keitin, lauhdutin ja höyrystin. Lämmönsiirrin toimii kuten aiemmassa kappaleessa 
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kerrottiin, mutta absorptiojäähdytys ei vaadi kompressoria, koska höyry absorboidaan 

imeyttimessä liuottimeen. (Koskelainen et al. 2006, 534.) 

 

 

Kuva 5. Ammoniakkipohjainen absorptioprosessi (Laitinen et al. 2016, 20). 

 

Imeyttimestä matalassa paineessa sekä väkevöity liuos että höyrystimestä saapuva lauhtuva 

liuos sekoittuvat. Painetta nostetaan ja ne siirtyvät keittimeen, missä liuos höyrystyy ja ete-

nee lauhduttimeen. Lauhduttimessa höyry lauhtuu, mistä se siirtyy paisuntaventtiilin kautta 

matalammassa paineessa höyrystimeen. Höyrystimessä neste höyrystyy, jäähdyttäen kylmä-

ainetta. Lämpötiloja ja painetta hallitaan jäähdyttämällä imeytintä ja lauhdutinta. Keittimien 

ja imeyttimen väliin sijoitetaan lämmönsiirrin, jossa väkevöity liuos luovuttaa lämpöä keit-

timelle pumpattavaan liuokseen, mikä parantaa prosessin hyötysuhdetta. (Laitinen, 2016, 

18–20.) 
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Absorptiojäähdytyksessä käytetään aineparien kemiallisia ja fysikaalisia ominaisuuksia hy-

väksi. Yleisimmät aineparit ovat vesi-litiumbromidi ja ammoniakki-vesi. Vesi voi toimia 

liuottimena tai kylmäaineena. Kylmäaine kiertää lauhduttimen ja höyrystimen läpi. Jäähdy-

tysprosessin omaisuudet vaikuttavat aineparin valintaan. Olennainen muuttuja on jäähdytys-

lämpötila: jos jäähdytyslämpötila on alle 0 ℃, ammoniakki-vesi-pari on parempi, kun taas 

yli 0 ℃ jäähdytyslämpötiloissa vesi-litiumbromidi-pari on parempi. (Laitinen et al. 2016, 

20). Lisäksi ammoniakkiin perustuvassa järjestelmässä tarvitaan retrifikaatio, eli ammoni-

akin väkevöinti. Ilman retrifikaatiota, ammoniakki kerääntyisi höyrystimeen. Retrifikaatio 

tehdään retrifikaatiokolonnin avulla. (Koskelainen et al. 2006, 537–538.) 

 

2.7.4  Adsorptio 

Kuten absorptiokone, myös adsorptiokone toimii lämpöenergialla. Erona on se, että ad-

sorptiokoneessa imeyttävä aine ei ole liuos vaan kiinteä. Adsorboivana aineena voidaan 

käyttää silikageeliä tai zeoliittia. Kylmäaine, eli vesi, höyrystetään alhaisessa paineessa. 

Höyry johdetaan adsorbaattoriin, missä se adsorboituu kiinteään aineeseen. Prosessista va-

pautuu lämpöä. Adsorbaattoriin johdetaan lämpöä, mikä kuivaa adsorbentin. Tästä höyry 

johdetaan lauhduttimeen, missä höyry lauhtuu vedeksi välijäähdytyspiirin avulla. Vesi joh-

detaan takaisin höyrystimeen, mistä prosessi alkaa uudelleen. (Laitinen et al. 2016, 25.) 

 

Adsorptiolaitteessa on huomioitava lämpötilat sekä adsorption vaiheisuus. Lämpötilojen op-

timointi prosessin aikana tuottaa paremman kylmäkertoimen. Adsorptioprosessi toimii vai-

heissa. Tämä tarkoittaa, että se ei tuota koko ajan lämpöenergiaa. Tästä syystä adsorptiolait-

teita ajetaan useita, jotta jäähdytystä saadaan jatkuvasti. Adsorptiokoneiden kylmäkertoimet 

jäävät yleensä alhaisemmiksi kuin absorptiokoneiden. (Laitinen et al. 2016, 25.) 
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2.8  Hukkalämpö 

Hukkalämpö ja -kylmä on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 

2018/2001 seuraavasti: ”hukkalämmöllä tai -kylmällä tarkoitetaan teollisuustoiminnasta, 

sähköntuotannosta tai palvelualalta sivutuotteena väistämättä syntyvää lämpöä tai kylmää, 

joka katoaisi käyttämättömänä ilmaan tai veteen, jos sitä ei johdettaisi kaukolämmitys- tai 

jäähdytysjärjestelmään, jos on käytetty tai käytetään yhteistuotantoprosessia tai yhteistuo-

tantoprosessi ei ole mahdollista”. Tiivistetysti hukkalämpöä voidaan pitää ylimääräisenä 

lämpönä, joka menisi hukkaan, ellei sitä tarkoituksellisesti hyödynnetä. 

 

2.8.1  Hukkalämmön lähteet 

Nykypäivänä hukkalämpöä on saatavilla useista lähteistä, mutta keräyskohteen soveltuvuus 

kaukolämmön tarkoituksiin on vahvasti tapauskohtainen. Lähteen sijainti, koko, lämmön 

määrä, lämpötila sekä muut tapauskohtaiset muuttujat vaikuttavat hukkalämmön saatavuu-

teen. Kuten esimerkiksi aurinkovoimassa, myös hukkalämpö saattaa kärsiä kulutuksen ja 

saatavuuden kohtaamattomuudesta. Edullisin lähde olisikin sellainen, mikä tuottaa tasaisesti 

tietyn lämpöistä energiaa eikä sen hyödyntäminen olisi erityisen hankalaa. Hukkalämpöä on 

hyödynnetty jo kauan, esimerkiksi teollisuus prosesseissa. Kuvassa 6 on esitetty hukkaläm-

mön lähteet. 

 

 

Kuva 6. Hukkalämmön lähteet luokiteltuna. (VTT 2020). 



37 

 

 

Kuten kuvasta näkee, hukkalämpöä on saatavilla useista lähteistä. Ratkaisevia tekijöitä ovat 

lämpötila, saatavuus ja yksittäisen kohteen potentiaali. Mitä korkeampi lämpötila, tasai-

sempi saatavuus ja otollisempi sijainti, sitä parempi hukkalämmön lähde on lämmön tuotan-

non kannalta. Hukkalämpöä voidaan hyödyntää pienessä mittakaavassa helpostikin, mutta 

sen valjastaminen kaukolämmön tuotantoon asettaa tiukempia vaatimuksia. Jotkin hukka-

lämmön lähteet, kuten muukin lämmön tuotanto ja kulutus, ovat sidonnaisia vuodenaikoihin. 

(Rämä et Klobut 2020, 10–11.) 

 

Kaukolämmön menoveden lämpötila on noin 75–95 ℃. Mitä lähemmäksi tätä päästään, sitä 

helpompi hukkalämpöä on hyödyntää. Parhaassa tilanteessa hukkalämpö voidaan hyödyntää 

suoraan. Matalamman lämpötilan lähteitä ei kuitenkaan tule sulkea pois. Moni matalampikin 

lämmönlähde soveltuu hyvin lämpöpumppujen lämmönlähteeksi. (Patronen et. Takala 2021, 

16.) 

 

2.8.2  Rakennukset 

Lämmönlähteitä rakennuksissa ovat poistoilma, harmaa vesi ja lauhdelämmön jäähdytys, 

mikäli kiinteistössä on jäähdytysjärjestelmä. Poistoilman lämpöä voidaan ottaa talteen pois-

toilmalämpöpumpulla (PILP). PILP-teknologia voi hyödyntää rakennuksen hukkalämpöä 

omaan toimintaansa. Kaukolämmön kannalta rakennusten poistoilmasta saatava lämpö ei 

yleensä ole tarpeeksi korkeassa lämpötilassa, jotta sitä voitaisiin hyödyntää. Rakennuksen 

energiatehokkuuden kannalta, PILP on kuitenkin hyödyllinen. (Rämä et Klobut 2020, 11.) 

 

Harmaa vesi tarkoittaa viemäriin virtaavaa lämmintä vettä kodinkoneista tai muusta käy-

töstä. Spiraalissa kulkeva vesi lämmittää nestesäiliön vettä tai vesiliuosta. Kuten PILP, har-

maan veden hyödyntäminen soveltuu enemmän yksittäisten rakennusten lämpöpumpun läm-

mönlähteenä kuin kaukolämpöön. (Rämä et Klobut 2020, 11.) 
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Kiinteistöissä voi olla kompressoripohjaisia lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmiä. Näiden jär-

jestelmien lauhdelämpöä voidaan hyödyntää esimerkiksi lämpöpumpun lämmönlähteenä. 

Ongelmaksi muodostuu kysynnän ja saatavuuden välinen kohtaaminen, eli esimerkiksi läm-

mityskautena olisi saatavissa jäähdytystä ja toisin päin. (Rämä et Klobut 2020, 11–12.) 

 

Usean rakennuksen hukkalämpöä voitaisiin mahdollisesti hyödyntää kaukolämmössä, mutta 

rakennusten sijainti ja järjestelmien sovittaminen yhteen on hankalaa. Rakennuksia saattaa 

sijaita esimerkiksi eri kaupungin osissa, niistä saadaan eri määrät lämpöä ja lämpöpumppu-

järjestelmien kanssa on kohtaamisongelma. (Rämä et Klobut 2020, 11–12.) 

 

2.8.3  Kylmälaitteet 

Kylmälaitteet, jotka toimivat kompressorilla, tuottavat hukkalämpöä jäähdytyskäytön seu-

rauksena. Tyypillisiä esimerkkejä ovat kauppojen kylmälaitteet ja kylmävarastot. Kylmä-

laitteiden etuna on se, että ne ovat usein keskitetysti sijoitettu. Suuressa ostos- tai kauppa-

keskuksessa saattaa olla paljon kylmälaitteita, ja ehkä kylmävarasto. Koska lauhdelämpöä 

on suurempi määrä eikä sitä usein hyödynnetä paikan päällä, hukkalämpö voitaisiin hyvinkin 

johtaa kaukolämpöverkkoon. (Rämä et Klobut 2020, 12.) 

 

Jäähallit ovat yksi otollinen hukkalämmön lähde. Jäähallit ovat kooltaan melko suuria, ne 

sijoitetaan asutuksen lähelle ja niitä on useissa kaupungeissa. Jäähallien haittoja ovat kausit-

taiset vaihtelut: kesällä jäähallit eivät usein ole käytössä ollenkaan. Jäähallit luokitellaan 

joko kylmälaitteisiin tai julkisiin kohteisiin, mutta niiden tuottama lämpö on aina hukkaläm-

pöä. (Rämä et Klobut 2020, 12.) Esimerkiksi Myllypuron tulevaan Jääurheilukeskukseen 

suunnitellaan hukkalämmön talteenottoa kaukolämmön tuotantoon. Keskus on kooltaan 

16000 m2 ja sinne mahtuu noin 2000 henkilöä. Projektin johtaja Janne Hänninen arvioi, että 

keskuksesta saataisiin kaukolämpöä noin 270 omakotitaloasiakkaalle. (Iltasanomat 2021.) 
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2.8.4  Julkiset kohteet 

Julkisia kohteita ovat jäteveden puhdistamot, parkkipaikat, torialueet ja maanalaisten tilojen 

ilmanvaihto. Jäteveden puhdistamojen hukkalämpöä hyödynnetään jo tällä hetkellä. Puhdis-

tamoista saatavan hukkalämmön tekee haluttavaksi sen saatavuus ja soveltuvuus kaukoläm-

pöön. Ensinnäkin hukkalämpöä syntyy suuri määrä yhdestä kohteesta. Toiseksi jäteveden 

puhdistamo pyörii ympäri vuoden, eli lämpöenergiaa saadaan tasaisesti ja jatkuvasti. Jäte-

veden lämpöenergiaa käytetään lämpöpumppujen lämmönlähteenä. Puhdistettua vettä voi-

daan käyttää kaukojäähdytykseen. (Rämä et Klobut 2020, 13.) 

 

Torialueet ja parkkipaikat ovat avoimia tiloja, joten esimerkiksi aurinkopaneelien sijoittami-

nen niihin tuottaisi ainakin kesäisin energiaa. Nestekiertoinen keruuputkisto vastaanottaa 

lämmön, joka hyödynnetään lämpöpumpuissa. (Rämä et Klobut 2020, 13.) 

 

Maanalaisten kohteiden ilmanvaihto on esimerkiksi metroissa tai kallion sisällä sijaitsevien 

kohteiden ilmanvaihtoa. Erityisesti metrot tuottavat hukkalämpöä tavallisessa käytössä. 

Lämmön määrä ja saatavuus riippuvat kohteesta. Etuna näillä kohteilla on tasainen saatavuus 

ja sijainti yhdessä paikassa. Mikäli kohteen lämpötilat ovat sopivia kaukolämmön tarkoituk-

siin, mutta arviointi on tehtävä tapauskohtaisesti. (Rämä et Klobut 2020, 13.) 

 

2.8.5  Teollisuus 

Teollisuuden hukkalämpö kattaa teollisuuden prosessit, datakeskukset sekä kasvihuoneet ja 

maatalouden. Teollisuuden hukkalämpö riippuu täysin siitä, mitä prosesseja toiminta sisäl-

tää. Teollisuuden hukkalämmön etuna ovat paikallisuus, saatavuus ja usein kyky hyödyntää 

hukkalämpöä suoraan kaukolämmössä. (Rämä et Klobut 2020, 13.) Hukkalämmön potenti-

aali seuraa teollisuustoiminnan energiankulutusta. Vaikka teollisuuden hukkalämpöä on 

pääasiassa tasaisesti saatavilla, epätasainen tuotanto saattaa olla ajoittain ongelma. Joskus 

lämpöä ei saada tarpeeksi, välillä sitä voi olla jopa liikaa. On myös huomioitava teollisuuden 

käyttämä polttoaine, jos tavoitteena on hiilineutraalius. Toisaalta hukkalämmön 
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hyödyntäminen edistää energiatehokkuutta aina. Teollisuuden hukkalämmössä tulee olla 

vahva tapauskohtainen tarkastelu. (Rämä et Klobut 2020, 22–23.) 

 

Datakeskukset ovat otollinen paikka hukkalämmölle. Ne ovat hyvin keskitettyjä, niistä syn-

tyy runsaasti hukkalämpöä ja ne vaativat jäähdytystä itsessään. Jäähdytysjärjestelmästä syn-

tyvää hukkalämpöä on helposti saatavilla. Pienienkin datakeskusten hukkalämpöä voidaan 

hyödyntää, ainakin kiinteistö kohtaisesti. Keskuksen järjestelmästä ja koosta riippuen, huk-

kalämpöä voidaan käyttää jopa suoraan kaukolämmössä. Joissakin tapauksissa hukkalämpö 

saattaa olla jopa 80 ℃. (Rämä et Klobut 2020, 14.) 

 

Kuten datakeskuksissa, maatalouden ja kasvihuoneiden hukkalämpö riippuu vahvasti toi-

minnan koosta. Etuna on lämmön yksittäinen paikka ja muiden jäähdytysjärjestelmien hyö-

dyntäminen. (Rämä et Klobut 2020, 13.) 

 

Esimerkki datakeskusten lämmön hyödyntämisestä ovat aiemmin mainittu Mäntsälän Nivos 

Oy. Nivos Oy voitti vuonna 2016 ilmastoteon rakentamalla Mäntsälään konesalin, joka hyö-

dyntää venäläisen Yandexin datakeskuksen lämpöä kaukolämmön tuotannossa. Lämpö ote-

taan talteen salin seinämillä sijaitseviin lämmönvaihtimiin. Glykoli-nesteeseen taltioitu 

lämpö käytetään Nivoksen lämpöpumppulaitoksessa tuottamaan kaukolämpöä. Laitos tuot-

taa arviolta 20–30 GWh lämpöä vuodessa. Keskuksen ulostuloilma on noin 37 ℃ lämpöti-

lassa, mistä se nostetaan kaukolämpöverkon noin 80 ℃. Energiamäärältään tämä vastaa noin 

1500 omakotitaloa vuodessa. (Energiatehokkuussopimukset 2019.) Keskuksen sähkötehon 

tarve on arviolta 50 MW (Suuret lämpöpumput kaukolämpöjärjestelmässä 2016, 21.) 

 

Muitakin datakeskus esimerkkejä on. Fortum suunnittelee datakeskusten hukkalämpöä hyö-

dyntävää laitosta Espooseen (Patronen et Takala 2021, 17). Telian Helsingissä sijaitsevan 

keskuksen on arveltu tuottavan vuodessa 200 GWh lämpöä (Jodeiri et al. 2022, 8). 
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2.8.6  Energian tuotanto 

Energiatuotannossa hukkalämpöä saadaan parhaiten savukaasuista ja sähköasemista. Myös 

kaukojäähdytyksen tarvitsemaa energiaa voidaan ottaa energiatuotannosta. Savukaasuja 

hyödynnetään joissakin prosesseissa jo sinällään. Hukkalämmöllä tarkoitetaan tässä tapauk-

sessa lämmöntalteenottoa, jota käytetään lämpöpumppuihin. Yhteistuotannon lämpöpuoli ei 

ole hukkalämpöä, mutta riippuen prosessista, hukkalämpöä voidaan saada useasta lähteestä. 

(Rämä et Klobut 2020, 14.) Savukaasuista saatavan lämmön hyödyntäminen kaukoläm-

mössä on mahdollista. Kaasujen lämpö otetaan talteen, esimerkiksi savukaasupesurin yhtey-

dessä, ja hyödynnetään lämpöpumpussa. Lämpöpumppu voi käyttää tarpeeksi matala-as-

teista kaukolämmön paluuvettä lämmönlähteenä ja tuottaa lämpöä menovesipuolelle. Lai-

tostyypillä ei sinänsä ole väliä, mutta laitoksen polttoaine tulisi ottaa huomioon hiilineutraa-

liutta ajatellessa. (Rämä et Klobut 2020, 17.) 

 

Jos CHP-laitoksessa on sisäinen jäähdytyskierto, sen tuottamaa hukkalämpöä voidaan käyt-

tää lämpöpumppulaitoksen lämmönlähteenä. Helsingin Vuosaaren CHP-laitokselle on suun-

nitteilla tällainen järjestelmä, joka lisäksi käyttää merivettä lämmönlähteenä. (Rämä et 

Klobut 2020, 15.) 

 

Sähköasemien ja muuntamojen lämmön hyödyntäminen riippuu niiden koosta ja sijainnista. 

