
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 

Teknillinen tiedekunta 

Energiatekniikan koulutusohjelma 

 

 

 

 

 

Markku Sjöman 

KAUKOLÄMMÖN HINNOITTELUMALLIEN OPTIMOINTI JA  

KEHITTÄMINEN MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työn tarkastajat:  Professori Esa Vakkilainen 

Tutkimusjohtaja Juha Kaikko



 

TIIVISTELMÄ 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 

Teknillinen tiedekunta 

LUT Energia 

Energiatekniikan koulutusohjelma 

Markku Sjöman 

Kaukolämmön hinnoittelumallien optimointi ja kehittäminen muuttuvassa  

toimintaympäristössä 

Diplomityö 

2014 

98 sivua, 23 kuvaa, 8 taulukkoa ja 4 liitettä 

Tarkastajat: Professori Esa Vakkilainen 

 Tutkimusjohtaja Juha Kaikko 

Hakusanat: kaukolämmitys, kaukolämmön tuotanto, siirto ja jakelu, kaukolämpölii-

ketoiminta, kaukolämmön hinnoittelumallit, kaukolämpötariffi 

Kaukolämpöliiketoiminnan kehittämistarve korostuu jatkuvasti alan rakennemuutos-

ten ja markkinoiden muutoksien seurauksena. Turku Energian tavoitteena on uudistaa 

ja kehittää kaukolämmön hinnoitteluaan vastaamaan energian tuotannon, jakelun, lop-

pukäytön ja muihin alan muutoksiin.  

Tässä opinnäytetyössä tutkitaan kaukolämmön hinnoittelun optimointi ja kehittämistä 

nykyisessä sekä tulevaisuuden markkina- ja tuotantorakenteessa. Nykyisen hinnoitte-

lumallin lisäksi tutkitaan vaihtoehtoisia tapoja hinnoitella myytävä kaukolämpöener-

gia, kuten vuodenaikojen mukaan määriteltävä muuttuva energianhinta. Työn kirjalli-

suusosassa esitellään kaukolämmön tuotanto, siirto ja jakelu sekä liiketoiminta Suo-

messa ja Turun seudulla. Tutkittavat hinnoittelumallit perustuvat todellisiin ja arvioi-

tuihin liiketoiminnan kustannuksiin, sekä esitettyihin laskentaperiaatteisiin. 

Turku Energian nykyistä perusmaksun hintatasoa tulee korottaa, jotta se vastaa läm-

mönhankinnan kiinteitä kustannuksia tarkemmin ja minimoi liiketoiminnan markki-

nariskiä. Nykyisen hinnoittelun verokomponentin kehittämisellä lisätään hinnoittelun 

läpinäkyvyyttä. Kausihinnoittelun avulla energianhinta noudattaa tuotannon kustan-

nuksia vuoden aikana ja ohjaa asiakkaiden lämmönkulutusta nykyistä tarkemmin. Uu-

siutuvilla energianlähteillä tuotettua kaukolämpöä voidaan myydä erillisillä tuotteilla, 

joiden avulla liiketoiminnalle saadaan lisäarvoa.



 

ABSTRACT 

Lappeenranta University of Technology 

Faculty of Technology 

LUT Energy 

Energy Technology 

Markku Sjöman 

Optimization and development of the pricing of district heating energy within a 

changing operational environment  

Master’s thesis 

2014 

98 pages, 23 figures, 8 tables and 4 appendices 

Examiners: Professor Esa Vakkilainen 

 Research Director Juha Kaikko 

Keywords: district heating, district heat energy production, distribution and transfer, 

district heating trade, district heating pricing models, district heating tariff  

The need to develop the district heating business models is emphasized constantly due 

to the ongoing changes in the district heating market and business structure. The aim 

of Turku Energia is to update their pricing of district heating energy in relation to the 

changes in the local production structure, distribution and end-use of heating energy 

and the development of the heating market. 

The optimization and development of the pricing of district heating energy is re-

searched in this Master’s thesis within the current and future market structures. In ad-

dition to the current fixed pricing model also other different types of pricing are ana-

lyzed such as pricing models based on annual seasons. The production, distribution 

and transfer as well as the district heating trade in Finland and in the Turku region are 

introduced in the literary part of this paper. The basis for the pricing models are intro-

duced and the effects of the district heating market changes and the changes in the 

heating business in Turku on the energy price are assessed.  

The current level of monthly fixed heat tariff should be raised in order for it to corre-

spond with the fixed costs of the purchasing of district heat and to minimize the risks 

of business activity. The transparency of pricing can be improved by further specifying 

the fuel taxation component within the pricing model. The use of a seasonal pricing 

model follows the varying costs of energy production within a year more accurately 

than the current pricing and guides the customers’ use of energy more effectively. Dis-

trict heat produced with renewable energy sources can be marketed and sold with sep-

arate pricing models that bring added value to the local district heating trade. 

 



 

ALKUSANAT 

Tämä diplomityö on tehty Turku Energian kaukolämpöyksikölle keväällä 2014. Työn 

ohjaajana työpaikalla toimi lämpöpäällikkö Ari Eklund ja työn tarkastajina toimivat 

professori Esa Vakkilainen sekä tutkimusjohtaja Juha Kaikko Lappeenrannan teknilli-

seltä yliopistolta. Ohjaajien ja tarkastajien lisäksi työn etenemisessä ja aivoriihissä oli 

tiiviisti mukana myös useita muita henkilöitä Turku Energialta, kuten lämpöyksikön 

johtaja Jari Kuivanen, lämmönhankintapäällikkö Ilkka Syrjälä ja kehityspäällikkö 

Antto Kulla.  

Haluan kiittää Turku Energiaa mielenkiintoisesta ja haastavasta diplomityön aiheesta, 

jonka parissa opin todella paljon uutta kaukolämpöalasta. Edellä mainittujen henkilöi-

den lisäksi kiitos kuuluu myös kaikille muille Turku Energialaisille, jotka olivat mu-

kana työni etenemisessä ja aiheen tutkinnassa tavalla tai toisella. Opiskeluitani tuke-

massa ollut perheeni ja kaikki ystäväni saavat myös suuren kiitoksen opintojen ja lop-

putyön etenemisen tsemppaamisesta.  

Turussa 25.4.2014 

Markku Sjöman



 