Toisaalta yksittäinen asema ei tuota kovin paljon lämpöä, mutta asemia ja muuntamoja on 

paljon. Sähköasemien hukkalämmön hyötykäyttö vaatii tapauskohtaista tarkastelua. (Rämä 

et Klobut 2020, 15.) 

 

Jo aiemmin mainitut ydinvoimalat tuottavat hukkalämpöä lauhdelämpönä. Tätä lauhdeläm-

pöä voitaisiin hyödyntää lämpöpumppujen lämmönlähteenä. Tällä hetkellä monien ydinvoi-

maloiden jäähdytys toteutetaan meriveden avulla eli lämpöenergia olisi sitoutuneena otolli-

seen muotoon. (Rämä et Klobut 2020, 15.) 
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Useassa suomalaisessa energian tuotantolaitoksessa on jo nyt käytössä savukaasupesuri ym-

päristösyistä. Kuvassa 7 on esitelty kaukolämpöön kytketyn savukaasupesurin toiminta. 

 

 

Kuva 7. Savukaasupesuri kaukolämpökytkennässä (Järvenreuna et Nummila). 

 

Savukaasupesurin tarkoitus on suodattaa hiukkasia pois savukaasuista. Teknologian kehi-

tyksen myötä on kuitenkin huomattu, että savukaasupesuri tarjoaa otollisen tilanteen ottaa 

talteen myös lämpöä. (Järvenreuna et Nummila, 2.) Pesuri perustuu kaksivaiheiseen proses-

siin. Ensin savukaasut johdetaan pesuvaiheeseen, jossa pienhiukkasista poistuu suurin osa. 

Pesun aikana savukaasut jäähtyvät noin 60–70 ℃ lämpötilaan. Toisessa vaiheessa savukaa-

sut johdetaan lauhduttimeen, missä ne luovuttavat lämpöä vastaan virtaavaan veteen. Läm-

mönsiirtopintana toimii yksi tai kaksi kerroksinen täytekappale. Kiertovesi johdetaan läm-

mönvaihtimeen, mistä sen sisältämä lämpöenergia otetaan talteen kaukolämpöveteen. (Jär-

venreuna et Nummila, 3.) 
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Kuva 8. Savukaasupesuri ja lämpöpumppu kaukolämpökytkentä (Järvenreuna et Nummila). 

 

Savukaasupesurin ja lämpöpumppujen yhdistäminen tuottaa vielä parempia tuloksia kuin 

pelkän savukaasupesurin käyttö. Pelkkää pesuria käytettäessä, veden kastepiste, eli veden 

suhteellinen kosteus on 100 %, saavutetaan helpommin. Pelkän pesurin lämmöntalteenoton 

kannalta kastepistelämpötilan alittuminen on tärkeää, koska silloin saavutetaan paras läm-

mön talteenotto hyötysuhde. Kun kytkentä tehdään kuvan 8 mukaisesti, prosessin hyöty-

suhde nousee ja rajoitteet vähenevät. Lämpöpumpulla kaukolämpöveden paluulämpötila las-

ketaan alle kastepistelämpötilan sen sijaan, että sitä jouduttaisiin nostamaan pelkkää pesuria 

varten. Kaukolämpövesi ottaa lämmön talteen savukaasuista, ja paluuveden jäähdytys hyö-

dynnetään lämpöpumpun lauhduttimessa. (Järvenreuna et Nummila, 3.) 

 

Myös vuonna 2016 valmistuneessa diplomityössä savukaasupesurin lauhteen lämmöntal-

teenottoa kuvailtiin taloudellisesti kannattavaksi. Vaikka lauhteen lämpötila jäisikin kauko-

lämmön tarpeita alhaisemmaksi, lauhteen lämpö voidaan silti käyttää esimerkiksi lisäveden 

lämmitykseen tai rakennusten lämmitykseen. Pesuri hyödyntää esimerkiksi suodattimia ja 

kemikaaleja pesuvedessä. (Rissanen 2016, 77.) 
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2.8.7  Hukkalämmön lähteiden hyöty kaukolämmölle 

Hukkalämpöä on saatavilla useista eri lähteistä. Taulukossa 2 on listattu hukkalämmön läh-

teet lämpötilan sekä suuruusluokan mukaan. 

 

Taulukko 2. Hukkalämmön lähteiden lämpötilat sekä suuruus (Rämä et Klobut 2020). 

   

Lämpö-

tila Suurus Lisätietoja 

Lämmönlähde [℃] [MW]   

Poistoilma, lämpöpumpun jälkeen 40–65 0,1 neste/lauhdutin 

Poistoilma, ennen lämpöpumppua 0–15 0,1 vesi/glykoli 

Harmaa vesi 0–20 0,01–0,1 vesi, vesi/glykoli 

Kiinteistön jäähdytys 30–40 0,1 lauhdutin 

Kaupan kylmälaitteet 0–40 0,01–0,1 lauhdutin 

Jäähallit 0–40 0,1 lauhdutin 

Pakastamot, kylmävarastot 0–40 0,1–1 lauhdutin 

Jäteveden puhdistamot  10–20  1–10 puhdistettu jätevesi 

Parkkipaikat, torit  5–40 0,01–0,1 vesi, vesi/glykoli 

Maanalaisten tilojen ilmanvaihto  5–10 0,01–0,1 ilma 

Metalliteollisuus 30–1650 0,1–100 - 

Kemianteollisuus  90–300 0,1–100 - 

Tekstiiliteollisuus  40–160 0,1–100 - 

Elintarviketeollisuus  30–150 0,1–100 - 

Puu- ja paperiteollisuus  70–130 0,1–100 - 

Datakeskukset  25–45 10 ilmajäähdytys 

Datakeskukset, yksifaasinen  22–65 10 nestejäähdytys 

Datakeskukset, kaksifaasinen  62–80 10 nestejäähdytys 

Maatalous ja kasvihuoneet  20–30 0,01–0,1 ilma, vesi 

Savukaasut, pesuri  10–20 0,1–10 pesurin vesi 

Savukaasut, yhteistuotantolaitos  50–120 0,1–10 - 

Kaukolämmön paluuvirta  30–60 0,001–10 - 

Energialaitoksen jäähdytyskierto 0 0,1–1 - 

Kaukojäähdytys  14–18  1–10 vesi 

Sähköasemat  20–50 0,01–1 - 

Ydinkaukolämpö  30–40 100–1000 lauhdevesi 

 

Hukkalämmön lähteitä on siis paljon, mutta vain osa niistä soveltuu kaukolämmön tarkoi-

tuksiin. Hukkalämpöä rajoittavat lämpötila, lämmön määrä, saatavuus, tarjonta ja sen tasai-

suus, sijainti sekä säädökset. Monia hukkalämmön lähteitä onkin hyödyllistä soveltaa raken-

nuskohtaisesti. Toisaalta rakennusteknologian kehityksen ja tehostumisen myötä, 
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hukkalämmön lähteitä on tulevaisuudessa todennäköisesti vähemmän saatavilla. Asuin- ja 

toimistorakennusten on hyödyllistä käyttää lämpönsä itse, ja monet teollisuusprosessit sisäl-

lyttävät hukkalämmön omiin tarkoituksiinsa. Esimerkiksi sellutehtaat hyödyntävät lämmön 

omiin prosesseihinsa tai myyvät sen kaukolämpönä. 

 

Vaikka lämmönlähteitä on paljon, tapauskohtainen harkinta on tehtävä hukkalämmön hyö-

dyntämistä harkitessa. Jos esimerkiksi sopivan lämpötilainen ja suuruinen lämmönlähde on 

huomattavan matkan päässä asutuksesta tai maantieteelliset tekijät rajoittavat sinne pääsyä, 

ei ole taloudellisesti tai ympäristön kannalta järkevää yrittää hyödyntää tätä lähdettä. 

 

2.9  Kaukolämpöjärjestelmien sukupolvet 

Kaukolämpöteknologian yhteydessä puhutaan kaukolämmön sukupolvista. Jokainen suku-

polvi on tuonut uusia innovaatioita ja ratkaisuja kaukolämmön tehostamiseksi. Sukupolvet 

ovat sikäli tärkeitä, että niiden ymmärtäminen ja osaaminen antavat pohjan uuden rakenta-

miselle. Taulukossa 3 on esitelty kaukolämmön sukupolvet. 

 

Taulukko 3. Kaukolämmön sukupolvet (Jodeiri et al. 2022). 

Sukupolvi Välittäjäaine Putket Lämmön tuotanto Polttoaine 

1. Höyry Paikallisesti eristetty 

teräsputki 

Lämpölaitoksia, joitakin 

CHP-laitoksia 

 

Kivihiili 

2. Yli 100 ℃ pai-

neistettu vesi 

 

Paikallisesti eristetty 

teräsputki 

CHP-laitoksia, joitakin 

lämpölaitoksia 

 

Kivihiili, öljy 

3. Alle 100 ℃ pai-

neistettu vesi 

 

Eristetty teräsputki 

Suuria ja mahdollisesti 

hajautettuja CHP-laitok-

sia 

Fossiiliset polttoai-

neet, biomassa, jäte 

4. 50–70 ℃ vesi Eristetty joustava 

(tupla)putki 

 

Sama kuin aiemmin 

Lisäksi uusiutuvaa 

energiaa ja hukka-

lämpöä 

5. Ympäristön 

lämpöinen vesi/ 

  

Sama kuin aiemmin 
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10–40 ℃ suola-

liuos 

Eristetty tai eristämätön 

joustava putki 

Lisäksi matalampaa 

hukkalämpöä ja uu-

siutuvaa energiaa 

 

 

Ensimmäisessä sukupolvessa, ja nykyään joissakin kaukolämpöjärjestelmissä, käytettiin 

lämmön kuljetukseen höyryä. Höyryllä on suurempi ominaislämpökapasiteetti kuin vedellä, 

mutta höyryllä on epämieluisia ominaisuuksia. Siksi höyrystä on pyritty pois useista syistä: 

höyrystä aiheutuu turvallisuusriski höyryräjähdysten takia, höyryn lämpöhäviöt ovat suu-

rempia, paluuputkien korroosio ja matalampi energiatehokkuus johtivat höyryn vaihtamisen 

veteen uudemmissa sukupolvissa. (Jodeiri et al. 2022, 3.) Putkien eristys on tapahtunut asen-

nuksen ja kaivamisen yhteydessä, usein putkien ulkopuolisella eristeellä. 

 

Toisesta sukupolvesta, noin vuodesta 1930 eteenpäin, höyry korvattiin korkea lämpöisellä 

ja paineistetulla vedellä. Toinen sukupolvi säilyi melko muuttumattomana vuosikymmeniä, 

kunnes 1970-luvun öljykriisit saivat aikaan ajattelun muutoksen: energiatehokkuus ja polt-

toaineiden saatavuus asetettiin kyseenalaiseksi, mikä johti kaukolämpöteknologian kehitty-

miseen. Tästä alkoi kaukolämmön kolmas sukupolvi. Suurin askel oli veden lämpötilan las-

keminen alle 100 ℃. Alhaisemmat lämpötilat lisäävät energiatehokkuutta, koska veden läm-

mitykseen kuluu vähemmän energiaa. Kolmannen sukupolven kaukolämpöteknologiaa on 

edelleen käytössä. (Jodeiri et al. 2022, 3.) 

 

Neljännessä sukupolvessa alkoi samanaikaisesti tulla myös energiatehokkaampia rakennuk-

sia ja teknologian kehitys jatkui. Näissä järjestelmissä rakennusten energiatarpeet ja -tehok-

kuus, kaukolämpöjärjestelmän ajon optimointi ja lämpöhäviöt ovat olleet keskiössä. Arvi-

olta neljännen sukupolven järjestelmä vähentää lämpöhäviöitä noin 75 % aiempiin verrat-

tuna. Uutena askeleena neljännessä sukupolvessa on hukkalämpö. Kaukojäähdytyksen tar-

joaminen mahdollistaa hukkalämmön hyödyntämisen; kaukolämmön tuottaja kerää hukka-

lämpöä asiakkaalta, samalla tasoittaen kaukolämpöjärjestelmän lämpökuormaa ja viilentäen 

asiakkaan rakennusta. Ensimmäisten neljännen sukupolven kaukolämpöjärjestelemien ra-

kentaminen on aloitettu vuonna 2014. (Jodeiri et al. 2022, 3.) Putkiteknologia on kehittynyt 
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niin, että putket eristetään valmiiksi. Yksiputkirakenteessa meno- ja paluuputki on eristetty 

omien erillisten suojien avulla, kun taas kaksiputkirakenteessa ne kulkevat saman rakenteen 

sisällä (Energiateollisuus 2020, 1). Kaksiputkirakenne on huomattavasi energiatehokkaampi 

kuin yksiputkirakenne. Myös ilmastonmuutoksen torjunta ja ympäristöpolitiikka ovat vauh-

dittaneet teknologian kehittymistä energiatehokkaaseen suuntaan. 

 

Tuoreimpana sukupolvena on viides sukupolvi, jonka katsotaan alkaneen 2016. Energiate-

hokkuuden parantaminen, matalammat lämpötilat ja uusiutuva energia ovat olleet tässä su-

kupolvessa kiintopisteitä. Viidenteen sukupolveen yhdistetään myös kaukojäähdytys. Viides 

sukupolvi ottaa keskitetyn lämmön tuotannon lisäksi vahvasti mukaan hajautettua tuotantoa 

ja hyödyntää muita lämmönlähteitä. Energia pyritään tuottamaan mahdollisimman uusiutu-

vasti ja kestävästi. Välittäjäaineen, eli veden tai suolaliuoksen, lämpötila on laskettu tuntu-

vasti, mikä edelleen parantaa järjestelmän tehokkuutta. Verkosta on tehty kaksisuuntainen, 

eli lämpöä kulkee molempiin suuntiin, mahdollistaen esimerkiksi hukkalämmön hyödyntä-

misen. Viidennen sukupolven kaukolämpö on kuitenkin melkein ajatuksen tasolla, eikä siitä 

ole vielä saatavilla laajoja esimerkkejä. (Jodeiri et al. 2022, 3.) 

 

Energiatehokkuuden parantaminen on tähtäimessä käytännössä jokaisessa energiajärjestel-

mässä. Se on kannattavaa toiminnallisesti, taloudellisesti sekä ympäristön kannalta. Kauko-

lämpöjärjestelmissä kuljetusveden lämpötilan laskeminen on aikaansaanut huomattavia pa-

rannuksia energiatehokkuudessa, joten kehityskulku on johtanut yhä matalampiin lämpöti-

loihin. (Jodeiri et al. 2022, 4.) Lämpötilan madaltaminen vähentää myös huollon tarvetta, 

riskiä veden höyrystymiseen ja automaattisesti parantaa tuotantolaitoksen tehokkuutta. Huk-

kalämmön liittäminen osaksi kaukolämpöjärjestelmää on huomattavasti helpompaa, kun ja-

keluveden lämpötila on matalampi. Ennen kaikkea uudemmat sukupolvet pystyvät yhä ene-

nevissä määrin hyödyntämään uusiutuvaa energiaa, hukkalämpö, optimoimaan järjestelmää 

ja ottamaan asiakkaan tarpeet paremmin huomioon. Neljännen ja seuraavien sukupolvien 

etuna on myös energian paikallisuus, varmuus ja edullinen hinta asiakkaalle.  

 

Uuden sukupolven kaukolämpöjärjestelmillä on kuitenkin suuria haasteita. Uusiutuvien 

energialähteiden haasteet on ratkaistava: niiden saatavuus, kysynnän ja tarjonnan 
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kohtaaminen sekä energialähteiden alhainen energiatiheys. Erilaisten järjestelmien, kuten 

sähköverkon, liittäminen osaksi suurempaa, älykästä energiajärjestelmää saattaa myös olla 

haastavaa. (Jodeiri et al. 2022, 4.) 

 

2.10  Älykäs kaukolämpöjärjestelmä 

Älykkäällä kaukolämpöverkolla tai -järjestelmällä tarkoitetaan järjestelmää, jonka jokainen 

osa on ”älykäs”. Tämä tarkoittaa, että kaukolämpöjärjestelmän osat toimivat yhdessä ja jär-

jestelmä kykenee mukautumaan ja hyödyntämään kaikkia osia. Älykkääseen kaukoläm-

pöjärjestelmään kuuluvat joustava tuotantorakenne, ennustava tuotanto ja sen suunnittelu 

sekä varastojen hyödyntäminen ja optimointi, sopeutuvuus kulutusmääriin, kulutuksen oh-

jaus tasaisempaan ja energiatehokkaaseen suuntaan, kustannusvastaavahinnoittelu sekä jär-

jestelmän vikojen nopea tunnistaminen ja korjaaminen (Pesola et al. 2016, 16–17.) Kuten 

kappaleessa 2 kerrotaan, kaukolämpöjärjestelmä koostuu useista eri osista, jotka sijaitsevat 

usein monien kilometrien etäisyydellä toisistaan. Järjestelmän osissa energiaa valuu hukkaan 

materiaalien tai teknologian optimoinnin puutteen takia. Älykkäässä kaukolämpöverkossa 

hyödynnetään eri lämmön tuotantoteknologioiden yhteistuotantoa, lämpöenergian varas-

tointia sekä kehittyneitä tietojärjestelmiä (Pesola et al. 2016, 5). Lopputuloksena sekä asia-

kas että kaukolämpöyhtiöt hyötyvät. 

 

Perinteisessä kaukolämpöjärjestelmässä lämpö tuotetaan keskitetysti, mutta älykkäässä jär-

jestelmässä lämmön tuotanto voi olla pistemäistä tai jotain näiden väliltä. Älykäs järjestelmä 

hyödyntää saatavilla olevat lämmönlähteet. Esimerkiksi teollisuuden hukkalämpö tai asiak-

kaalta saatu lämpö voidaan käyttää kaukolämmön tarkoituksiin. Näistä eri teknologioista 

kerrotaan tarkemmin seuraavissa kappaleissa. (Pesola et al. 2016, 5.) 

 

Nykypäivänä on mahdollista toteuttaa jopa reaaliaikainen mittausjärjestelmä. Mittaustiedot 

perustuvat etäluentaan ja laitteisiin sekä asiakkaalla että kaukolämpöyhtiöllä. Tiedot ovat 

saatavissa molemmille. (Pesola et al. 2016, 15.) Laitteiden asennuksesta ja käytöstä syntyy 

tietysti lisäkuluja, joten saatavan säästön tulee olla selkeästi edullisempi. Koska 
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mittaustiedot ovat saatavilla myös asiakkaalle, asiakas voi pienentää lämpökuormaansa seu-

raamalla aktiivisesti omaa kulutustaan. 