SISÄLLYSLUETTELO 

SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 7 

1 JOHDANTO 9 

1.1 Työn tausta ................................................................................................ 9 

1.2 Työn tavoite............................................................................................. 10 

1.3 Työn rajaukset ......................................................................................... 11 

2 KAUKOLÄMMITYS 12 

2.1 Kaukolämmön tuotanto ........................................................................... 13 

2.2 Tuotannon tunnusluvut ............................................................................ 15 

2.3 Kaukolämmöntuotannon polttoaineet ..................................................... 18 

2.3.1 Kivihiili ja polttoöljyt ................................................................. 20 

2.3.2 Puuperäiset polttoaineet .............................................................. 21 

2.3.3 Jätepolttoaineet ........................................................................... 23 

2.3.4 Ylijäämälämmön hyödyntäminen ............................................... 24 

2.4 Kaukolämmön jakelujärjestelmä ............................................................. 25 

2.4.1 Kaukolämpöverkon rakenne ....................................................... 28 

2.4.2 Lämmön varastointi .................................................................... 31 

2.5 Kaukolämpöenergian loppukäyttö .......................................................... 32 

3 TURUN SEUDUN KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄ 35 

3.1 Peruskuormalaitokset .............................................................................. 37 

3.1.1 Naantalin voimalaitos ................................................................. 37 

3.1.2 Orikedon biolaitos ....................................................................... 39 

3.1.3 Orikedon jätteenpolttolaitos ........................................................ 40 

3.1.4 Kakolan lämpöpumppulaitos ...................................................... 41 

3.2 Vara- ja huippulämpölaitokset ................................................................ 42 

3.3 Turun Seudun kaukolämpöverkko .......................................................... 43 

3.4 Tulevaisuuden hankkeet .......................................................................... 44 

4 KAUKOLÄMPÖLIIKETOIMINTA 46 

4.1 Tuotanto ja -kustannusrakenne voimalaitoksissa .................................... 46 

4.2 Turku Energian lämmönhankinnan kustannusrakenne ........................... 49 

4.2.1 Peruskuormatuotannon kustannusrakenne .................................. 50 

4.2.2 Muun lämmönhankinnan ja kaukolämpöverkon kustannukset ... 54 

4.2.3 Kustannusten jakautuminen laitoksittain .................................... 54 

4.3 Turku Energian hinnoittelumalli ............................................................. 55 

4.3.1 Liittymismaksu ja johtomaksu .................................................... 55 

4.3.2 Kaukolämmön perusmaksu ......................................................... 57 

4.3.3 Energiamaksu .............................................................................. 57 



 

5 HINNOITTELUMALLIEN OPTIMOINTI JA  KEHITTÄMINEN 59 

5.1 Energiateollisuuden mallin mukainen hinnoittelu................................... 60 

5.1.1 Perusmaksukomponentti ja kiinteät kustannukset ...................... 61 

5.1.2 Markkinan muutokset ................................................................. 65 

5.1.3 Tuotantorakenteen muutokset ..................................................... 68 

5.1.4 Polttoaineverotus hinnoittelun komponenttina ........................... 71 

5.2 Tuotantomuotoon ja energianlähteisiin perustuva hinnoittelu ................ 73 

5.3 Kausihinnoittelu ...................................................................................... 75 

5.3.1 Hinnoittelukausien valitseminen ................................................. 76 

5.3.2 Kausihinnoittelun vaikutus liiketoiminnassa .............................. 80 

5.4 Tuntitariffi ............................................................................................... 83 

5.5 Kaukolämmityksen kilpailukyky ............................................................ 84 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET 89 

7 YHTEENVETO 91 

LÄHDELUETTELO 93 

 

LIITTEET 

LIITE 1: Kitkakertoimen määrittäminen putkille Reynoldsin luvun ja suhteellisen 

karheuden k/d avulla 

LIITE 2: Lämmönjakokeskuksen peruskytkentä sisältäen ilmanvaihdon lämmönsiir-

timen 

LIITE 3: Turku Energian lämmönhankinnan jakautuminen vuonna 2013 

LIITE 4: Kaukolämmön hinnoittelumallit ja Turku Energian kaukolämpöliiketoi-

minta (ei-julkinen asiakirja) 

 



 

SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

a kustannusten jako-osuus  [%] 

d halkaisija   [m] 

E energia   [MJ], [MWh] 

k karheus   [mm] 

K kustannus   [€] 

l höyrystymislämpö  [MJ/kg] 

L pituus   [m] 

�̇� massavirta   [kg/s] 

P teho   [MW] 

p paine   [bar], [N/m2]  

q kulutussuhde   [-] 

qi lämpöarvo   [MJ/kg] 

qv tilavuusvirta   [m3/s] 

Q lämpöenergia  [MJ], [MWh] 

T lämpötila   [°C], [K]  

w virtausnopeus  [m/s] 

x massaosuus   [m- %] 

Kreikkalaiset aakkoset 

λ lämmönjohtavuus  [W/mK] 

ζ kitkakerroin   [-] 

η hyötysuhde   [%] 

ρ tiheys   [kg/m3] 

Ф lämpöteho   [MW] 

Alaindeksit 

a vuosi 

abs absoluuttinen, netto 

CO2 hiilidioksidi 

e sähkö 

ekv ekvivalentti 

h huippu 

in sisään 

k kattila 

kl kaukolämpö 

l lämpö 

pa polttoaine 

pm perusmaksu 

s sisä 

v vesi  



 

Lyhenteet 

2Mpuk Yksiputkinen kiinnivaahdotettu kaukolämpöjohto 

BFB Bubbling Fluidized-Bed, Kupliva leijukerrospeti 

CCS Carbon Capture and Storage, Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi 

CFB Circulating Fluidized-Bed, Kiertoleijukerros 

CHP Combined Heat and Power, Lämmön ja sähkön yhteistuotanto 

COP Coefficient of Power, Lämpökerroin 

POK Kevyt polttoöljy 

POR Raskas polttoöljy 

RONA Return On Net Assets, Nettovarallisuuden tuottoaste 

TSE Turun Seudun Energiantuotanto Oy 

TSK Turun Seudun Kaukolämpö Oy 

YVA Ympäristövaikutusten arviointi



9 

1 JOHDANTO 

Kaukolämmitys on yleisin käytettävä lämmitysmuoto asuin-, toimisto- ja liikeraken-

nuksissa Suomessa ja suurimmissa kaupungeissa sen osuus on yli 90 % rakennusten 

lämmitysenergiankulutuksesta (Energiateollisuus ry 2014). Keskitetty energiatehokas 

ja vähäpäästöinen tuotanto, toimintavarmuus ja huoltovapaus sekä kilpailukykyinen 

hinta ovat edelleen kaukolämmityksen tärkeimmät kilpailuedut markkinoilla. Suo-

messa kaukolämpö tuotetaan pääosin fossiilisilla polttoaineilla suurissa yhteistuotan-

tovoimalaitoksissa sähköenergian rinnalla ja huippulämpötehontarpeen aikoina pie-

nemmissä lämpökeskuksissa. Uusiutuviin energianlähteisiin siirtyminen on yksi tule-

vaisuuden suurimmista haasteista ja tavoitteista kaukolämpöalalla. Etenkin puupoltto-

aineiden käyttöä kaukolämmön tuotannossa lisätään jatkuvasti ja teollisuuden ylijää-

mälämpöjä hyödynnetään uusilla teknisillä ratkaisuilla entistä tehokkaammin. Myös 

muut uudistukset alalla kuten kaksisuuntaisen lämpökaupan aloittaminen ja matala-

lämpötilaverkkojen hyödyntäminen lisäävät alan murrosta. 

Lämpöyhtiöiden liiketoiminta perustuu voimalaitoksissa tuotetun kaukolämpöener-

gian myyntiin ja jakeluun asiakkaille. Tyypillisin hinnoittelumalli Suomessa on edel-

leen Energiateollisuus ry:n ehdotukseen perustuva tariffimalli, joka koostuu kiinteästä 

perusmaksusta, energiankulutukseen perustuvasta energiamaksusta sekä arvonlisäve-

rosta. Rakentamisen kiristyvät energiatehokkuusvaatimukset, erilaiset uudet lämmi-

tysmuodot ja niiden yhdistelmät sekä vuodenaikojen sääolosuhteiden vaihtelu muut-

tavat jatkuvasti lämmön myyntivolyymin käyttäytymistä yhä voimakkaammin. Näihin 

ja muihin alan haasteisiin lämpöyhtiöiden tulee pystyä vastaamaan pitkäjänteisen lii-

ketoiminnan ja kilpailukykyisen lämmitysmuodon tulevaisuuden varmistamiseksi. 

1.1 Työn tausta 

Turku Energian hinnoittelun ja lämmönhankinnan kustannusrakenteen keskinäinen 

suhde on nykyisellään epätasapainossa. TSE Oy:n omistukseen siirtyneet peruskuor-

malaitokset, lähikuntien siirtoverkkojen yhdistäminen Turku Energian kaukolämpö-

verkkoon sekä sopimustekniset lämmönhankinnan yksityiskohdat ovat muuttaneet 

kaukolämmön tuotannon ja jakelun kustannusrakennetta huomattavasti. Nykyinen 

hinnoittelu luo muutoksista johtuen liiketoiminnallisen riskin etenkin myyntivolyymin 
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muutoksen luomissa tapauksissa ja pitkäjänteisen liiketoiminnan takaamiseksi hin-

noittelumallia tulee uudistaa ja muokata kustannuksia vastaavammaksi. Tuotannon 

osalta muutoksia tulevat lisäksi tuomaan tulevaisuudessa Orikedon jätteenpolttolaitok-

sen sulkeminen vuoden 2014 lopussa sekä uuden monipolttoainelaitoksen käyttöön-

otto syksyllä 2017 Naantalissa. Tuotantorakenteen muutokset korostavat jo nykyisel-

lään epätasapainossa olevan hinnoittelun vaikutuksia liiketoimintaan. 