 

Optimoinnin kannalta tärkeä osa älykästä järjestelmää ovat laitteet ja mittarit sekä tuottajalla 

että asiakkaalla. Kun energiankulutus tunnetaan tarkasti, sitä voidaan ennakoida ja lämmön 

tuotanto optimoida aina kysyntää vastaavaksi. Tällöin syntyy vähemmän häviöitä ja mah-

dolliset energiavarastot voidaan ottaa tarpeen mukaan käyttöön. Kulutuksen vähentäminen 

on edullista erityisesti asiakkaalle, koska se vaikuttaa suoraan laskun suuruuteen. Toisaalta 

älykäs järjestelmä hyödyttää myös kaukolämpöyhtiötä vähentämällä häviöitä, tasaamalla 

piikkejä ja parantamalla kysynnän ja tehontarpeen vastaavuutta. (Pesola et al. 2016, 16.)  
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3  Kaukolämpöön liittyvät säädökset 

Lakeja, direktiivejä ja säädöksiä on huomattavan paljon, ja niillä saattaa olla suoria tai epä-

suoria vaikutuksia kaukolämmön toimintaan ja tuotantoon. Tässä työssä pyritään keskitty-

mään tärkeimpiin ja vaikutusvaltaisimpiin lakeihin ja säädöksiin. 

 

3.1  Euroopan Unioni 

Euroopan Unioni (EU) on Euroopan maiden välinen taloudellinen ja poliittinen liitto. EU on 

tärkeä osapuoli Euroopassa, koska se ohjaa jäsenmaiden lainsäädäntöä, ja se on sisämark-

kina-alue, minkä sisällä liikkuvuus, työnteko ja kaupankäynti on melko vapaata. Kuten itse-

näisillä valtioilla, myös EU:lla on erilaisia toimielimiä, jotka tekevät eri tehtäviä. EU on 

myös Suomen lainsäädännön kannalta tärkeä, koska monet Suomen lait tulevat EU:n kautta, 

kuten Energiatehokkuuslaki. EU:n jäsenmaiden lainsäädäntöä ohjaavia ohjeita ja päätöksiä 

kutsutaan direktiiveiksi. Vuonna 2021 EU kiihdytti ilmasto- ja ympäristötavoitteita Euroo-

pan vihreän kehityksen ohjelmassa, mikä on tuomassa päivityksiä ja lisäyksiä moniin direk-

tiiveihin. Käytännössä tämä suunta näkyy kasvavina vaatimuksina monille toimijoille EU-

alueella. (EU 2021.) 

 

Moni Suomen nykylaeista pohjautuu EU:n direktiiveihin ja ohjauksiin, esimerkiksi ympä-

ristölaki. Suomen laissa on kuitenkin omia huomionarvoisia kohtia, mitkä koskevat vain 

Suomea, joten sekä direktiivi että laki esitellään seuraavissa kappaleissa, jos tarve vaatii. 

 

3.2  Päästökauppa 

EU:n alueella kaikki yli 20 MW lämpötehoon yltävä teollisuus, lämpö- ja voimalaitos tai 

muu toimija kuuluu EU:n päästökaupan piiriin. EU:n päästökauppa, englanniksi Emission 

Trading System (ETS), asettaa toimijalle päästörajan eli päästöoikeuden. Toimijat voivat 

käydä kauppaa päästöoikeuksilla. Jos on esimerkiksi odotettavissa, että päästörajat alittuvat, 
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päästöoikeuksia voi myydä, esimerkiksi sellaiselle toimijalle, joka olettaa niiden ylittyvän. 

Päästörajoista halutaan pitää kiinni, koska niiden ylittäminen tarkoittaa usein sakkoja tai 

muuta rangaistusta. Suomessa kaukolämpöä tuotetaan paljon, joten kaukolämpöyhtiöt kuu-

luvat usein päästökaupan piiriin. (EU ETS.) 

 

3.3  Direktiivi ja laki energiatehokkuudesta 

Energiatehokkuus direktiivi, englanniksi Energy efficiency directive (EED), on vuonna 

2012 voimaan astunut direktiivi, minkä avulla pyritään saavuttamaan ilmasto- ja energiata-

voitteita Euroopassa. Tuore ehdotus direktiiviin asettaisi tavoitteet kasvihuonekaasupääs-

töille vuoden 1990 arvoista 55 % vuoteen 2030 mennessä, ja saavuttamaan Euroopan laajui-

nen hiilineutraalius 2050 mennessä. Direktiiviä on muokattu ja päivitetty vuosien varrella, 

mutta tällä hetkellä on laskettu, että jäsenmaiden tulisi säästää vuosittain 1,5 % maan ener-

giasta vuodesta 2024 vuoteen 2030. Vuonna 2018 tehty lisäys asetti energiatehokkuuden 

tavoitteeksi 32,5 % vuoteen 2030 mennessä. Asiakasnäkökulma on myös otettu huomioon 

direktiivissä. Energiaa tulisi olla saatavilla sopivaan hintaan, ja sen energiantuotannosta tu-

lisi olla saatavilla tietoa ja palvelua. Direktiivissä vaaditaan myös energianhallintajärjestel-

mien käyttöä varsinkin paljon energiaa kuluttavilta toimijoilta. Lisäksi jäsenmaiden on tar-

kasteltava esimerkiksi hukkalämmön hyödyntämistä ja energiantuotannon kehittämistä vä-

hintään joka viides vuosi. (Celsiuscity 2020.) 

 

Energiatehokkuuslaki koskee erityisesti kaukolämpöä, mutta myös kaukojäähdytystä. Lain 

tavoite, kuten EU:n Energiatehokkuusdirektiivin, on tarkoitus edistää energiatehokkuutta li-

säämällä energiakatselmuksia esimerkiksi yhteistuotannosta ja hukkalämmöstä. Laki painot-

taa myös energiansäästötoimia ja energian tehokasta käyttöä. Energiatehokkuuslaki velvoit-

taa energiakatselmuksen tekevän henkilön jokaiselle yritykselle. Vastuuhenkilön on oltava 

työhön pätevä, todennettu ja hänen täytyy olla rekisteröityneenä kansallisessa vastuuhenki-

löistä pidettävässä rekisterissä. Energiakatselmuksen vastuuhenkilö voi olla yrityksen ulko-

puolinen tai sen työntekijä. 
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Laissa määritetään myös mittauksen järjestämisestä. Mittauksen tulee olla tarkkaa ja katta-

vaa. Mittauksia tehdään sekä laitoksella että asiakkaan päässä. Kaukolämmön ja -kylmän 

laskutus on tehtävä todellisen kulutuksen mukaisesti, paitsi jos asiakas ei ilmoita mittarilu-

kemaansa tai laskutus on muuten kohtuutonta. 

 

3.4  Direktiivi uusiutuvasta energiasta 

Direktiivi uusiutuvasta energiasta, englanniksi Renewable energy directive 2018/2001 (RED 

II), on energian käytön edistämistä koskettava direktiivi. Direktiivin päätavoite on se, että 

jäsenmaiden energiasta vähintään 32 % tuotetaan uusiutuvalla energialla vuoteen 2030 men-

nessä. Direktiivi määrittelee, mitkä energialähteet ovat uusiutuvia. Uusiutuva energia mää-

ritellään direktiivissä seuraavasti: ”Uusiutuva energia tarkoittaa energiaa ei-fossiilisista läh-

teistä, eli tuuli- ja aurinkovoima sekä geoterminen energia, vapaa energia, vuorovesi, aalto 

ja muu merestä saatava energia, vesivoima, biomassa, kaatopaikkakaasut, jätevedenpuhdis-

tamojen kaasut ja biokaasu.” Motivan mukaan Suomessa uusiutuva energia kattoi 38 % ener-

gian kokonaiskulutuksesta vuonna 2019. 

 

3.5  Ympäristönsuojelulaki 

Ympäristönsuojelulailla pyritään ehkäisemään ympäristön pilaantumista, vähentämään 

päästöjä, poistaa pilaantumisesta aiheutuvia haittoja sekä torjua ympäristövahinkoja. Lain 

tavoite on taata terveellinen, viihtyisä, monipuolinen ja kukoistava ympäristö myös tulevai-

suudessa. Ympäristönsuojelulaki määrittelee päästöt, valvovat viranomaiset ja valvonnan 

tarpeen, lupamenettelyn ja -tarpeen sekä ympäristösuojelulain rikkomisesta aiheutuva seu-

raukset. Laki määrä myös maaperän ja pohjaveden puhdistustoimista, mikäli sellaista on ta-

pahtunut. Ympäristönsuojelulaki vaikuttaa kaukolämpöön suoraan ja epäsuorasti. 
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3.6  Energian verotus 

Sähkömarkkinalain tarkoitus on varmistaa tehokas, ympäristöystävällinen, kilpailukykyinen 

ja turvattu sähkönsaanti loppukäyttäjälle. Sähkömarkkinalaki koskee kaukolämpöä esimer-

kiksi yhteistuotannossa, mutta myös kaukolämmön omiin tarpeisiin käyttämää sähköä. Läm-

pöpumput mainitaan usein ympäristöystävällisinä ja hiilineutraaleina tapoina tuottaa läm-

pöä, mutta ne kuluttavat sähköä. Tästä syystä sähkömarkkinat ovat tärkeä tekijä, mikäli kau-

kolämpöä halutaan tuottaa esimerkiksi lämpöpumppulaitoksissa. 

 

Sähköä verotetaan kahdessa luokassa. Veroluokkaan I kuuluvat kotitaloudet, julkinen sek-

tori, maataloussektori ja palvelutoiminnot. Veroluokkaan II kuuluvat teollisuus, kaivostoi-

minta, ammattimainen kasvihuoneviljely ja konesalit, joiden teho on suurempi kuin 5 MW. 

Kaukolämpö kuuluu veroluokkaan II. Vuonna 2021 sähkövero luokassa II oli 0,05 snt/kWh. 

Veroluokkaan II sisältyy myös huoltovarmuusmaksu, joka on 0,013 snt/kWh. (Energiavero-

tus 2022). Tietyt sähköön liittyvät toiminnot ovat kuitenkin verottomia. Kaukolämmölle tär-

keimpiä verottamattomia sähkönkulutuskohteita ovat voimalaitoksien omakäyttö sähkön- tai 

yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannossa, sähkön luovutus sähköntuottajalle tai sähkön 

siirto verottomaan sähkövarastoon. (Vero 2022.)  

 

Energiaverotukseen suunnitellaan muutosta lähivuosina. Yksi keskeinen muutos on, että ei-

polttavilla teknologioilla tuotettua lämpöä verotetaan sähköveroluokan II mukaan. Tämä 

koskee käytännössä sähkökattiloita, lämpöpumppuja sekä geotermistä lämpöä. Lämpö-

pumppujen osalta verotusta halutaan muuttaa niin, ettei yhteistuotannossa lämpöpumpuilla 

tuotettu lämpö kiristäisi lämmön tuotantoon käytettyjen polttoaineiden verotusta. Konesa-

lien sähköveroalennus on voimassa silloin, kun hukkalämpöä hyödynnetään ja energiatehok-

kuuteen panostetaan. (Valtiovarainministeriö 2022.) 

 

Fossiilisten polttoaineiden sekä turpeen verotusta on kiristetty ja niille on asetettu muita vaa-

timuksia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Erityisesti turve on puhuttanut Suomessa viime 

vuosina. Turve on ollut perinteinen polttoaine Suomessa, mutta hiilineutraalius tavoitteiden 
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takia, sen käyttöä ajetaan alas. Turpeen käyttöön vaikuttaa myös päästökauppa. (Valtiova-

rainministeriö 2022.) 

 

Polttoaineverotus määräytyy kokonaislämmöntuotannon mukaan, eli fossiiliset polttoaineet 

ovat energian tuotannon sekä hukkalämmön kannalta epäedullisia. Vaikka lämpöpumppu 

hyödyntäisi hukkalämpöä ja sähkönkulutus lasketaan verottomaksi omakäyttösähköksi, ko-

konaislämmön määrä määrää veron. (Rämä et Klobut 2020, 18.) Huomion arvoista on myös 

energialähteiden luokittelu ja määrittely: esimerkiksi harmaa vesi on uusiutuva energialähde 

vain tietyille rakennuksille, muttei asuinrakennuksille. (Rämä et Klobut 2020, 12.) 

 

3.7  Muut säädökset 

Tulevaisuudessa kaukolämpöön vaikuttava direktiivi on rakennusten energiatehokkuusdi-

rektiivi, englanniksi Energy performance of buildings directive (EPBD) 2010/31, joka kos-

kee sekä uusio- että korjausrakentamista. Direktiivi ei siis suoraan koske kaukolämpöä, 

mutta sen tavoite on saavuttaa hyvä energiatehokkuus ja vähähiilinen tai hiilineutraali ra-

kennuspohja vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi siinä pyritään tuomaan lisää tietoa asiakkaalle 

ja luomaan tasapainoinen sijoitusympäristö. Tulevaisuudessa rakennusten halutaan olevan 

energiatehokkaampia, eli energia kuluu vähemmän ja häviöitä vähennetään. Tämä vaikuttaa 

kaukolämpöön epäsuorasti, esimerkiksi rakennusten vähentyneenä lämmityksen tarpeena. 

 

Suomessa on lukuisia pohjavesialueita, joista kerätään käyttövettä. Pohjavesialueet on luo-

kiteltu 1-, 2- ja E-luokkiin. 1-luokka on vedenhankintaan tärkeä pohjavesialue, jonka vettä 

käytetään tai on tarkoitus käyttää talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä 

vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin. 2-luokka tarkoittaa muun veden-

hankintakäyttöön soveltuvaa pohjavesialuetta. Jos alueen pintavesi- ja maaekosysteemi on 

riippuvainen pohjavedestä, alue kuuluu E-luokkaan. (Pohjavesialueet 2022.) Pohjaveden 

määrä ja taso vaihtelee vuoden aikana ja maantieteen mukaan. Tyypillisesti pohjaveden pinta 

on noin 2–5 metriä maan alla, mutta voi laskea 50 metriin. (Pohjaveden esiintyminen ja 

muodostuminen.) 
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Esimerkiksi rakennuslaki ja sähkömarkkinalaki vaikuttavat kaukolämpöön epäsuorasti. 

Maankäyttö- ja rakennuslaki määrää, että rakentaminen on tehtävä niin, että hyvät edelly-

tykset elinympäristölle täyttyvät sekä edistetään ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kult-

tuurista kehitystä. Ihmisillä on myös oikeus vaikuttaa rakennusasioiden valmisteluun ja 

suunnitteluun. 
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4  Ei-polttava energian tuotanto 

Tässä kappaleessa käsitellään mahdollisia vaihtoehtoja kaukolämmön toteuttamiseksi ei-

polttavilla teknologioilla. Energialähteillä on eri ominaisuuksia ja ne ovat eri kypsyyden vai-

heissa. Erityisesti uusien teknologioiden yhteydessä puhutaan oppimiskäyrästä (engl. lear-

ning curve). McDonaldin ja Schrattenholzerin mukaan oppimiskäyrä tarkoittaa teknologian 

kehitystä kasautuvan tiedon ja osaamisen myötä. Oppimiskäyrä on siksi tärkeä, että se ku-

vastaa teknologian kypsyyttä ja sen avulla voidaan ennustaa teknologian hintakehitystä ja 

edistymistä. Mitä enemmän tietoa ja osaamista teknologiasta on, sitä tehokkaammaksi ja 

edullisemmaksi se muuttuu. (International Journal of Technology Management 2002, 719.) 

Teknologiat, joilla on vahva kokemus- ja osaamispohja, ovat täten usein etusijalla päätöksiä 

tehdessä. Nykypäivänä päästöjen hallinta on tärkeässä roolissa, joten teknologian ympäris-

töystävällisyys on avaintekijä teknologiaa valittaessa. (Helen 1.) 

 

4.1  Energian varastointi 

Lämpöenergiaa voidaan myös varastoida tilanteissa, missä kysyntä ja saatavuus eivät koh-

taa. Lämpövarasto voi olla joko kylmä tai lämmin. Esimerkiksi lunta voidaan varastoida 

keväälle ja kesälle viilennys tarkoituksiin. Lämpövarastot jaetaan tuntuvaan lämpöön, la-

tenttilämpöön ja termokemiallisiin varastoihin. Tuntuva lämpövarasto toimii lämpötilaeron 

perusteella. Latenttilämpövarastoissa hyödynnetään faasimuutosta. (Pesola et al. 2016, 12.) 

Termokemiallisissa varastoissa hyödynnetään sorptio-prosessia, joka sitoo tai vapauttaa 

lämpöä. Varastointi voi kestää lyhyen ajan, eli sekunneista päiviin, tai pitkän ajan, useista 

päivistä vuosiin. Lämpövarastoon varastoidaan energiaa ylituotannon, alhaisen hinnan tai 

matalan kysynnän aikana, ja sitä luovutetaan, kun kysyntä tai hinta on korkealla. Lämmön 

varastointi parantaa laitoksen tehokkuutta, tasaa kysynnän vaihtelua tunti-, vuorokausi- ja 

vuositasoilla, ja sillä voidaan korvata huipputehokattiloiden käyttöä. (Pesola et al. 2016, 13.) 

 

Jotkin teknologiat hyötyvät enemmän lämmön varastoinnista tai niillä on helppoa tuottaa 

lämpöä varastoon. Esimerkiksi lämpöpumppujen yhdistäminen lämpövarastoihin on 
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tehokasta. Lämpöpumput käyttävät laitoksen ylimääräisen energian omaan toimintaansa, 

mutta lämmön kysyntä ja saatavuus eivät aina kohtaa, joten lämpöpumppujen tuottama ener-

gia voidaan laittaa varastoon ja hyödyntää joko kaukolämpönä tai paikallisesti. (Suuret läm-

pöpumput kaukolämpöjärjestelmässä 2016.) 

 

Erityisesti aurinkovoima kärsii kohtaamisongelmasta Suomessa, joten lämmön tehokas pit-

käaikainen varastointi voisi olla hyvä ratkaisu tähän ongelmaan. Perinteisesti lämmön va-

rastointiin on käytetty vettä. Vesivarastot ovat tuntuvia lämpövarastoja. Lämmön suurien 

määrien varastointi vaatii kuitenkin suuren määrän vettä, mikä puolestaan vaatii paljon tilaa. 

Tilahaasteen lisäksi lämmön hyödyntäminen on melko hidasta. Vesi varastoidaan esimer-

kiksi tankkeihin tai kallion sisään, missä lämpöhäviöt pyritään minimoimaan eristeillä. (Pe-

sola et al. 2016, 13.) 