Asiakkaiden hybridilämmitysjärjestelmien ja kulutusprofiilin muuttuminen energiate-

hokkuuden parantumisen myötä asettavat haasteita kaukolämmön hinnoittelulle. Kau-

kolämmön kilpailukyvyn ja tasapuolisuuden takaamiseksi yksi hinnoittelumalli eri 

asiakasryhmille ei enää palvele alaa riittävän monipuolisesti. Hyvä kaukolämmön hin-

noittelu ottaa huomioon joustavasti kustannusrakenteen ja energiamarkkinoiden muu-

tokset, asiakkaiden laitteet ja kulutusprofiilin, takaa eri asiakasryhmien välisen tasa-

puolisen hinnoittelun, säilyttää kaukolämmityksen kilpailukykyisen aseman sekä luo 

edellytykset lämpöyhtiön toiminnan jatkuvuudelle. 

1.2 Työn tavoite 

Tämän diplomityön tavoitteena on optimoida ja kehittää nykyistä hinnoittelumallia 

sekä esittää pohjatiedot nykyisestä poikkeaville hinnoittelumalleille, joiden avulla lii-

ketoimintaa voidaan kehittää. Keskeisimmät tavoiteltavat ominaisuudet hinnoittelulle 

ovat kustannusvastaavuus, kilpailukyvyn säilyttäminen, eri asiakasryhmien tasapuoli-

nen hinnoittelu, joustavuus markkinoiden muutoksiin, läpinäkyvyys sekä lämpöyhtiön 

pitkäjänteisen liiketoiminnan säilyttäminen. Työssä esitetään laskennat hinnoittelun 

kehittämiselle perustuen vuosien 2012–2013 pohjatietoihin sekä vuoden 2014 ensim-

mäisen kvartaalin tuotanto- ja kustannustietoihin ja arvioihin tulevaisuuden markkina-

muutoksista sekä Turun seudun energiantuotannon tulevaisuudesta.  
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1.3 Työn rajaukset 

Työssä tutkitaan hinnoittelua nykyisen sekä arvioidun tulevaisuuden tuotanto- ja kus-

tannusrakenteen perusteella valituilla hinnoittelumalleilla. Perusmaksukomponenttia 

käsitellään työssä muuntamalla se tariffin yhtälömuodosta keskimääräiseksi kustan-

nukseksi energiayksikköä kohden. Kustannusrakenteen arvioinnissa hyödynnetään lä-

hivuosien 2012–2013 tilinpäätöstietoja ja karkeita budjetointiarvioita.  

Nykyisen hinnoittelumallin kehittämisen lisäksi tutkitaan uusina kaukolämpötariffeina 

biolämpö- ja lämpöpumppulämpötuotetta ja kausihinnoittelutuotetta. Uusien hinnoit-

telumallien suunnittelussa hyödynnettiin olemassa olevaa perusmaksuhinnoittelua ja 

tutkimus niiden osalta rajattiin energiamaksukomponenttiin. Tuntihinnoittelun haas-

teita ja mahdollisuuksia pohditaan lähinnä sanallisesti työn laajuuden asettamien ra-

joitusten vuoksi. Työssä esitettävät laskelmat ja johtopäätökset tarjoavat pohjatiedot 

hinnoittelun uudistamiseen ja kehittämiseen. Hinnoittelun uudistamisprojektiin kuu-

luu liiketoiminnallisen tarkastelun lisäksi paljon muita käytännön osa-alueita, joihin 

tämän työn laajuuden rajoissa ei päästä tarkemmin keskittymään.    



12 

2 KAUKOLÄMMITYS 

Suomen asuin-, toimisto ja liikerakennuksissa suurin osa käytettävästä lämmitysener-

giasta on kaukolämpöä. Rakennusten lämmitysenergiankulutuksesta kaukolämmön 

osuus on valtakunnallisesti noin 50 % ja alueellisesti parhaimmillaan Suomen suurim-

missa kaupungeissa jopa 80–90 % (Energiateollisuus ry 2006, 5). Kaupunkialuilla kes-

kitetyn energiantuotannon edut korostuvat tiheästi asutuilla alueilla vapauttaen tilaa 

muulle rakentamiselle, tarjoamalla toimintavarman rakennusten lämmityksen ja vä-

hentäen paikallisia kaasumaisia päästöjä. Vuonna 2013 kaukolämmön kokonaismark-

kinaosuus rakennusten lämmityksestä Suomessa oli 46 % (Energiateollisuus ry 2014).  