 

Jos lämmön tuotanto perustuu täysin sähköön, sähkön varastointi olisi hyödyllistä. Sähkö-

energiaa voidaan varastoida myös vetenä tai vetynä. Kun varastosta tarvitaan sähköä, mäen 

päällä sijaitseva varasto käytetään vesivoiman lähteenä. ”Käytetty” vesi pumpataan takaisin 

varastoon, mistä se kiertää takaisin voimalaan. Prosessin arvioitu hyötysuhde on noin 70 %, 

ja se on laajasti käytetty varastoinnin muoto. Kuten lämpövarastoissa, vesi säilyy turvalli-

sesti pitkiäkin aikoja, ja se soveltuu pitkä aikaiseen käyttöön. Tätä varastointitapaa on kui-

tenkin hankalaa hyödyntää satunnaisiin ja ennakoimattomiin piikkeihin. (World Nuclear As-

sociation 2021.) 

 

Sähkönvarastointiin on suunniteltu suuria pattereita ja akkuja. Akkuteknologia on kehittynyt 

ja halventunut viime vuosina voimakkaasti: vuonna 2015 hinnaksi arvioitiin 100–700 

€/MWh, mistä hinnan arvioidaan putoavan 50–190 €/MWh vuoteen 2030 mennessä. (World 

Energy Council 2021.) Akuissa on vaihteleva kapasiteetti ja purkausaika. Akkuja voidaan 

hyödyntää moniin tarkoituksiin taajuuden tasaamisesta energian varastointiin. Esimerkiksi 

Oregonin osavaltioon on suunnitteilla ainakin 5 MWh akkuja suuremmille toimijoille. 

(World Nuclear Association). 
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4.2  Lämpöpumput 

Kaukolämpöjärjestelmässä voidaan hyödyntää suuria lämpöpumppuja. Lämpöpumput toi-

mivat joko sähköllä tai lämmöllä, joten niistä ei synny kaasumaisia päästöjä. Olettaen, että 

kulutettu energia tuotetaan päästöttömästi, lämpöpumpun tuottama energia on silloin myös 

päästötöntä. Kaukolämmön tuotantoon tarkoitetut lämpöpumput toimivat kuten pienetkin 

lämpöpumput. Lämpöpumppu ottaa lämpöä matalalämpötilaisesta lämmönlähteestä, eli 

lämpövarastosta, ja luovuttaa sitä korkeampaan lämpövarastoon (Rinne et. Syri 2013, 10.) 

 

Kaukolämmön tuotannossa lämpöpumpuilla on lukuisia etuja. Ensinnäkin ne lisäävät kau-

kolämpöjärjestelmän joustavuutta. Lämpöpumput on helppo käynnistää tai ajaa alas. Käytön 

aikana niiden kustannukset ja kulutus ovat melko pieniä. Lämpöpumppuja voi olla useampia 

laitoksessa, mikä parantaa tarpeeseen vastaamista eivätkä yksittäiset laiteongelmat estä läm-

mön tuotantoa. Lämpöä tuottavien pumppujen määrää voidaan siis lisätä tai vähentää hel-

posti. Pumpuilla voidaan myös kattaa ajanjaksoja, jolloin muiden laitosten ajaminen ei ole 

kannattavaa tai häiriintynyt. (Suuret lämpöpumput kaukolämpöjärjestelmässä 2016, 23.) 

 

Toiseksi lämpöpumput uudistavat ja monipuolistavat kaukolämpöjärjestelmän rakennetta. 

Lämpöpumput voivat hyödyntää prosessien ylimääräistä sähkö- tai lämpöenergiaa. Erityi-

sesti CHP-tuotannon yhteydessä lämpöpumput ovat tehokkaita, koska pumput parantavat 

laitoksen tehokkuutta, vähentävät hintavaihtelujen vaikutusta ja ne mahdollistavat myös 

kaukojäähdytyksen tuotannon. (Suuret lämpöpumput kaukolämpöjärjestelmässä 2016, 24.) 

 

Kolmas etu lämpöpumpuilla on niiden kyky käyttää ylijäämä- eli hukkalämpöä energianläh-

teenä. Hukkalämmöstä kerrotaan laajemmin luvussa 5. Hukkalämpöä saadaan esimerkiksi 

kauppa- ja datakeskuksista tai teollisuudesta. (Suuret lämpöpumput kaukolämpöjärjestel-

mässä 2016, 24.) Pumppujen teho vaihtelee sadoista kilowateista muutamiin megawatteihin. 

Esimerkiksi Tanskassa Bjerringbronin kaukolämpölaitoksella on käytössä kolme lämpö-

pumppua, jotka hyödyntävät savukaasujen hukkalämpöä. Absorptionpumpun teho on 2,1 

MW, ja kahden sähköpumpun 800 ja 500 kW. Sähköpumppujen coefficent of performance-
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kertoimet (COP) ovat 5,1 ja 5,2. (Suuret lämpöpumput kaukolämpöjärjestelmässä 2016, 18.) 

COP kuvastaa, kuinka paljon lämpöä saadaan tuotettua tietyllä määrällä energiaa. Mitä suu-

rempi COP, sitä tehokkaampi lämpöpumppu on.  

 

Ympäristön ja päästöjen näkökulmasta lämpöpumppu on erittäin edullinen ja ympäristöys-

tävällinen. Lämpöpumppujen rakentaminen vaatii kaivostoimintaa ja teollisuutta, mutta nii-

den kokonaispäästöt ovat huomattavasti pienempiä, kuin perinteisen kaukolämpötuotannon. 

(Suuret lämpöpumput kaukolämpöjärjestelmässä 2016, 24.) Koska lämpöpumput käyttävät 

usein sähköä, tulisi sähkötuotannon olla vähäpäästöistä. Lämpöpumppujen sähkönkulutus 

voidaan katsoa myös haitaksi. Suuret lämpöpumput kuluttavat melko paljon sähköä, joten 

niiden liittäminen kaukolämpöjärjestelmään tulee olla harkittua. (Energiatalous, 2017.) 

Tästä syystä sähkön tuotanto, hinnoittelu ja säätely ovat tärkeitä tekijöitä lämpöpumppujen 

käytössä. 

 

Lämpöpumppuja rajoittavat paikka, lämmön saatavuus sekä sähköverkon kantavuus. Käytön 

aikana lämpöpumppu kuluttaa melko vähän sähköä, mutta käynnistäessä se vaatii jopa 7-

kertaisen määrän sähköä ajoon verrattuna. Tämä asettaa vaatimuksia ja rajoituksia sekä säh-

köverkolle että paikalle. Lämpöpumpun on sijaittava lämpövaraston lähellä sekä saatava tar-

peeksi sähköä ajoon ja käynnistykseen. Varsinkin suurempien kaupunkien ongelma on tila: 

pumput pitäisi sijoittaa mahdollisimman lähelle energianlähteitä, mutta kaupungeissa niille 

ei välttämättä ole tilaa. Talvella lämpöpumppujen teho ei välttämättä riitä tuottamaan halut-

tua, 110–120 ℃ lämpöistä vettä kaukolämpöverkostoon. Lämpöpumppujen alkuinvestoinnit 

ovat melko suuret verrattuna lämpökattiloihin. (Suuret lämpöpumput kaukolämpöjärjestel-

mässä 2016, 25.) 

 

Lämpöpumppujen käyttö on harkittava ja mitoitettava kaukolämpöjärjestelmän mukaan. 

Erityisesti lämpökeskuksia voitaisiin korvata lämpöpumpuilla pienissä järjestelmissä. Suu-

remmissa järjestelmissä lämpöpumppuja voidaan käyttää yhteistuotannossa. Tällöin lämpö-

pumpuilla optimoidaan laitoksen tuotantoa, vähennetään huippukuormakoneiden käyttöä ja 

niitä voidaan käyttää kaukojäähdytyksen tuottamiseen. (Suuret lämpöpumput kaukoläm-

pöjärjestelmässä 2016, 25.) Hukkalämmön hyödyntäminen lämpöpumpuissa voi myös 
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parantaa lämpöpumppujen käyttömahdollisuuksia talvella, koska veden lämpötilaa saadaan 

nostettua ilman suuria ylimääräisiä investointeja tai kulutusta. (Suuret lämpöpumput kauko-

lämpöjärjestelmässä 2016, 26.) 

 

Esimerkiksi Turussa Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon yhteydessä toimii lämpöpumppu-

laitos. Jäteveteen sitoutunutta lämpöenergiaa käytetään lämpöpumpun lämmönlähteenä, 

mitä käytetään kaukolämmön tuotantoon. Lämpöpumpussa jäähtyneestä vedestä taas saa-

daan kaukojäähdytystä. Laitoksen teho kaukolämmölle on 42 MW ja jäähdytykselle 29 MW. 

(Ahonen, 2.) 

 

Helsingissä toimii useampi kaukolämpölaitos, jotka käyttävät lämpöpumppuja. Esimerkiksi 

Katri Valan lämpöpumppulaitos ottaa lämpöä puhdistetusta jätevedestä, kaukojäähdytyksen 

paluuvedestä sekä sähköstä. Laitoksen teho kaukolämmölle on 126 MW ja jäähdytykselle 

80 MW. Katri Valan laitos ottaa puhdistettua jätevettä Viikin jätevedenpuhdistamolta, käyt-

tää sitä lämmön tuotantoon ja laskee lämmitetyn veden kaukolämpöverkkoon. (Lampila 

2017.) 

 

Lämpöpumppulaitokset hyödyntävät tällä hetkellä eniten jätevettä. Ympäristön lämpöä, eli 

maa-, vesi- tai ilmalämpöpumppuja ei ole juurikaan käytössä, mutta niitä kehitetään jatku-

vasti. St1:llä on meneillään syvän geotermisen lämmön testaushanke, ja Fortum suunnittelee 

Espooseen ilma-vesilämpöpumppulaitosta. (Patronen et. Takala 2021, 13.) Datakeskuksista 

saatava hukkalämpö voidaan myös hyödyntää lämpöpumppujen avulla. Etuna datakeskuk-

sissa on tasainen lämmön tuotto sekä saatavuus. Huonona puolena lämpöpumpuilla on läm-

pövarasto: mikäli sopivaa lämpövarastoa ei löydy, lämpöpumppujakaan ei voi käyttää. 

 

4.3  Maalämpö ja geoterminen lämpö 

Geotermisellä lämmöllä tarkoitetaan maansisäistä lämpöä, joka kumpuaa maapallon sisuk-

sista, joka siirtyy maan ylempiin kerroksiin. Maalämmöllä tarkoitetaan auringonsäteilyn ai-

kaan saamaa maan lämpenemistä (Geoterminen energia 2021). Molemmissa lämmönsiirron 
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periaate on kuitenkin sama, eli vesi tai muu neste vastaanottaa lämpöenergiaa ja luovuttaa 

sen käyttökohteessa. Järjestelmä voi olla suljettu tai avoin. Suljetussa järjestelmässä siirto-

aine kiertää putkissa eikä ole kosketuksissa ympäristöön, kun taas avoimessa järjestelmässä, 

siirtoaine ottaa lämpöä suoraan esimerkiksi kallion seinämästä. (Seismologian instituutti 

2020.) Geoterminen energia on suosittua alueilla, missä tuliperäinen maa mahdollistaa läm-

mön helpon talteenoton, kuten Islannissa. Alueilla, missä tällaista mahdollisuutta ei ole, on 

porattava syviä reikiä lämmityksen saamiseksi. Esimerkiksi Ruotsissa Lundin kaupungissa 

800 metrin syvyisestä reiästä saadaan tuotettua 21 ℃ asteista vettä. Geoterminen lämpö on 

kaivuu- ja käyttöönottovaiheiden jälkeen käytännössä päästötöntä. (Geoterminen energia 

2021.) 

 

Geotermisen lämmön suurimmat edut ovat ehtymättömyys ja päästöttömyys. Lämpökaivon 

rakentamisen jälkeen lämpöä saadaan periaatteessa loputtomasti, hyvin pienillä kustannuk-

silla ja ympäristöystävällisesti. (Kelola 2020.) Suomessa geotermisen lämmön hyödyntämi-

nen on hankalampaa kuin tuliperäisillä alueilla, koska kannattavan lämpömäärän saamiseksi 

pitäisi kaivaa 6–10 kilometrin syvyisiä kaivoja. Tällaisten kaivojen poraaminen on kallista 

ja haastavaa teknisesti. Veden virtaus näin syvissä putkissa heikkenee. Tätä ongelmaa rat-

kaisemaan on esitetty tehostettuja geotermisiä laitoksia. Laitoksessa vettä pumpataan maa-

han syöttöreiästä, ja lämpenemisen jälkeen se pumpataan takaisin tuotantoreiästä. Syvyyden 

takia maan luonnollisia virtausreittejä käytetään veden tehostettuun virtaamiseen. Jos vesi 

on tarpeeksi lämmintä, sitä voidaan käyttää sähköntuotannossa tai kaukolämpöön. (Seismo-

logian instituutti 2020.) 

 

Suomessa sen sijaan voidaan ja onkin hyödynnetty maalämpöä. Tyypillinen lämpökaivo on 

100–300 metriä syvä, ja sen tuottamaa energiaa hyödynnetään maalämpöpumpuissa. Maa-

lämpöpumppuja käytetään viilennykseen ja lämmitykseen Suomessa pääasiassa pienem-

missä kiinteistöissä, kuten rivi- ja omakotitaloissa. Maalämpö voi kuitenkin soveltua myös 

kaukolämmön energialähteeksi. Yli 500 metrin syvyistä kaivoa voitaisiin hyödyntää lämpö-

pumppulaitosten yhteydessä, arvioi Geologian tutkimuskeskuksen Teppo Arola Kati Kelo-

lan haastattelussa 2020. 
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Suomessa on tällä hetkellä rakenteilla useita geotermiseen tai maalämpöön perustuvia ener-

giaprojekteja. Esimerkiksi Helen pyrkii rakentamaan järjestelmää, missä kauko- ja maa-

lämpö voidaan yhdistää. St1 alkoi vuonna 2015 rakentaa kokeellista geotermistä lämpölai-

tosta Helsingin Otaniemeen. Projektin luotauksia on tehty, stimulointia ja porauksia on edis-

tetty siitä lähtien. Suomen kallioperä on kovaa, joten se vaatii erikoisvalmisteisia poratek-

nologioita ja työvälineitä. (St1 2021.) Ruotsissa Lundin kaupungissa noin 800 metrin syvyi-

sestä reiästä saadaan 21 ℃ vettä (Geoterminen energia). 

 

Kaivon kaivaminen on geotermisen lämmön suurin haaste kaukolämmön kannalta. Erityi-

sesti kaupunkialueella monien kilometrien syvyisen kaivon kaivaminen ei ole mutkatonta tai 

halpaa. Kaukolämmön tarpeisiin on rakennettava kilometrien syvyinen kaivo. Toisaalta geo-

termistä lämpöä voidaan käyttää lämpöpumppujen lämmönlähteenä. Kaivoihin voidaan va-

rastoida ylimääräistä lämpöenergiaa. Ylimääräinen energia voidaan vapauttaa talvisin läm-

mitykseen. Myös energian varastointi jäähdytystarkoituksiin on mahdollista. (Vantaan Ener-

gia.) 

 

Aalto yliopiston tutkija Eero Hirvijoki (2021) arvioi, ettei geoterminen lämpö ole välttämättä 

pitkäaikainen tai laajan mittakaavan ratkaisu. Helsingin alue vaatii noin 7 TWh lämpöä vuo-

dessa. Maan pintalämpöä hyödynnetään jo nyt, mutta tämä ei ole kaukolämmön tarkoituksiin 

sopivaa. Hirvijoki, David Pfefferlé ja Manasvi Lingman loivat aiempaan tutkimukseen ja 

tietokonesimulaatioon pohjautuvan laskelman, millä arvioitiin lämpökaivojen ikää syvyyden 

ja halkaisijan mukaan. Kuten aiemmin todettiin, lämpökaivon on oltava useita kilometrejä 

syvä, jotta sillä voidaan lämmittää vettä kaukolämmölle sopivaksi. Lämpökaivojen energia 

saattaa ehtyä, koska kiviaines ei ehdi varamaan yhtä paljon lämpöä kuin sitä käytetään. Jotta 

lämpökaivo, jonka syvyys on 2 kilometriä ja leveys 40 metriä, tuottaisi 80 kW teholla läm-

pöä, sen ikä olisi noin 50 vuotta. Tutkimuksessa todetaan myös, että tiheään rakennetut kai-

vot saattaisivat kulua loppuun nopeammin. 

 

Uudemman sukupolven kaukolämpöjärjestelmä, jossa kiertoaineen lämpötila on matalampi, 

pystyisi hyödyntämään geotermistä lämpöä tehokkaammin. Erityisesti Suomessa, missä jou-

dutaan kaivamaan useiden kilometrien syvyisiä onkaloita perinteisen kaukolämmön 
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tarpeisiin, matalampi lämpötilainen kaukolämpöjärjestelmä pystyisi tehokkaammin hyödyn-

tämään matalampia ja/tai vähemmän lämpökaivoja. 

 

4.4  Ydinvoima 

Ydinenergialla tarkoitetaan energiaa, joka synty atomin ydinten hajoamisesta. Atomiytimet 

hajoavat neutronien törmäyksessä, mistä lopulta vapautuu lämpöä. Teknisistä ja historialli-

sista syistä yleisin polttoaine ydinvoimaloissa on uraani. Uraani on varastoitu pieniin nap-

peihin, joita on kasattu metalliputkiin eli polttoainesauvoihin. Sauvat sijaitsevat reaktorissa, 

missä niiden välistä kulkeva vesi lämpenee ja virtaa turbiiniin. Prosessia säädetään säätösau-

voilla ja hidastimilla. Hidastimien tarkoitus on nostaa juuri uraaniytimien halkeaminen. Sää-

tösauvoilla hallitaan tehoa. Nopeissa reaktoreissa hidastimia ei tarvita. Nopeat reaktorit käyt-

tävät esimerkiksi plutoniumia polttoaineena. (Hyvä tietää ydinvoimasta 2020, 10.) Ydinvoi-

maa ei pidetä uusiutuvana energialähteenä, mutta sen toiminta on hiilineutraalia. 

 

Yksi ydinvoiman suurimmista eduista on sen ympäristöystävällisyys käytön aikana. Ydin-

voimalasta ei synny hiilidioksidipäästöjä eikä happamoittavia yhdisteitä. Jo pienellä poltto-

ainemäärällä saadaan tuotettu suuri määrä energiaa. Ydinvoima on myös kannattava sijoitus; 

sen kannattavuuden takaamiseksi ei tarvita valtion avustusta. (Hyvä tietää ydinvoimasta 

2020, 10.) Myös asiakkaat hyötyvät ydinenergiasta, koska sen hinta suhteelliseen vakaa ja 

edullinen: 1650 MW ydinvoimalaitoksen tuotantokustannusten on arvioitu olevan 42,2 

€/MWh sähkölle (Vakkilainen et Kivistö 2017, 11). Esimerkiksi Olkiluoto 3 on tätä luokkaa. 

Koska ydinvoimala ottaa ja laskee käyttövettä esimerkiksi merestä, sillä on usein lieviä ym-

päristövaikutuksia. Ydinvoimalat ovat myös pitkäikäisiä. Esimerkiksi Suomessa Eurajoella 

toimiva Olkiluoto 1 kiehutusvesireaktori valmistui vuonna 1978 ja jatkaa toimintaansa aina-

kin vuoteen 2083 loppuun asti. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2018). Arvioiden mukaan suo-

situinta polttoainetta, uraania, on saatavilla runsaasti tulevaisuudessa. Uraanin hinta on 

melko vakaa, joten polttoainekustannusten heittely ei ole suuri riski. (Hyvä tietää ydinvoi-

masta 2020, 16.) 
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Ydinvoimaa käytetään pääasiassa sähkön tuotantoon, mutta sillä voidaan tuottaa myös läm-

pöä, suoraan tai epäsuorasti. Jos lämmön tuotantomenetelmä perustuu sähköön, nykyisiäkin 

ydinvoimaloita voidaan käyttää lämmön tuottamiseen. Lämpöä voidaan tuottaa joko yhteis-

tuotantona tai pelkkänä lämpönä. Yhteistuotanto on tietenkin tehokkainta polttoaineen käyt-

töä, mutta pelkän lämmön tuottaminen mahdollistaa pienempien reaktorien rakentamisen. 

Pienemmissä reaktoreissa paine ja teho ovat alhaisempia kuin sähköä tuottavissa voima-

loissa. Tämä alentaa kustannuksia rakennuksen ja käytön puolesta, mutta myös turvallisuus-

kustannukset pienenevät, koska voidaan käyttää passiivijärjestelmiä. (Hyvä tietää ydinvoi-

masta 2020, 9.) Ydinvoimalan lämmön hyödyntäminen riippuu voimalan tyypistä. Esimer-

kiksi kevyt- ja raskasvesireaktorit soveltuvat kaukolämmön tuotantoon, koska niiden käyt-

tölämpötilat ovat 280–325 ℃. Muissa reaktoreissa, kuten nestemäisellä metallilla tai kaa-

sulla jäähdytetyissä reaktoreissa, käyttölämpötilat ovat 500–800 ℃, mikä mahdollistaa laa-

jemman käytön lämpöenergian hyödyntämiseksi. (IAEA.) 

 

Ydinvoiman haittoja ovat ydinjäte, polttoaineen valmistus ja rakennuskustannukset. Ydin-

voimalasta syntyy jätettä käytetystä polttoaineesta sekä voimalaitosjätettä, eli jätettä, josta 

on tullut radioaktiivista voimalan käytön aikana, kuten suodattimia ja koneenosia. Jäte voi 

olla matala-, keski- tai korkea-aktiivista, mutta pääosin käytetty polttoaine on korkea-aktii-

vista ja voimalaitosjäte on matala- tai keskiaktiivista. Ydinjäte sijoitetaan loppusijoituspaik-

kaan aktiivisuuden mukaan, missä jäte ei ole vaaraksi ympäristölle. Tyypillinen loppusijoi-

tuspaikka käytetylle polttoaineelle on noin 420 metrin syvyyteen vakaaseen peruskallioon 

louhittu onkalo. Polttoaine pakataan kaksinkertaisesti eristettyihin metallikapseleihin, mitkä 

sijoitetaan kallioon porattaviin reikiin. Lopuksi luolastot täytetään tiiviiksi, jotta säteily ei 

pääse karkaamaan. Kallio sekä täyttöaine toimivat puskureina säteilyä vastaan. (Hyvä tietää 

ydinvoimasta 2020, 19.) Matala- ja keskiaktiivinen jäte ei vaadi samantasoisia sijoitustoimia 

kuin korkea-aktiivinen jäte. Loppusijoitus tapahtuu yleensä tynnyreissä 70–100 metrin sy-

vyydelle. (Hyvä tietää ydinvoimasta 2020, 18.) 

 

Voimalan ympäristön radioaktiivisuutta seurataan tarkasti. Erityisesti kevytvesireaktiorissa 

saattaa syntyä jalokaasuja, halogeeneja ja kaasumaisia aktivoitumistuotteita. Suurin osa 
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näistä on kuitenkin lyhytikäisiä ja niiden vaikutus on paikallinen ja lähes huomaamaton. 

(Hyvä tietää ydinvoimasta 2020, 15.) 

 

Ydintekniikkaa kehitetään jatkuvasti. Kehityksen kohteena ovat uudet polttoaineet, pienet 

modulaariset ydinreaktorit (SMR) sekä fuusio. Torium on jo vuosia ollut tutkimuksen ja 

keskustelun aihe mahdollisena ydinpolttoaineena uuden sukupolven reaktoreissa (Forbes, 

2021). Suomessa muun muassa Teknologian tutkimuskeskus (VTT) tutkii SMR-teknolo-

giaa. SMR-teknologia on teholtaan 10–200 MW. Ne tuotetaan standardisoidusti ja moduu-

leina, jotta käyttöönotto ja mitoitus on mahdollisimman helppoa. Teoreettisia ja kokeellisia 

reaktoreita on jo rakennettu ympärimaailmaa. Pieniä reaktoreja voitaisiin hyödyntää joko 

sähkön tai lämmön tuotantoon myös matalamman kulutuksen alueilla. Kuten perinteisissä 

ydinvoimaloissa, SMR-teknologia on vähäpäästöistä ilman samoja mittavia investointeja. 

(VTT 2017). Energiateollisuus arvioi, että ensimmäiset kaupalliset fuusioreaktorit saapuvat 

markkinoille 40–50 vuoden päästä, mutta fuusiotekniikkaa on povattu jo vuosikymmeniä, 

eikä toistaiseksi läpimurtoa alalla ole saavutettu. Ydinvoimalan rakennusajat vaihtelevat 5–

10 vuoteen (Statista 2022). 

 

Ydinvoiman, erityisesti pienydinvoimaloiden, käyttöä kaukolämpöön tutkitaan paraikaa 

useissa yliopistoissa ja yrityksissä. LUT-yliopiston ydintekniikan professori Juhani Hyväri-

nen on tällä hetkellä johtamassa tutkimushanketta, jonka tarkoituksena on rakentaa toimivia 

ja kaupallisia pienydinreaktoreita teholuokassa 24–120 MW. (Kemia-lehti 2020.) Hyvärinen 

arvioi, että ensimmäinen kaukolämpöä tuottavan testireaktorin mallikappale voisi valmistua 

5–6 vuodessa, mutta matkaa kaupalliseen sovellutukseen on vielä paljon (YLE 2019). Suu-

rimmaksi riskiksi Hyvärinen kuvailee reaktorin sammumisen ja lämmöntuotannon pysähty-

misen. Pienydinreaktorien on 100–200 kertaa vähemmän radioaktiivista ainetta kuin taval-

lisessa sähköä tuottavassa reaktorissa, joten turvallisuusriski on huomattavasti pienempi. Li-

säksi käyttölämpötilat ovat matalampia. Pienimmät reaktorit olisivat noin 20–30 MW, mutta 

skaalaus onnistuu myös noin 100 MW luokkaan. (Fingrid-lehti, 2020.) 

 

Ruotsin Ågestasssa toimi noin kymmenen vuotta ydinvoimala, joka tuotti sekä sähköä että 

kaukolämpöä Farstan lähiön asukkaille. Voimalan teho oli alun perin 65 MW, mutta nousi 
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lopulta 80 MW. Voimalan lopullinen sähköteho oli 10 MW ja lämpöteho oli 68 MW. Pienen 

kokonsa takia Ågesta ei ollut taloudellisesti erityisen kannattava, mutta se suoritti tehtävänsä 

moitteetta ja tarjosi asukkaille tasaista, päästötöntä ja ei-polttavaa energiaa. Voimala aloitti 

toimintansa vuonne 1964, ja se suljettiin vuonna 1974. (Leppänen 2019.) 

 

4.5  Sähkökattilat 

Sähkökattilassa lämpöenergiaa tuotetaan vastusten avulla, jotka kuluttavat sähköä. Nimensä 

mukaisesti kattilassa lämmitetään vettä, joka kuljettaa lämpöä kulutuskohteisiin. Sähkökat-

tilan kustannukset ovat melko alhaiset, mutta sen ympäristöystävällisyyteen ja käyttöön vai-

kuttaa vahvasti sähkön tuotantotapa ja hinta. Kuten lämpöpumppuja, sähkökattiloita on kan-

nattavinta käyttää CHP-laitoksissa, missä ne saavat ”ilmaista” energiaa. Toisaalta kattiloiden 

tarvitsema sähkö voidaan tuottaa uusiutuvilla ja/tai ei-polttavilla energialähteillä, mikä tekisi 

niistä kokonaisuudessa ei-polttavia ja päästöttömiä. 

 

Sähkökattiloita on tällä hetkellä käytössä kahta tyyppiä: elektrodi- ja vastuskattila. Elektro-

dikattilassa veteen upotettu elektrodi lämmittää veden, kun taas vastuskattilassa lämmityk-

sen tekee vastus. Elektrodikattila on monimutkaisempi: siinä vesi yleensä höyrystetään, ja 

höyrystä lämpö siirretään kaukolämpöveteen lämmönvaihtimen avulla. Molemmilla kattila-

tyypeillä saavutetaan 400–690 V jännitteellä muutamien megawattien teho, mutta 10–36 kV 

jännitteellä elektrodikattila voi yltää kymmeniin megawatteihin. (Kaukolämmön vähähiili-

set ratkaisut 2021.) Sähkökattiloiden hyötysuhde on teknisesti 99,9 %, koska kaikki tuotettu 

lämpö päätyy välittäjäaineeseen (Soysal et al. 2016, 3.) 

 

Sähkökattiloiden etuja ovat joustavuus, hinta sekä operatiiviset kulut. Sähkökattiloita käyte-

täänkin usein silloin, kun se on kannattavampaa kuin päätuotantomuoto. Tämä on joko CHP-

laitos tai pelkkää lämpöä tuottava kattila. Sähkökattilan tuottavuuteen vaikuttaa huomatta-

vasti sähkön hinta. (Rosenlund et al. 2016, 2.) Kun sähkön hinta on korkealla, kaukolämpö-

yhtiöillä, jotka kykenevät tuottamaan sähköä, on taloudellisesti järkevintä myydä sähköä. 
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Koska sähkökattilat toimivat sähköllä, niihin vaikuttaa olennaisesti sähkön verotus ja lait. 

Energiaa verotetaan energialähteen, minkä lisäksi sähkölle on käytössä huoltovarmuus-

maksu. Jos laitoksen omaa energiaa käytetään sähkökattiloiden energiana, ei veroa tarvitse 

maksaa. Kaukolämpöyhtiölle voi kuitenkin olla huomattavasti taloudellisesti edullisempaa 

myydä sähköä, varsinkin aikoina, jolloin sähkönhinta on korkea. Jos lämmön tuotanto pe-

rustuu pelkästään sähkökattiloihin, kaukolämpöyhtiön tuottavuus voi kärsiä. 

 

Sähkökattilat ovat kuitenkin laajasti käytössä markkinoilla, pääasiassa aputuotantona. Säh-

kökattilat toimivat erityisen hyvin juuri tuuli- ja aurinkovoiman kanssa. Esimerkiksi Vatten-

fall korvaa maakaasuun perustuvat laitokset sähkökattiloilla, silloin kun on saatavilla yli-

määräistä tuuli- ja aurinkovoimaa. Vattenfallin mukaan kattilan teho on 150 MW. Myös 

tässä sovelluksessa sähkön hinta on keskeisessä roolissa, koska kattila sijoitetaan sähköä 

tuottavalle kaasulaitokselle.  

 

 

4.6  Aurinkovoima 

Aurinkovoimalla tarkoitetaan Auringon säteilemän energian hyödyntämistä lämpönä tai säh-

könä. Auringon energiaa voidaan hyödyntää aktiivisesti, esimerkiksi paneelien avulla, tai 

passiivisesti, esimerkiksi rakennuksen suunnittelussa. Energiatuotannon määrää riippuu täy-

sin saatavasta säteilystä. Suurin osa teknologioista perustuu suoran säteilyn hyödyntämiseen, 

mutta Suomessa jopa puolet säteilystä on epäsuoraa eli hajasäteilyä. Nykyteknologialla on 

myös mahdollista saada auringosta energiaa hajasäteilystä ja talvella, esimerkiksi seinälle 

asennettavien paneelien avulla. (Auringonsäteilyn määrä Suomessa 2021.) Suurin osa aurin-

kovoimasta keskittyy sähkön tuotantoon. Toisaalta aurinkopaneelien hinnat ovat laskeneet 

viime aikoina voimakkaasti. (Kosonen 2015.) 

 

Aurinkoenergian etuja ovat energian hinta ja saatavuus sekä laitteiston käyttökulut. Ke-

räimien asennuksen jälkeen ne eivät tarvitse jatkuvaa ja vaativaa huoltoa tai ohjausta. Tek-

nologian rakennuksesta syntyy päästöjä, mutta pitkällä tähtäimellä päästöjen on arvioitu 



68 

 

olevan pienempiä kuin fossiilisten polttoaineiden. Aurinkolämpöä voidaan tuottaa esimer-

kiksi keskittävällä teknologialla. Keskittävässä teknologiassa säteet kohdistetaan lämmitet-

tävään kohteeseen, esimerkiksi vesiputkeen. Lämmitetty aine johdetaan käyttöön. Pohjoi-

sissa maanosissa keskittävä aurinkovoima ei ole tehokasta, joten aurinkopaneelit ovat pa-

rempi vaihtoehto (Zhang et al. 2013). 

 

Suomessa aurinkovoimaa on hankalaa käyttää kaukolämpöön, koska Auringosta saatavan 

energian kulutus ja saatavuus eivät kohtaa. Kesällä säteilyä on saatavilla yllin kyllin, mutta 

muina vuoden aikoina säteilyä ei välttämättä saada ollenkaan. Talvella, jolloin tarvitaan suu-

ret määrät lämmitystä, Auringon säteilyä on hyvin vähän. Kesällä energiaa ei taas tarvita 

niin paljon, koska lämmitystä ja valoa ei tarvita lähes ollenkaan. Lämpöenergiaa kuitenkin 

kuluu esimerkiksi käyttövetenä, joten aurinkolämpöä voidaan hyödyntää myös kesällä, 

mutta laajemmassa mittakaavassa se ei ole tehokasta tai taloudellista. Aurinkosähkön tuo-

tantokustannukseksi on arvioitu 99,6 €/MWh. Tämän arvion mukaan aurinkosähkön tuotan-

tokustannukset ovat suuremmat kuin fossiilisten polttoaineiden. (Vakkilainen et Kivistö 

2017, 11.) Lisäksi edellä mainituista syistä, aurinkosähkö ei ole luotettava tapa tuottaa suuria 

määriä energiaa ympäri vuoden. 

 

Toisaalta uuden sukupolven järjestelmissä virtaava vesi tai suolaliuos on huomattavasti ma-

talammassa lämpötilassa kuin ennen. Tämä edesauttaa erityisesti aurinkolämmön käyttöä 

epäsuotuisilla alueilla, kuten Pohjoismaissa, missä auringon säteilyn intensiteetti on paljon 

matalampi. Rämä ja Mohammadi (2017) arvioivat Hyvinkään aurinkolämmön tuotantoon 

perustuvan mallin mukaan, että keskitetysti tuotettu aurinkolämpö on paljon edullisempaa 

ja tehokkaampaa kuin hajautettu järjestelmä. Tutkimuksessa vertailtiin mallinnuksen avulla 

keskitettyä ja hajautettua aurinkolämpöjärjestelmää, perinteistä ja matalampaa jakeluveden 

lämpötilaa sekä rahallista sijoitusta. Keskitetyn järjestelmän keräinpinta-ala vaihteli 1073 m2 

ja 542 m2 välillä. Matalampi jakelu lämpötila paransi keskitetyn aurinkolämmön tehokkuutta 

huomattavasti: normaali lämpöisessä kaukolämpöjärjestelmässä tuotto oli 290 MWh/a, kun 

taas matalammassa lämpötilassa tuotto oli 361 MWh/a. 
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4.7  Tuulivoima 

Tuulivoimalla tarkoitetaan tuulen avulla tuotettua energiaa. Tämä tapahtuu tuulivoimalan 

avulla. Tuulivoimalamalleja on historian aikana ollut laaja kirjo, mutta teknologia on nyky-

ään vakiintunut kolmilapaisiin pystysuoriin voimaloihin. Tällä voimala tyypillä saavutetaan 

paras hyötysuhde tuulesta sähköksi. Tuuli pyörittää roottorin lapoja, mikä puolestaan välittää 

voiman vaihteistoon ja ajolaitteeseen. Lopuksi generaattori tuottaa sähköä, joka johdetaan 

sähköverkkoon. Tuulivoimalaan kuuluu lisäksi sähköinen hallinta- ja seurantajärjestelmä. 

Voimalat on perinteisesti sijoitettu maalle, missä maasto ja maantiede vaikuttavat niiden 

käyttöön. (Manwell et al. 2009, 3–5.) Tuulivoimalla ei tuoteta suoraan lämpöä, mutta tuuli-

voimalla tuotettu sähkö voidaan hyödyntää lämmön tuotannossa. 

 

Tuulivoimatuotannossa tuulen ominaisuudet ovat avainasemassa. Tuulen ominaisuudet 

vaihtelevat vuosien välillä, vuoden aikana, päivän aikana ja jopa lyhyemmillä aikaväleillä. 

Koska tuuli vaihtelee voimakkaasti lyhyilläkin ajanjaksoilla, energian tuotanto tuulen avulla 

on epävarmaa. Tästä syystä tilastoiminen ja mallien kehittäminen on tärkeää. Näin tuulen 

käyttäytymistä voidaan ennakoida ja epävarmuutta vähentää. (Manwell et al. 2009, 28–30.) 

Tuuliprofiileja ja tilastotutkimusta on tehty kattavasti jo vuosikymmenien ajan, joten vuosit-

taiset jakaumat ja ominaisuudet ovat hyvin tiedossa (Pyrhönen 2020). Tuulen ja ilman omi-

naisuudet määrittävät saatavan energian määrän. Tuulen nopeus, suunta, ilman tiheys ja läm-

pötila ovat tärkeitä muuttujia tuulivoiman tarkastelussa. (Manwell et al. 2009, 33–35.) Maa-

pallon pyöriminen ja kaarevuus vaikuttavat tuulien suuntiin ja muodostumiseen (Manwell et 

al. 2009, 25).  