Kaukolämmitys perustuu keskitettyyn lämmöntuotantoon sekä tuotetun lämpöener-

gian siirtoon ja jakeluun loppukäyttäjien lämmitysjärjestelmille. Kaukolämpöliiketoi-

minta perustuu keskitetysti tuotetun lämmitysenergian myyntiin loppukäyttäjille näi-

den liittymistehon ja energiankulutuksen perusteella.  Keskitetysti tuotettu lämpöener-

gia hyödynnetään loppukäyttäjän lämmönvaihtimien kautta rakennusten tilojen sekä 

käyttöveden lämmittämiseen. Lämpöenergian siirtoaineena voimalaitoksen ja loppu-

käyttäjien lämmönsiirtimien välillä toimii Suomessa ja Euroopassa yleisimmin vesi, 

mutta myös vesihöyryä hyödynnetään esimerkiksi Pohjois-Amerikassa. (Energiateol-

lisuus ry 2006, 25.) 

Asuinrakennusten kokonaisenergiankulutuksesta kaukolämmitysenergiaa käytettiin 

vuonna 2012 33 % eli yhteensä 19,3 TWh pois lukien energiantuotannon ja -siirron 

häviöt. Asumisen tarkempi lämmitysenergiankulutuksen jakauma energialähteittäin 

on esitettynä kuvassa 1. Vuonna 2012 kaukolämmön kokonaiskulutus oli yhteensä 

35,2 TWh (Suomen virallinen tilasto 2014). Markkinaosuus kaukolämmityksellä on 

suhteellisen pysyvä ja asiakasmäärien kasvu on tasaista. Osuuden arvioidaan kasvavan 

tasaisesti vuoteen 2020 asti, johon mennessä kaukolämpöverkon piirissä olevien ta-

loudellisesti kannattavien rakennusten on arvioitu liittyneen jo kaukolämpöön (Pöyry 

Management Consulting Oy 2011, 40). Kaukolämpöenergian vuotuinen kulutusvo-

lyymi riippuu merkittävimmin vuoden keskimääräisestä ulkolämpötilasta. Kaukoläm-

mön kulutus kasvoi asuinrakennuksissa merkittävästi muun muassa vuonna 2012 noin 
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10 % edelliseen vuoteen 2011 verrattuna. Merkittävin tekijä osuuden kasvuun oli ul-

kolämpötilaltaan erityisen lämmin vuosi 2011 ja siihen nähden kasvanut lämmitys-

tarve vuonna 2012. (Suomen virallinen tilasto 2013a.)  

 

Kuva 1. Asumisen lämmitysenergiankulutuksen energialähteiden osuudet Suomessa vuonna 2012 pe-

rustuen Tilastokeskuksen PX-Web-tietokantaan. Muut-kategoria sisältää raskaan polttoöljyn, maakaa-

sun ja turpeen osuudet energiankulutuksista. (Suomen virallinen tilasto 2013b). 

2.1 Kaukolämmön tuotanto 

Kaukolämmön tuotanto perustuu Suomessa pääosin suurten yhteistuotantolaitoksien 

(CHP) käyttöön. Tuotetusta kaukolämpöenergiasta lähes 80 % on tuotettu voimalai-

toksissa, joiden avulla tuotetaan kaukolämmön lisäksi samanaikaisesti sähköenergiaa. 

Kaikkien voimalaitosten yhteenlaskettu nimellis-sähkötehokapasiteetti Suomessa on 

noin 17 000 MW, josta CHP-laitosten osuus on 24 %. Yhteistuotannon sähkötehoka-

pasiteetti vastaa siis neljännestä koko Suomen sähköntuotantokapasiteetista. (Pöyry 

Management Consulting Oy 2011, 8.) CHP-laitostyypin suurimpiin etuihin lukeutuvat 

tuotannon korkea kokonaishyötysuhde, alhaiset käyttökustannukset suhteessa erillis-

tuotantoon ja kahden eri energiamuodon samanaikainen tuotanto. (Energiateollisuus 

ry 2006, 5 & 25).  
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Tyypillisesti energiantuotannon voimalaitokset jaetaan lauhdutus- ja vastapainevoi-

malaitoksiin. Yhteistuotannon vastapainevoimalaitoksissa kaukolämpöenergia tuote-

taan vastapaineturbiinin höyryn avulla ja lauhdutusvoimalaitoksissa turbiinin jälkeisen 

vesihöyryn lämpöenergia lauhdutetaan vesistöön tai lauhdutustornin avulla ilmaan. 

Lauhdutusvoimalaitokseen verrattuna höyryn paisumista vastapainelaitoksessa rajoi-

tetaan ja turbiinin jälkeisen höyryn energia hyödynnetään kaukolämpöveden lämmit-

tämiseen. Vastapaine- ja lauhdutusvoimalaitosten polttoaineet ovat kiinteitä ja neste-

mäisiä fossiilisia polttoaineita tai biopolttoaineita. Useamman eri polttoaineen, kuten 

turpeen ja puupolttoaineiden, rinnakkaispoltto on yleistynyt biopolttoaineiden osuu-

den kasvettua. Myös kombivoimalaitosten käyttö on lisääntynyt 2000-luvulla Suo-

messa maakaasun käytön yleistyessä ja valtakunnallisen maakaasuverkoston kehitty-

essä. Kombilaitoksen toiminta perustuu kaasuturbiiniin ja sen jälkeiseen lämmöntal-

teenottokattilaan sekä höyryturbiiniin. Maakaasua polttamalla tuotetaan sähköener-

giaa kaasuturbiinin ja generaattorin välityksellä ja polttoprosessin savukaasujen avulla 

tuotetaan kaukolämpöenergiaa lämmöntalteenottokattilan välityksellä sekä sähköä 

höyryturbiinin avulla. Noin kaksi kolmasosaa sähköenergiasta tuotetaan kaasuturbii-

nissa ja loput höyryturbiinissa, riippuen voimalaitoksen ajotavasta ja teknisestä toteu-

tuksesta. (Spliethoff 2010, 469–470). Kombilaitoksen etuina ovat korkea hyötysuhde, 

pienempi pääomantarve tuotettua energiaa kohden ja lyhyt rakennusaika. Toisaalta yh-

teen polttoaineeseen pohjautuva tuotanto on altis markkinahinnan, polttoaineen saata-

vuuden ja energian kysynnän muutoksille. (VTT Energia 1999, 71 & 106.) 

Loput kaukolämpöenergiasta tuotetaan lämpökeskuksissa eli niin sanotuissa erillistuo-

tantolaitoksissa. Näiden tuotantolaitosten toiminta perustuu tyypillisesti fossiilisiin 

polttoaineisiin, kuten kevyeen ja raskaaseen polttoöljyyn, tai nykyään yhä useammin 

erilaisten uusiutuvien energialähteiden, kuten ylijäämälämpöjen tai biopolttoaineiden 

hyödyntämiseen. Yhteistuotantolaitoksiin verrattuna erillislaitokset tuottavat ainoas-

taan lämpöenergiaa. Erillistuotantolaitoksiin lukeutuvat muun muassa lämpökeskuk-

set ja lämpöpumppulaitokset. Tuotantokapasiteetiltaan pienempiä lämpökeskuksia 

hyödynnetään tyypillisesti huipputehontarpeen kattavina laitoksina sekä kaukolämpö-

verkon kaukaisimmissa osissa, jotta lämpöenergian siirtoverkon tehotasapainoa saa-

daan ylläpidettyä. Erillistuotannon osuus Suomessa tuotettavasta kaukolämpöenergi-

asta oli vuonna 2013 26,0 % eli noin 9,0 TWh. (Energiateollisuus ry 2014.) 
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Lämpöenergiantuotannon polttoainekulutus kaukolämmön osalta Suomessa painottuu 

edelleen fossiilisten energialähteiden hyödyntämiseen. Maakaasun, kivihiilen ja bio-