 

Tuulivoimaloita sijoittaessa ja suunniteltaessa on tärkeää ottaa huomioon voimalan paikka 

ja korkeus. Maastoa käsitellään yleensä joko tasaisena tai epätasaisena. Tasainen maasto tar-

koittaa maastoa, missä on pieniä korkeusmuutoksia, kuten metsää. Epätasaisessa maastossa 

on huomattavia korkeuseroja, kuten kukkuloita. Maaston muodot vaikuttavat suoraan tuulen 

ominaisuuksiin ja täten energian tuotantoon. Maaston takia tuulivoimalan korkeus on oltava 

sopiva, jotta tuulesta saadaan mahdollisimman paljon voimaa. (Manwell et al. 2009, 48–49). 

Esimerkiksi kahden vuoren välissä sijaitseva laakso on otollinen paikka tuulivoimalalle, 



70 

 

koska tuuli kanavoituu vuorien välistä, mikä saa virtausnopeuden nousemaan (Manwell et 

al. 2009, 52). 

 

Tuulivoimaloita on perinteisesti sijoitettu maalle, mutta uudempana vaihtoehtona voimaloita 

on sijoitettu myös merelle tai järviin. Tällöin puhutaan meri- tai rannikkotuulivoimasta. Tuu-

livoimaloiden sijoittamiselle merelle on useita syitä: tilaa on paljon, energian kuljetusmatkat 

kaupunkiin ovat lyhyet, tuuli puhaltaa nopeammin ja sen profiili on parempi. Merituulivoi-

man huonoja puolia ovat korkeammat kustannukset sekä vaikeammat olosuhteet rakentami-

selle ja käytölle. (Manwell et al. 2009, 461.) Maatuulivoimalan teho vaihtelee 1–10 MW 

välillä, mutta tyypilliset voimalat ovat 1–3 MW tehoisia. Voimaloiden välimatka on oltava 

400–1000 metriä koosta riippuen (Motiva 2021). 

 

Vuoden 2020 lopussa Suomessa oli 821 tuulivoimalaa. Yhteistuotanto tuulivoimalla oli 7,8 

TWh, eli noin 10 % Suomen sähkönkulutuksesta. (Motiva 2021.) Tuulivoimalla on siis hyö-

dyntämismahdollisuuksia Suomessa. Tuulivoimala tulisi sitten yhdistää lämpöä tuottavaan, 

mutta sähköä vaativaan lämmön tuotantomenetelmään. Tuulivoiman ehkä suurin etu on 

”polttoaine”. Tuuli on täysin ilmaista eikä vaadi varastointia, kuljetusta tai muita toimia, 

mitä on perinteisesti tarvittu. Tuulivoiman elinkaaresta syntyy päästöjä ja kuluu energiaa, 

mutta päästöt ovat melko pieniä ja tuulivoimala tuottaa kuluttamansa energian takaisin noin 

3–9 kuukaudessa (Vattenfall). 

 

Tuulivoimaa rajoittavat useat tekijät. Tuuli vaihtelee jatkuvasti eli energiaa ei voida tuottaa 

luotettavasti koko ajan. Voimaloita on oltava useampia hyvän tuotannon saavuttamiseksi, 

joten tuulifarmit vaativat paljon tilaa. Farmeja ei voi sijoittaa välttämättä parhaille paikoille 

lainsäädännön. muiden rakennusten tai muiden haittojen takia. Tuulivoimaloilla saattaa olla 

haitta vaikutuksia alueen luonnolle, erityisesti linnuille ja lepakoille. (Manwell et al. 2009, 

582–584.) Monet ihmiset eivät myöskään arvosta tuulivoimaloiden ulkonäköä ja vastustavat 

voimaloiden sijoittamista asutuksen lähelle (Manwell et al. 2009, 556). Myös turbiineista 

lähtevä ääni on ollut keskustelun aiheena jo vuosikausia (Manwell et al. 2009, 561). Tuuli-

voimalan roottorin suurin teoreettinen hyötysuhde, eli Betzin laki, on noin 59 %. 
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Todellisuudessa hyötysuhde on alle tämän, koska tuuli ja paikka ovat erittäin harvoin opti-

maaliset. (Manwell et al. 2009, 561.) 

 

Tuulisähkö on Suomessa edullista. Vuonna 2017 maatuulisähkön arvioitiin olevan edulli-

sinta sähköä tuotantokustannuksen perusteella. Maatuulisähkön kustannus oli 41,4 €/MWh 

ja merituulisähkön 68,9 €/MWh. Tuulivoiman pääomakustannukset ovat korkeat, mutta al-

kusijoituksen jälkeen kustannukset ovat erittäin alhaiset verrattuna fossiilisiin polttoainei-

siin. (Vakkilainen et Kivistö 2017, 11.) Tuulivoimaloiden huipunkäyttöaika vaihtelee 3000–

4000 tunnin välillä. (Ratilainen 2020, 20–21.) 

 

Vaikka tuulivoima ei itsessään tuota lämpöä, se on kuitenkin huomionarvoinen energia-

muoto, koska esimerkiksi lämpöpumput käyttävät sähköä. Sähköön perustuva lämmön tuo-

tanto on jo nyt mahdollista, ja tulevaisuudessa Suomen kaltaiset maat, missä lämpöenergiaa 

ei välttämättä ole saatavilla ympärivuoden ja tarpeen vaatiessa, voisivat hyödyntää sähköä 

lämmön tuotannossa myös kaukolämmössä. 

 

4.8  Power-to-X ja vetytalous 

Energiajärjestelmät ovat kehittyneet jatkuvasti tehokkaampaan ja vähäpäästöisempään suun-

taan. Tehokkuutta on lisätty aiemmin kuvailtujen teknologioiden ja menetelmien kautta, ku-

ten hukkalämpöä hyödyntämällä ja järjestelmien optimoinnilla. Power-to-X (PtX tai P2X) 

tarkoittaa jonkin lopputuotteen valmistamista pääosin sähkön avulla. Lopputuote, eli X, voi 

olla esimerkiksi lämpöä, biokaasua, kemikaaleja tai jotain polttoainetta. Nykyisissä ja tule-

vaisuuden energiajärjestelmissä, missä kaikki energia pyritään hyödyntämään, PtX ratkaisut 

voivat tarjota avaimen kysynnän ja tarjonnan kohtaamisongelmiin, uusiutuvien lopputuot-

teiden tuotantoon sekä energian varastointiin. Taloudellisesti PtX prosessit seuraavat vah-

vasti sähkön hintaa. Kestävyys ja ympäristöystävällisyys riippuu tuotetun sähkön alkupe-

rästä. Tästä syystä PtX-teknologioita käytetään yhdessä juuri uusiutuvien energialähteiden, 

kuten tuuli- ja aurinkovoiman, kanssa.  

 



72 

 

Vetytalous tarkoittaa energiajärjestelmää, missä vety on keskeisessä osassa järjestelmän toi-

mintaa. Vetyä tuotetaan yleensä elektrolyysillä. Prosessissa vettä hajotetaan vedyksi ja ha-

peksi, ja vety otetaan talteen. Elektrolyysiprosessi on siis sähköä kuluttavaa toimintaa, joten 

hiilineutraalissa vetytaloudessa on tärkeää kiinnittää huomiota, miten elektrolyysin sähkö on 

tuotettu. (Vartiainen 2020.) Vetyä on perinteisesti tuotettu fossiilisilla polttoaineilla, mutta 

nykypäivänä sitä voidaan tuottaa myös uusiutuvasti, koska tuotannon raaka-aineita on hel-

posti saatavilla, ja prosessi vaatii energiaksi pelkkää sähköä. (Alanne et Cao 2017, 703.) 

Mikäli vetytalous kasvaa tärkeäksi osaksi energiajärjestelmää, teollisuuslaitoksille on talou-

dellista hyötyä vedyn talteenotosta ja myynnistä. Yksi vedyn tuotannon huomattava etu on 

sen joustavuus: vetyä voidaan tuottaa pienessä koossa, kuten muutaman talon yhteisöissä, 

tai suurina määrinä esimerkiksi teollisuuden tarpeisiin. Suuremmalla koolla ja määrillä saa-

vutetaan kuitenkin parempi tehokkuus ja turvallisuus. (Alanne et Cao 2017, 702.) 

 

Vetytaloudessa vetyä, ja sen ohella sähköä, käytetään energian kantajana, mutta voi toimia 

myös suoraan energian lähteenä. Kyky toimia varastona tai lähteenä on hyvä, koska se tekee 

vetytalouden joustavaksi. Vedyllä on kaksi erittäin haluttavaa ominaisuutta: se ei suoraan 

muodosta vaarallisia päästöjä ja sillä on perinteisiä polttoaineita parempi energiatiheys. Ha-

pettuessaan vedystä muodostuu vettä, eli se on lähes vaaratonta eikä muodosta muita pääs-

töjä. (Alanne et Cao 2017, 698.) Käyttökohteita on laaja-alaisesti, esimerkiksi liikenne, ener-

gian tuotanto sekä energian varastointi (Alanne et Cao 2017, 700). Tällaisessa järjestelmässä 

vety toimii pääasiassa energian kantajana, mutta vetyä voidaan itsessään käyttää energiana. 

Vetyturbiinit, polttokennot ja vetyautot käyttävät vetyä suoraan energian lähteenä. (Vartiai-

nen 2020.) 

 

Vedyn valmistuksessa syntyy myös hukkalämpöä. Elektrolyysiprosessin hyötysuhteeksi ar-

vioidaan noin 60–80 %, eli kokonaisenergiasta 20–40 % on hukkalämpöä. Kumarin ja Hi-

mabindun (2019) mukaan vesielektrolyysi ei ole vielä taloudellisesti kannattavaa. Vetyä saa-

daan verrattain vähän tuotettua energiamäärää kohtaan. Hukkalämmön talteenotolla proses-

sin kokonaistehokkuus kuitenkin paranee. Kyseisessä tutkimuksessa arvioidaan, että PEM 

vesielektrolyysi on tehokkain tapa tuottaa vetyä elektrolyysin avulla. Vetykaasuturbiinin ja 

polttokennon hyötysuhteeksi on arvioitu noin 40–55 %, eli kokonaisprosessin hyötysuhde 
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vaihtelee siis 24–38 % välillä (Vartiainen 2020). Elektrolyysin hukkaan mennyttä lämpö-

energiaa voidaan käyttää kaukolämmön tuotantoon. Hukkalämmön lämpötila on tyypillisesti 

noin 70 ℃ (Himanen et Ikäheimo). 

 

Power-to-Gas-prosessissa (PtG tai P2G) vedystä valmistetaan edelleen metaania eli maakaa-

sua. Tällöin puhutaan synteettisestä maakaasusta. Metaanin valmistusprosessia kutsutaan 

metanaatioksi, jossa vedystä ja hiilidioksidista tai hiilimonoksidista tuotetaan metaania ja 

vettä. Metanaation hyötysuhde tuotettua synteettistä maakaasuyksikköä kohti on 60–65 %, 

joista loput ovat hukkalämpöä. Prosessin hyötysuhdetta voidaan kasvattaa ottamalla hukka-

lämpö talteen. Metanaatiomenetelmiä on erilaisia, mutta prosessissa vapautuu lämpöä. 

(Rösch et al 2016, 278–279.) Hukkalämmön lämpötila biologisessa metanaatiossa on yli 70 

℃ ja katalyyttisessä metanaatiossa suurimmillaan 200 ℃ (Himanen et Ikäheimo 2021).  
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5  Case Mikkeli 

Tässä osassa käsitellään Mikkelin kaupunkia tapauskohtaisesti. Osio alkaa yleiskatsauksella 

Mikkelin kaupunkiin sekä kaukolämmön tilanteeseen. Yleiskatsauksen jälkeen esitellään 

case-analyysin menetelmät ja skenaariotarkastelu. Jokaisessa skenaariossa arvioidaan kau-

kolämmön tuottamista tietyillä teknologioilla ja energialähteillä. 

 

5.1  Mikkelin kaupunki ja tavoitteet 

Mikkeli on noin 52000 asukkaan kaupunki, joka sijaitsee Etelä-Savossa. Mikkeli on Etelä-

Savon maakuntakeskus ja usean suuremman keskuskaupungin, kuten Kuopion ja Helsingin, 

lähellä. (Mikkeli 2021.) Sijainti on sikäli tärkeä, että Mikkeli sijainti voi vaikuttaa esimer-

kiksi datakeskusten tai teollisuuden sijoittamiseen alueelle. Kansallinen hiilineutraaliusta-

voite on vuonna 2035, ja Mikkelin kaupunki pyrkii myös tähän tavoitteeseen. Mikkelin il-

mastoraportin mukaan kaupunki on pyrkinyt vähentämään päästöjä vuoden 1990 määrästä 

vähintään 30 % vuoteen 2020 mennessä. Kuvassa 9 on Mikkelin kaupungin alueen kartta. 
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Kuva 9. Mikkelin kaupungin kartta (Mikkelin kaupunki 2022). 

 

Pursialan voimalaitosalue sijaitsee suoraan etelään kaupungin keskustasta. Sijoituspaikka on 

hyvä, koska kuljetuksen aikana tapahtuvat lämpöhäviöt pienenevät. Mikkelissä ei sijaitse 

huomattavia teollisuuslaitoksia tai muita suuria määriä energiaa kuluttavia tai tuottavia koh-

teita. Muuta huomattavaa Mikkelissä on se, että kaupunki sijaitsee suoraan 1-luokan pohja-

vesialueen päällä. 

 

Hiilineutraalius on aina riippuvainen sidotun hiilen määrästä. Hiilitase on päästöjen ja sido-

tun hiilen välinen erotus. Päästöjen laskentaan vaikuttavat polttoaine, päästökauppa, hiili-

nielut sekä elinkaari, mutta elinkaaripäästöjä ei tässä työssä huomioida. Suomessa tehokkaita 

hiilen sitojia ovat metsät. Puu siis sitoo hiiltä itseensä kasvaessaan. Puiden kasvu vaihtelee 

vuosittain, ja nielun kokoon vaikuttaa myös metsien hakkuu. Mikkelin ilmasto- ja energia-

strategian mukaan Mikkelin kaupungin metsien hiilinielu on noin 8600 tonnia CO2-ekv. vuo-

dessa, perustuen vuosien 2006–2008 keskiarvoon. 
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5.2  Mikkelin kaukolämmön nykytilanne 

Mikkelin kaukolämmityksestä vastaa ESE. ESE on Mikkelin kaupungin omistuksessa. Kon-

serniin kuuluu lisäksi kolme tytäryhtiötä. ESE tuottaa pääasiallisesti sekä kaukolämpöä että 

sähköä, mutta myös pienemmissä määrin teollisuushöyryä. (Ympäristöraportti 2020, 6.) 

Mikkelin kaukolämpöverkko on rakennettu 1960-luvun jälkeen, eli sen oletetaan olevan 

toista ja kolmatta sukupolvea. Kuitenkin järjestelmää on tehostettu esimerkiksi ottamalla 

käyttöön hukkalämpöä, uusiutuvaa energiaa sekä uudistamalla verkostoa. 

 

Kaukolämpöverkkoa alueella on noin 210400 metriä vuoden 2020 lopussa, jota on laajen-

nettu tuntuvasti samana vuonna. Kokonaisuudessaan lämmitettäviä kiinteistöjä on 2500. 

Suurin osa näistä kiinteistöistä sijaitsee Mikkelin keskusta alueella. Kuvassa 10 on esitelty 

Mikkelin kaukolämmön kohteet. 

 

 

Kuva 10. Kaukolämmön kohteet Mikkelissä (Ympäristöraportti 2020). 

 

Kuvasta 10 nähdään, että alueella on yleisesti hyvin vähän teollisuutta eli lämmitettävät koh-

teet ovat pääasiassa asuinkiinteistöjä, toimistotaloja sekä muita kaupunkialueen kiinteistöjä. 

Asuintaloihin kuuluu kerrostaloja, rivitaloja sekä omakotitaloja. Valitettavasti häviöitä ta-

pahtuu ”luonnollisesti” myös hyvin eristetyissä putkissa, minkä lisäksi lämpöä vuotaa 
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vesivuotojen, tyhjennysten sekä järjestelmän tehomenetyksistä. Häviöitä on vähennetty sa-

neerattujen kaukolämpölinjojen paremman putkitekniikan ja eristyskyvyn avulla, verkon si-

muloinnilla vuodesta 2019 lähtien sekä vuodonilmaisujärjestelmän käyttöönotolla. Järjestel-

mien parannus on selkeä askel kohti älykästä kaukolämpöjärjestelmää. ESE on myös tytär-

yhtiö Huippuenergia Oy:n kautta alkanut tarjoamaan Foremica energianhallintajärjestelmiä. 

Järjestelmät parantavat kotitalouksien energiatehokkuutta ja energiankäyttöä muun muassa 

optimoimalla aurinkokeräimiä, hyödyntämällä edullisinta sähköä ja kartoittamalla tehontar-

vetta kaukolämpöä varten. Kuvassa 11 on esitelty ESE:n energiantuotanto ja kuvassa 12 

energiantuotannossa käytetyt polttoaineet. 

 

 

Kuva 11. ESE:n tuottaman energian määrä sekä osuudet vuonna 2021 (ESE 2022). 
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Kuva 12. Polttoaineiden osuudet ESE:n energiantuotannossa (ESE 2022). 

 

Kuvasta 12 nähdään, että energiantuotanto on käytännössä täysin polttoon perustuvien tek-

nologioiden varassa. Vuonna 2021 kaukolämmössä poltettiin energiapuuta 328,64 GWh, 

turvetta 83,2 GWh ja kevyttä öljyä 4,16 GWh. Kaukolämmön tarve kuitenkin vaihtelee vuo-

sittain: vuonna 2019 kaukolämpöä tuotettiin 386 GWh, ja vuonna 2020 344 GWh. Vuosi 

2020 oli poikkeuksellisen lämmin, joten kaukolämmön tarve oli paljon pienempi. On siis 

oletettavissa, että vuosittainen kaukolämmön tarve vaihtelee 350 GWh ja 400 GWh välillä, 

mutta lähempänä 400 GWh. 

 

Suomessa, ja Euroopassa yleisesti, turpeen käyttöä polttoaineena ajetaan alas poliittisesti, 

joten turpeen käytön oletetaan vähentyvän lähivuosina ja loppuvan kokonaan 2035. Puuta ja 

biomassaa pidetään uusiutuvina energialähteinä. Menoveden lämpötila on korkeimmillaan 

talvella, mutta on vahvasti riippuvainen ympäristön lämpötilasta. Suomessa polttoon perus-

tuvat teknologiat ovat olleet hyvin toimivia, koska talvisin tarvitaan suuria määriä sekä säh-

köä, että lämpöä. 

 

Turve
20 %

Energiapuu
79 %

Kevyt öljy
1 %

Turve Energiapuu Kevyt öljy
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5.3  Nykyiset lämmön tuotantolaitokset ja teknologiat 

ESE:llä on useita lämmön tuotantolaitoksia Mikkelin alueella, mutta valta osa tuotannosta 

keskittyy Pursialan energian tuotantolaitokseen. Pursialan tuotantolaitos koostuu Pursiala 

1:sta ja Pursiala 2:sta. Pursiala 1 on kiertoleijupetikattila, joka valmistui vuonna 1991. Pur-

siala 2 on kupliva leijupetikattila, joka valmistui vuonna 2005. Molemmat laitokset ovat 

CHP-laitoksi, ja niissä on vastapaineturbiinit. Lisäksi Pursiala 2 yhteydessä toimii vuonna 

1984 valmistunut kupliva leijupetikattila FLK 2, joka on pelkkä lämmitysyksikkö. Vuonna 

2020 FLK 2 ei kuitenkaan ollut tuotannollisessa käytössä. Pursiala 1:ssä on käytössä kalkin-

syöttöjärjestelmä, jolla vähennetään SO2-päästöjä. NOX-päästöjen vähentämiseksi Pursiala 

2:ssa on käytössä ureansyöttöjärjestelmä. (Ympäristöraportti 7, 2020.) 

 

Vuoden 2020 perusteella kokonaistuotannosta 37 % on Pursiala 1 tuottamaa ja loput 63 % 

Pursiala 2. Pursialan lisäksi ESE tuottaa lämpöä seitsemällä varalämpökeskuksilla sekä Tik-

kalan höyrylämpökeskuksella. Varalämpökeskuksilla paikataan huippuja ja katkoja. Pur-

sialassa poltetaan useita polttoaineita taulukon mukaisesti. Pursiala 1 on vanhempi kattila, 

joka on suunniteltu turpeen poltolle, joten on oletettavissa, että turpeen polttaminen pysyy 

nykytasolla. Pursiala 2 on kuitenkin uudempi laitos, ja siellä turpeen osuutta onkin jo vähen-

netty. Vuonna 2013 tehdyn uudistuksen ansiosta Pursiala 2 toimii ilman turvetta. 

 

ESE on aloittanut omia projekteja ei-polttavien ja uusiutuvien kaukolämpöteknologioiden 

käyttöönottamiseksi. SavoSolar on rakentanut Mikkeliin aurinkokeräinkentän, jolla tuote-

taan kesäkuukausina kaukolämpöä. Keräimistä saadaan kesällä noin 480 kW tehoa. Lisäksi 

ESE tuottaa biokaasua BioSairilan biojalostamolla, mutta sitä ei käytetä kaukolämmön tuo-

tantoon.  

 

5.4  Hukkalämmön lähteet Mikkelin alueella 

Huomattavista hukkalämmön lähteistä Metsä-Sairilan jätekeskus sijaitsee Pursialasta itään 

ja Sairilasta etelään. Kuvan 9 kartassa alue on merkitty kellertävällä alueella. Metsä-Sairilan 
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jätevedenpuhdistamo sijaitsee linnuntietä tietä noin 4 kilometriä Pursialasta itään, mutta 

maateitse matkaa kertyy jo 6 kilometriä. Jätevedenpuhdistamo on otollinen hukkalämmön 

lähde kaukolämmön tarpeisiin, mutta etäisyys ja maasto voivat vaikeuttaa tai estää sen te-

hokkaan hyödyntämisen. Linnuntietä joudutaan vetämään putkia kahden vesistöalueen yli, 

mutta maateitse matka on pidempi, eli lämpöhäviöitä tulisi enemmän. Tästä syystä ESE on 

rakentanut Metsä-Sairilaan lämpöpumppulaitoksen, mutta lämpö hyödynnetään jäteveden-

puhdistamon omissa prosesseissa ja Metsä-Sairilan alueella (Ympäristöraportti 2020). 

 

Pienehköjä, mutta hyödynnettäviä, hukkalämmön lähteitä ovat Mikkelin jäähalli ja Ikioma 

Areena jäähalli. Jäähallit sijaitsevat Siekkilästä pohjoiseen, noin 4 kilometriä Pursialasta ja 

2 kilometriä Mikkelin kaupungin alueelta. Pienempää hallia käytetään harjoituksiin, kun taas 

Ikioma Areena on kilpahalli. Ikioma Areenan yleisö kapasiteetti on 4200 katsojaa. (Mikkeli 

2022).  

 

ESE on aloittamassa toteutettavuusanalyysiä yhdessä Nordic Ren-Gas Oy:n kanssa vedyn 

tuotannon aloittamisesta Mikkelissä. Tarkoituksena on rakentaa PtG-laitos, joka tuottaa uu-

siutuvaa metaania pääasiassa liikenteen käyttöön. Prosessi perustuisi elektrolyysillä tuotet-

tuun kaasuun. PtG-laitoksen on tarkoitus saavuttaa ainakin 40 MW elektrolyysiteho vuonna 

2030. ESE itse arvioi, että kun suurempi teho saavutetaan, hukkalämmöllä voisi kattaa jopa 

yli 40 % kaukolämmön kokonaistarpeesta. (ESE 2022.) 

 

5.5  Menetelmäkuvaus ja lähtötiedot 

Case-tutkimusta varten luodaan kolme skenaariota. Tarkoituksena on antaa pitkän aikavälin 

kestävä ratkaisu, jotta kaukolämpöä voidaan tuottaa tarvittava määrä samalla kun edistetään 

hiilineutraaliustavoitetta. Skenaarioita varten oletetaan, että asukasluku, lämmitettävien 

kiinteistöjen määrä, tehontarve, tuotantokapasiteetti sekä lait pysyvät suhteellisen samoina, 

ellei skenaariossa toisin kuvailla. Tarkastelu väli on vuodesta 2022 vuoteen 2035, jolloin 

oletetaan hiilineutraaliustavoitteen täyttyvän. Tarkastelussa oletetaan, että järjestelmä pysyy 

toimintakuntoisena eikä siinä tapahdu suuria muutoksia. SYKE:n HINKU-laskennan 
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mukaan Mikkelin kaukolämmön kasvihuonekaasupäästöt ovat vaihdelleet 30 kt CO2-ekv. ja 

40 kt CO2-ekv. välillä. Päästöissä on huomattavissa pudotus vuoden 2013 jälkeen, todennä-

köisesti siksi, että Pursiala 2 päivitettiin korvaamaan turvetta puulla. Tästä syystä vuosipääs-

töiksi oletetaan vuosien 2014–2020 keskiarvo 37,1 kt CO2-ekv., koska näiden vuosien ole-

tetaan kuvastavan nykytilannetta tarkemmin. Kaukolämmön tarve vaihtelee vuosittain, 

mutta kulutuksen arvioidaan olevan noin 400 GWh vuodessa, perustuen historialliseen vaih-

teluun. Menoveden lämpötilan oletetaan olevan 65–110 ℃ välillä, mikä on yleinen lämpötila 

suomalaisessa kaukolämmössä. Pursialan vuotuiseksi huipunkäyttöajaksi oletetaan 4200 

tuntia, perustuen laskelmiin ESE:n lähtöarvoista. On kuitenkin huomioitava, että muilla 

energialähteillä huipunkäyttöaika saattaa erota tästä. 

 

Hukkalämmön lähteiden niukkuus ja laatu hankaloittavat hukkalämmön käyttöä kaukoläm-

mön tarpeisiin. Teollisuus kuluttaa yleisesti huomattavasti suurempia määriä energiaa kuin 

toimistot tai asuinrakennukset, minkä lisäksi teollisuuden yhteydessä saattaa ilmetä tar-

vepiikkejä eli lyhyessä ajassa olisi saatava mittava määrä energiaa. Koska teollisuutta on 

vähän, Mikkelin tilanne on siitä hyvä, että kulutus on melko tasaista, ennakoitavaa ja keskit-

tynyttä. Asuin- ja toimistorakennuksissa ilmenee harvoin suuria, teollisuuteen verrattavia 

tehontarpeita, jos koskaan. Yksi uusiutuvien ja erityisesti ei-polttavien kaukolämpöteknolo-

gioiden heikkous on energiatiheys. Koska suuria määriä energiaa ei tarvita, ei-polttavien 

teknologioiden käyttöönotto helpottuu huomattavasti. 

 

Kuten edellä mainittiin, Pursialan energian tuotantolaitos vastaa suurimmasta osasta kauko-

lämmön tuotantoa, joista sekä Pursiala 1 että 2 ovat polttoon perustuvia laitoksia. Pursiala 1 

on käyttöikänsä päässä 10–15 vuoden aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että tällä aika välillä ESE 

pyrkii löytämään korvaajan tälle laitokselle. Molemmissa laitoksissa käytetään puuta, tur-

vetta sekä kevyttä polttoöljyä polttoaineena, mutta Pursiala 1 turpeen osuus on suurempi ja 

kattila on suunniteltu turpeen polttoa varten. Turpeen alasajo osuu sikäli hyvään aikaan, että 

Pursiala 1 on saavuttamassa käyttöikänsä päätepisteen muutenkin. Hiilineutraalius, turpeen 

alasajo sekä Pursiala 1 poistuminen käytöstä toimivat pohjana jokaiselle skenaariolle. Ole-

tuksen on myös, että Pursiala 2 jatkaa toimintaansa normaalisti. Koska puu luokitellaan 
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uusiutuvaksi energialähteeksi, sen poltosta syntyviä päästöjä ei lasketa mukaan kokonais-

päästöihin. Kuvassa 13 on esitelty Mikkelin kaukolämmön kehitys vuodesta 2025 eteenpäin. 

 

Kuva 13. Mikkelin kaukolämmön kehitys Pursiala 1 ja Pursiala 2. 

 

Turpeen käyttö loppuu kokonaan molemmissa laitoksissa, kun Pursiala 1 on tullut elinkaa-

rensa päähän. Oletuksena on, että Pursiala 1 lopettaa toimintansa vuonna 2035, ja tähän asti 

se polttaa turvetta nykytason mukaisesti. Tästä eteenpäin turpeelle tuotetun lämmön jättämä 

aukko on siis korvattava ei-polttavalla teknologialla. Pursiala 2:sta on mahdollista ajaa ilman 

turvetta, joten turpeen osuus oletetaan korvattavan Pursiala 2 puulla kokonaan. Ei-polttavat 

teknologiat asetetaan paikalleen vuoteen 2035 mennessä, minkä jälkeen turpeen käyttö voi-

daan lopettaa helposti. Pursiala 1 ei ole järkevää ajaa alas ennen käyttöikänsä loppua useasta 

syystä. Ensinnäkin laitoksen elinkaari on hyvä viedä loppuun, jotta käytetyistä resursseista 

saadaan mahdollisimman suuri hyöty. Tämä on edullista taloudellisesti sekä kestävyyden 

kannalta, koska resursseja ei mene hukkaan. Toiseksi ESE:llä ei ole tällä hetkellä korvaavaa 

teknologiaa, jos Pursiala 1 lopetettaisiin lyhyellä aikavälillä. Uuden kaukolämpöteknologian 

rakentaminen ja käyttöönotto vaatii aikaa. Tästä syystä oletetaan, että Pursiala 1 jatkaa toi-

mintaansa normaalisti vuoteen 2035 asti. Puu, ja muu biomassa, luetaan bioenergiaksi, eli 

sen katsotaan olevan päästötöntä. Kevyttä polttoöljyä poltetaan niin vähän, että siitä syntyviä 

päästöjä voidaan tasata päästökaupalla. Näiden laskujen mukaan korvattavaa jää siis noin 

176 GWh. 
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5.6  Skenaario 1 

Skenaariossa 1 Pursiala 1 ja turpeen luoma vaje korvataan yhdellä tai useammalla kestävällä 

teknologialla. Kaukolämmön oletetaan kehittyvän kuvan 13 mukaisesti: turpeesta luovutaan 

2035, energiamarkkinoilla tai lainsäädännössä ei tapahdu suuria mullistuksia tänä aikana ja 

ESE:n toiminta jatkuu normaalisti, eikä se lisää kaukolämmön kapasiteettia esimerkiksi uu-

della puuta polttavalla kattilalla. Oletuksena on myös, että PtG-laitos saavuttaa odotetun te-

hon vuonna 2030. 

 

Ensin rajataan pois vaihtoehdot, joiden toteuttaminen on tehotonta tai taloudellisesti kannat-

tamatonta. Aurinkovoimaa voidaan hyödyntää lämpiminä kuukausina, mutta se ei sovellu 

laajamittaiseen, ympärivuotiseen kaukolämmön tuotantoon Suomessa. Aurinkovoimaa voi 

ja kannattaa hyödyntää, mutta se on lähinnä säätövoimaa tai pienempiä sovelluksia. Kuten 

aurinkopaneeleja, maalämpöä käytetään tällä hetkellä pienissä yksityisissä kiinteistöissä, ku-

ten omakotitaloissa. Kaukolämmön tarpeisiin sen valjastaminen on hankalaa korkean meno-

veden lämpötilan takia. Suomessa maan pintalämpötila on matala erityisesti talvisin. 

 

Geoterminen lämpö on Suomessa haastavaa. Nykyisellään teknologia näyttäisi olevan alku-

tekijöissä. Suomessa edistyksellisin kokeilu on todennäköisimmin St1 geoterminen lämpö-

kaivanto Helsingissä, joka on ensimmäisiä laatuaan Suomessa. Mallinnusten ja laskelmien 

mukaan lämpökaivojen tulisi olla useita kilometrejä syviä, ja todennäköisesti leveitä, jotta 

niistä saataisiin tarvittavia määriä lämpöä. Mikkelin tapauksessa kaivot olisi sijoitettava kau-

pungin ulkopuolelle, koska rakennukset ja pohjavesialueet estävät kaivojen rakentamisen 

esimerkiksi keskustaan. Pidempi kuljetusväli tarkoittaisi myös enemmän lämpöhäviöitä. 

 

Hukkalämpö on erittäin hyvä kaukolämmön lähde sekä taloudellisesti että ympäristön kan-

nalta. Hukkalämmön lähteitä on monia, mutta kaukolämmön näkökulmasta niitä rajoittavat 

useat tekijät, kuten lämpötila ja saatavuus. Nykyään parhaita hukkalämmön lähteitä näyttäi-

sivät olevan teollisuus, jätevedenpuhdistamot ja datakeskukset. Kuten aiemmin mainittiin, 

Mikkelissä hukkalämmön lähteitä on tällä hetkellä rajallisesti saatavilla. Datakeskus voisi 
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olla todennäköisin lisääntyvän digitalisaation vuoksi. Vertailukohtana voidaan käyttää 

Mäntsälän datakeskusta. Keskuksesta saadaan noin 20–30 GWh lämpöä vuodessa. Saman-

kokoisella keskuksella katettaisiin 5–7,5 % kokonaistarpeesta, ja 12–17 % korvattavasta 

kaukolämmöstä. 

 

Paras hukkalämmön lähde lähitulevaisuudessa on Mikkeliin suunnitteilla oleva PtG-laitos. 

PtG-laitos on tarkoitettu synteettisen maakaasun tuottamiseen liikenteen käyttöön, joten lai-

toksen tuottamaa vetyä tai kaasua ei todennäköisesti tulla hyödyntämään kaukolämmön tuo-

tantoon. Laitosta voidaan tulevaisuudessa laajentaa, mutta oletuksena on, että aiemmin ku-

vattu laitos aloittaa toimintansa 2025–2030. Elektrolyysi- sekä metanaatioprosessissa syntyy 

huomattava määrä hukkalämpöä, joka on yli 70 ℃ lämpötilassa. Tämän lämpöistä hukka-

lämpöä voidaan hyödyntää kaukolämmön tuotannossa. Tämän lisäksi metanaatioprosessista 

saadaan myös hukkalämpöä, mutta PtG-laitoksesta ei ole tarkkaa tietoa. Hukkalämpö ote-

taan talteen lämpöpumppujen avulla, ja käytetään kaukolämmön tuotantoon. Jos PtG-laitos 

kattaa noin 40 % kaukolämmön kokonaistarpeesta, tarvitaan yhteensä 240 GWh. Koska Pur-

siala 1 jatkaa toimintaansa, lopulliseksi korvattavaksi energiamääräksi jää 10–20 GWh. 

 

Parhaimpina vaihtoehtoina näyttävät tällä hetkellä olevan biomassakattilat sekä sähkökatti-

lat. Lämpöpumput ja sähkökattilat vaativat sähköä toimiakseen, minkä lisäksi lämpöpumput 

tarvitsevat lämpövaraston. Lämpöpumppusaleja on jo nyt käytössä useissa kaupungeissa. 

Ongelmaksi Mikkelissä muodostuu tällä hetkellä lämmönlähteiden puute. Lämpöpumppuja 

olisi tehokkainta hyödyntää esimerkiksi teollisuuden, datakeskuksien tai jätevedenpuhdista-

mojen yhteydessä. Ympäristöstä, kuten järvestä, saatava lämpö ei ole laajamittaisesti hyö-

dynnettävissä varsinkaan talvisin. Lämpöpumppujen mitoitus tulisi tehdä sekä lämpövaras-

tojen että sähkötehon mukaan. Lämpöpumppuja ei voi myöskään lisätä loputtomasti, koska 

lämmön lähteet eivät riitä, vaikka niitä olisikin. Kaukojäähdytyksen tuottamiseen lämpö-

pumput kuitenkin soveltuvat. Tällöin pumput voivat käyttää lämpövarastona esimerkiksi pa-

luu- tai järvivettä. 

 

Biomassakattilat ovat tunnettua teknologiaa ja niitä on helppo rakentaa tarpeen mukaan. 

4200 tunnin huipunkäyttöajalla ja 90 % hyötysuhteella biomassakattiloita tarvittaisiin 3–4 
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MW edestä. Vaihtoehtoja on kaksi: joko pelkkä lämmön tuotanto tai CHP-laitos. CHP-laitos 

on energiatehokkuuden kannalta parempi, koska polttoaineella tuotetaan molempia energia-

muotoja. CHP-laitoksen mahdollinen ylimääräinen sähkön tuotanto voidaan myydä tai käyt-

tää esimerkiksi sähkökattiloihin. Biomassakattiloiden etuna ovat niiden vahva tieto- ja ko-

kemuspohja, korkea hyötysuhde ja helppo skaalattavuus. Jos lämpötehon tarve on kuitenkin 

vain muutamia megawatteja, ei isompaa CHP-laitosta ole järkevää rakentaa. 

 

Loput energiasta voitaisiin tuottaa myös sähkökattiloilla. Sähkö otettaisiin joko Pursialan 

omasta tuotannosta, uudesta tuulivoimasta tai sähköä voitaisiin ostaa. Oletetaan, että tuuli-

voimalan huipunkäyttöaika on 3500 tuntia ja sähkökattilan hyötysuhde 100 %. Tällöin tuu-

livoimaa tarvittaisiin 4–5 MW edestä. Kattiloita ei tarvitsisi montaa, ja ne voisi helposti yh-

distää CHP-laitoksen toimintaan. Markkinoilta sähköä voidaan ostaa tarpeen mukaan, mutta 

hinta saattaa olla taloudellisesti kannattamaton. Sähkökattiloiden etuna ovat niiden ympäri-

vuotinen toimivuus sekä määrällinen joustavuus, mutta ne ovat vahvasti riippuvaisia sähkön 

hinnan ailahtelusta sekä sähkön tuotantotavasta. Suomessa jo laajalti käytetty energiamuoto 

on tuulivoima, mutta tuulisähkön saatavuus, ja täten hinta, vaihtelevat huomattavasti. Tästä 

syystä energiayhtiöt ajavat yleensä sähkökattiloita, kun sähkö on halpaa. Muulloin on talou-

dellisesti järkevämpää myydä sähköä. 

 

Useassa energialaitoksessa on käytössä savukaasupesuri. Savukaasupesuri on monien arvi-

oiden mukaan erittäin haluttava laite: se lisää laitoksen tehokkuutta, vähentää päästöjä ja 

siitä saadaan lämpöpumpuille lämpövarasto. Savukaasupesurin toiminta on vahvasti riippu-

vainen laitoksesta, savukaasujen ominaisuuksista ja pesuriin liitetyistä laitteista. On kuiten-

kin selvää, että savukaasupesurista on selvää taloudellista ja ympäristöllistä hyötyä. Toden-

näköisesti savukaasupesuri yksin ei riittäisi kattamaan tuotantovajetta, vaan sitä pitäisi kor-

vata myös muilla teknologioilla. Vaikka pesuri on lisäkustannus, sen on arvioitu maksavan 

itsensä takaisin parantuneena hyötysuhteena ja hukkalämpönä. 
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5.7  Skenaario 2 

Skenaariossa 2 kaukolämpö tuotetaan pääosin ydinvoimalla, minkä lisäksi voidaan käyttää 

myös muita ei-polttavia teknologioita. Kuten skenaariossa 1, korvaavan tuotannon tulisi olla 

käytössä, kun Pursiala 1 ja turve jäävät pois käytöstä viimeistään vuonna 2035. Ydinvoi-

malla voidaan tuottaa sekä sähköä että lämpöä, joten sähkö voidaan jälleen hyödyntää itse 

tai myydä. 

 

Suurin osa ydinvoimasta käytetään sähkön tuotantoon, mutta lämmön tuotantoakin on suun-

niteltu. Erityisesti modulaariset ja pienydinvoimalat on suunnattu enemmän lämmön tuotan-

toon. Kuitenkin tulevaisuudessa moni ei-polttava kaukolämpöteknologia voi pohjautua säh-

köön, joten sähkön tuotanto ydinvoimalla ei ole pois suljettua. Esimerkiksi Olkiluoto 3:n 

kokoinen voimala ei ole järkevä Mikkeliin. Sähköä on kuitenkin kannattavaa myydä, eikä 

välttämättä käyttää lämmön tuotantoon. Suurta ydinvoimalaa voisi harkita, mikäli Pursiala 

2 lopetetaan ja alueella on muuten kysyntää sähkön ja lämmön tuotannolle. Suuri ydinvoi-

mala vaatii myös paljon jäähdytystä. Tästä syystä ydinvoimalat sijoitetaan yleensä meren-

rannoille, mistä saadaan helposti jäähdytysvettä. 

 

Mikkelin nykytilanteeseen ja lähitulevaisuuteen pienydinvoimala tai pienempi kokoinen yh-

teistuotantovoimala on sopiva vaihtoehto. Pienydinvoimalat soveltuvat pelkän lämmön tuo-

tantoon ja niiden koko vaihtelee 20–100 MW välillä. Voimaloita on siis helppo rakentaa 

tarpeen mukaan. Monista pienydinvoimaloista suunnitellaan modulaarisia, joten useamman 

rakentaminen ei ole ongelma. Ydinvoiman suurimpia etuja ovat energiatiheys ja tasainen, 

ympärivuotinen tuotanto. Jo pienellä määrällä uraania saadaan tuotettua huomattavan paljon 

lämpöä. Tuuli- ja aurinkoenergian haittapuolia ovat tuotannon vaihtelevuus, mikä on erityi-

sen hankalaa talvella, mutta ydinvoimala pyörii kesät talvet. 

 

Suomessa pienydinvoimalat ovat vasta kehitteillä, mutta esimerkkejä maailmalta löytyy. 

Aiemmin tehtyjen oletusten perusteella, tarvittaisiin useampi 20–40 MW ydinvoimalaa kat-

tamaan Pursiala 1 ja turpeen jättämän vajeen. On kuitenkin vaikea arvioida, milloin 
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pienydinvoimalat, ja erityisesti modulaariset voimalat, ovat kaupallisessa käytössä ja kauan 

niiden rakentaminen kestää. Osuvampia vertailukohtia pienydinvoimaloille voidaan hakea 

myös ulkomailta. Ågestan ydinvoimalan kokoinen laitos voisi hyvin sopia Mikkelin kau-

pungille. Voimalan sähköteho oli 10 MW ja lämpöteho oli 68 MW. Teho on ehkä hieman 

korkeampi kuin tarvitaan, mutta se vähentäisi puun tarvetta Pursiala 2:ssa. Jos tämän kokoi-

nen yhteistuotantolaitos pystytettäisiin Mikkeliin, ylimääräinen energia voitaisiin myydä 

eteenpäin, kasvattaen ESE:n tuloja. Suomessa ja Euroopassa pienydinvoimaa tutkitaan jat-

kuvasti. Esimerkiksi LUT:n suunnitellaan testireaktoria, joka voisi käynnistyä seuraavan 

10–20 vuoden sisällä. Sen kooksi on kaavailtu noin 26 MW. Tämän kokoinen ydinvoimala 

saattaa olla liian suuri, jos otetaan myös huomioon PtG-laitoksen tuottama lämpö. 

 

5.8  Skenaario 3 

Skenaariossa 3 turve ajetaan alas jo ennen vuotta 2030, esimerkiksi seuraavan hallituskauden 

lopulla eli 2027. Turpeesta tulisi siis luopua todella nopeasti, mikä tarkoittaisi todennäköi-

sesti Pursiala 1 sulkemista ennenaikaisesti, ja Pursiala 2:ssa turpeen korvaamista puulla. Ole-

tettavasti PtG-laitos ei ole täysin valmis ennen 2030, joten tälle välille pitäisi löytää jokin 

ratkaisu. 

 

Geotermisen lämmön rakentaminen on hankalaa taloudellisesti, käytännössä sekä lupien 

puolesta. Vaikka geotermiseen lämpöön päädyttäisiin, sen rakentaminen kestäisi kauan. St1 

Helsingin projekti alkoi vuonna 2015, eikä vielä vuonna 2022 sillä ole tuotettu lämpöä. Geo-

termistä lämpö rajoittavat myös aiemmin mainitut tekijät, eli lämpökaivojen poraaminen ja 

sijoittaminen. Kymmenien megawattien tehon saamiseksi niitä myös pitäisi rakentaa monia, 

mikä edelleen pitkittäisi aikataulua. 

  

Parhaat vaihtoehdot tässä skenaariossa ovat biomassa- sekä sähkökattilat. Molemmat tekno-

logiat ovat tunnettua ja suoraviivaisia, niitä voidaan rakentaa tarpeen mukaan useampia ja 

tarvittaessa sähkö voidaan ostaa markkinoilta tai ottaa oman laitoksen tuotannosta. Jos ra-

kennetaan uusi CHP-laitos, sähkökattiloita voi ja kannattaakin hyödyntää sähkön 
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ylitarjonnan aikana muutenkin. Samoin voidaan toimia lämpöpumppujen kanssa, mutta läm-

pöpumput tarvitsevat lämpövaraston. Jos samaan aikaan Pursialaan rakennetaan savukaasu-

pesuri, lämpöpumput voidaan ottaa käyttöön sähkökattiloiden rinnalle. Jonkin suuren huk-

kalämmön lähteen rakentaminen lyhyessä ajassa Mikkeliin ei näytä todennäköiseltä tällä 

hetkellä, mutta jos datakeskus Mikkeliin rakennetaan, sen tuottama hukkalämpö kannattaa 

ehdottomasti hyödyntää. Biomassakattilat ovat tunnettua teknologiaa ja niitä on helppo ra-

kentaa tarpeen mukaan. 4200 tunnin huipunkäyttöajalla ja 90 % hyötysuhteella biomassa-

kattiloita tarvittaisiin 50–70 MW edestä, ja sähkökattiloita 40–50 MW edestä, jos sähköä 

saadaan jatkuvasti. Tuulivoiman huipunkäyttöajalla sähkökattiloita tarvitaan 50–60 MW.  
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6  Johtopäätökset 

Tämän työn tavoitteena oli löytää uusiutuvia ja/tai ei-polttavia energialähteitä korvaamaan 

turve ja Pursiala 1 jättämä vaje, ja täten Mikkelin kaupungin hiilineutraaliustavoitteen edis-

täminen. Arvion pohjalta hankaliksi tai avustaviksi teknologioiksi valikoituivat aurinko-

voima, maalämpö ja geoterminen lämpö. Aurinkovoimaa voidaan käyttää joko sähkön tai 

lämmön tuotantoon hyvin rajallinen aika vuodesta. Pienissä määrin tai säätövoimana aurin-

kovoima tai maalämpö voivat olla paikallaan, mutta Suomessa niiden hyödyntäminen kau-

kolämmön tuotantoon ei ole kannattavaa tai tehokasta. Vetytalousprojekti keskittyy liiken-

teen tarpeisiin, joten siitä tuotetun kaasun tai vedyn käyttäminen kaukolämpöön ei ole vaih-

toehto. Mikkelissä on myös saatavilla rajallisesti hukkalämpöä teollisuuden ja muun tuotan-

non puutteen takia. Toisaalta tämä tasoittaa lämmön tarvetta, ja parantaa ei-polttavien tek-

nologioiden hyödyntämistä, koska suuria määriä energiaa ei tarvita. 

  

Tämän työn pohjalta todennäköisin skenaario on skenaario 1. Pursiala 1 ja turpeen jättämä 

vaje korvataan sekoituksella hukkalämpöä PtG-laitokselta, energiapuuta ja sähköön pohjau-

tuvaa kaukolämpöä. PtG-laitoksesta saatu hukkalämpö kattaa mahdollisesti itsessään jo suu-

rimman osan vajeesta. Laitoksen hukkalämpöä hyödynnetään lämpöpumppujen avulla. 

Lämpöpumppujen kaukokylmämahdollisuuksia on myös kannattavaa tutkia. Loput läm-

möstä voidaan tuottaa joko biomassa- tai sähkökattiloilla. Jo lähitulevaisuudessa varsinkin 

energiapuun hinta voi nousta kasvavan kysynnän takia, joten sähkökattilat voivat olla kil-

pailullisempia tulevaisuudessa. Ratkaisevat tekijät ovat sähkön tuotantotapa ja hinta. Puun 

polttoon liittyvä lainsäädäntö saattaa muuttua uusien EU:n direktiivien myötä, joten ainakin 

osittainen siirtyminen sähköpohjaiseen energiaan kannattaa harkita. PtG-prosessi käyttää 

hiilidioksidia, joten uuden, pienemmän puukattilan rakentaminen antaisi lisää raaka-ainetta, 

mikäli sen yhteydessä on hiilidioksidin talteenotto.  

 

Skenaario 2 ei näytä yhtä todennäköiseltä, kuin skenaario 1. Ydinvoima on tulevaisuudessa 

erittäin hyvä ja edullinen tapa tuottaa energiaa, mutta tällä hetkellä pienydinvoima ei ole 
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kaupallisessa käytössä. Periaatteessa sopivan kokoinen ydinvoimala on mahdollista toteuttaa 

kymmenessä vuodessa, mutta vastaavia voimaloita ei Suomeen ole toistaiseksi rakennettu. 

 

Skenaariossa 3 käytössä ovat samat teknologiat aiemmin todetuista syistä, mutta PtG-laitos 

ei ole ehtinyt valmistua. Vaihtoehdoiksi jäävät silloin biomassa- ja sähkökattilat, koska ne 

saadaan nopeasti toimintaan ja  

 

Lämpöpumput ovat myös hyvä vaihtoehto, mutta tällä hetkellä niillä näyttäisi olevan enem-

män rajoituksia kuin sähkökattiloilla. Kuten sähkökattilat, lämpöpumput soveltuvat hyvin 

CHP-laitosten yhteyteen, mutta niitä myös rajoittavat samankaltaiset tekijät, kuten sähkö 

hinta. Tämän lisäksi lämpöpumppu vaatii toimiakseen lämpövaraston, joita Mikkelissä vai-

kuttaisi olevan niukasti. PtG-laitoksen yhteyteen  

 

Ydinvoima on houkutteleva vaihtoehto tulevaisuudessa, mutta sen käyttöönotto on tällä het-

kellä haastavaa pienydinvoimaloiden vähäisen kokemuksen takia. Suurempaa ydinvoimalaa 

ei ole järkevää rakentaa pelkästään Mikkelin kaupungin takia. Kooltaan ja toiminnaltaan 

lämpöä tuottava pienydinvoimala, tai useampi, voisi olla erittäin hyvä ratkaisu Mikkelin ko-

koiseen kaupunkiin. Useita pienydinvoimaloita suunnitellaan nimenomaan keskikokoisten 

kaupunkien tarpeisiin. Ydinvoimalla voidaan tuottaa myös sähköä, mutta suuren voimalan 

sijoittaminen Mikkeliin olisi ylimitoittamista, eikä taloudellisesti järkevää. Sähkön tuotan-

toon CHP-laitos tai tuulivoima on parempi ratkaisu. Tuulivoima on tuotantokustannuksiltaan 

edullista, mutta tuulivoimaa rajoittavat kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen sekä energiati-

heys. 
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7  Pohdinta 

Jo lähitulevaisuudessa kaukolämmön tarve tulee laskemaan energiatehokkaampien talojen 

ja yksityisten lämmön tuotantoteknologioiden käytön myötä. Keskitetty lämmön tuotanto on 

kuitenkin edelleen erittäin tehokas ja edullinen tapa tuottaa suuria määriä lämpöä. Suomessa 

lämpöä tarvitaan ympäri vuoden, joten kaukolämmön tuotanto tuskin on loppumassa. To-

dennäköisin kehitys onkin älykkään järjestelmän kaltainen tilanne, missä lämpöä tuotetaan 

ja haetaan useista lähteistä. Tuotannossa yhdistetään sekä sähköön että pelkkään lämpöön 

perustuvia tuotantoteknologioita. 

 

Älykäs kaukolämpöjärjestelmä parantaa järjestelmän kannattavuutta ja tehokuutta. ESE on-

kin jo ottanut askeleita älykästä järjestelmää kohti parantamalla verkon digitalisaatiota ja 

optimoimalla järjestelmää. Kaukojäähdytys ja hukkalämpö ovat olennainen osa älykästä 

kaukolämpöjärjestelmää. Hukkalämpöä voidaan kerätä useista lähteistä, esimerkiksi asiak-

kailta. Hukkalämpöä rajoittaa lämmön lähteen lämpötila. Suomessa menoveden lämpötilat 

ovat melko korkeita lämmön tarpeen suuruudesta ja teknologian rajoitteista johtuen. Kaikkia 

hukkalämmön lähteitä ei siis voida hyödyntää kaukolämmön tarpeisiin järkevästi. Myös 

energian varastointi on osa älykästä kaukolämpöjärjestelmää. Energiaa varastoidaan monilla 

eri tavoilla, mutta edelleen tyypillinen varastointitapa on suuri vesivarasto. Energiavarastot 

parantavat edelleen järjestelmän tehokkuutta ja auttavat vastaamaan kysyntään. Jos energiaa 

tuotetaan tulevaisuudessa paljon tuulivoimalla, energian varastointi on todennäköisesti hy-

vin ajankohtaista, koska tuulivoiman yksi huono puoli on kysynnän ja tarjonnan kohtaami-

nen. Toisaalta sähkön käyttö energian lähteenä mahdollistaisi myös sähköakkujen hyödyn-

tämisen. Teknologioiden monipuolistuminen parantaa järjestelmän joustavuutta, ja sähköä 

voi käyttää monissa kohteissa. 

 

Yleisesti kaukolämpöjärjestelmän päivittäminen uudempaan sukupolveen parantaisi ei-polt-

tavien teknologioiden käyttömahdollisuuksia. Neljännen ja viidennen sukupolven kauko-

lämpöjärjestelmissä menoveden lämpötila on matalampi kuin aiemmissa. Tämä mahdollis-

taa hukkalämmön lähteiden laaja-alaisemman hyödyntämisen, parantaa järjestelmän 
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tehokkuutta ja vaatii vähemmän energiatiheitä teknologioita lämmön tuotannossa. Uudem-

paan järjestelmään siirtyminen voi kuitenkin olla taloudellisesti kannattamatonta ja olisi to-

dennäköisesti vuosikymmenien projekti. 

 

Työssä esitetyt tulokset ovat suuntaa antavia ja teoreettisia. Teknologioiden arviointia han-

kaloittaa huomattava määrä muuttujia ja lähteiden vaihtelevuus. Työssä on tehty monia ole-

tuksia, jotka saattavat muuttua todellisessa tilanteessa. Erityisesti käytännön läheisten, to-

dellisuudessa toteutettujen esimerkkien löytäminen oli paikoin vaikeaa. Monissa lähteissä 

tiedot olivat myös puutteellisia. Tarkemman ja todellisuutta paremmin vastaavan kuvan 

voisi saada esimerkiksi tutkimalla tiettyjen teknologiavalmistajien tarjoamia mahdollisuuk-

sia ja tekemällä näiden pohjalta laskelmia. 
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