massan osuus kaikesta käytetystä polttoaineesta on kullakin noin 25 % eli yhteensä 

noin 75 % tuotannosta. Biomassan osuuteen luetaan myös kaikki puuperäiset polttoai-

neet. Jäljelle jäävä 20–25 % tuotetaan turpeella, öljyllä, kierrätyspolttoaineilla sekä 

sekundäärilämmönlähteistä lämpöpumpuilla ja muilla lämmön talteenottojärjestel-

millä. Erillistuotannossa öljyn ja maakaasun osuus on suurempi kuin yhteistuotanto-

laitoksissa ja niiden osuus käytettävistä polttoaineista onkin noin 45 %. Viime vuosina 

erilaiset sekundäärilämmön hyödyntämisjärjestelmät ja lämpöpumppulaitokset ovat 

kasvattaneet osuuttaan noin 9 %:iin erillistuotannon energialähteistä. (Energiateolli-

suus ry 2013a.) Tulevaisuuden haasteet kaukolämmön tuotannossa liittyvät olennai-

sesti siirtymiseen fossiilisista energialähteistä uusiutuviin polttoaineisiin, myös erillis-

tuotannossa (Energiateollisuus ry 2010, 9).  

2.2 Tuotannon tunnusluvut 

Tuotantolaitosten toimintaa ohjaa kaukolämpöverkon lämpötehontarve ja sen vuotui-

nen vaihtelu. Vaihtelu kaukolämpöverkon tehontarpeessa johtuu loppukäyttäjien ku-

lutusprofiilista ja kulutushuippujen sijoittumisesta vuoden aikana. Kulutusprofiilin 

avulla tuotantolaitosten toiminta voidaan suunnitella siten, että lämmöntarve kauko-

lämpöverkossa saadaan kullakin ajanhetkellä katettua ja tuotantotoiminta on liiketa-

loudellisesti kannattavaa. (Energiateollisuus ry 2006, 41–43.) Kuvassa 2 on esitetty 

kaukolämmön kulutuksen kuukausittainen vaihtelu Suomessa vuosina 2010–2013. 
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Kuva 2. Kaukolämmön kulutuksen kuukausittainen vaihtelu Suomessa (Energiateollisuus ry 2014, 5). 

Tuotantolaitosten toimintaa voidaan seurata erityyppisillä tunnusluvuilla, jotka kuvaa-

vat muun muassa voimalaitosten käyttöaikaa, taloudellisuutta ja teknistä kuntoa sekä 

toimintaa. Kaukolämmön tuotantolaitosten tuottaman vuosienergian ja niiden nimel-

listehon avulla saadaan laskettua huipunkäyttöaika th. Huipunkäyttöaika kuvaa kuinka 

monta tuntia voimalaitoksen tulisi käydä nimellisteholla, jotta se tuottaisi tarkastelta-

van vuotuisen energiamäärän. Huipunkäyttöajan laskenta on esitetty yhtälössä (1). 

 𝑡h =
𝐸a

𝑃h
     (1) 

missä Ea vuosienergia   [MWh] 

 Ph huipputeho   [MW] 

Huipunkäyttöajan suuri lukuarvo kuvastaa tyypillisesti tasaista, jatkuvaa perustuotan-

toa ja erillistuotannon huippuvoimalaitoksien huipunkäyttöaika on huomattavasti pie-

nempi. Yhteistuotantolaitosten huipunkäyttöaika on tyypillisesti yli 5000 h/a, tuulivoi-

malan huipunkäyttöajat ovat tyypillisesti 2000–2800 h/a, pienien biomassakattiloiden 

1000–4000 h/a ja ydinvoimalaitosten yli 8000 h/a (Vartiainen et al. 2002, 9–16 & 57). 

Taloudellisista tunnusluvuista yleisimmät ovat laitoksen kokonaisvuosihyötysuhteen 

ja lämmöntuotannon teknistä tasoa kuvaavat tunnusluvut. Kokonaisvuosihyötysuhteen 
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ηa laskenta on esitetty yhtälössä (2) ja se kuvaa lämpöenergian myynnin (GWh) suh-

detta käytettyyn polttoaineeseen voimalaitoksessa (GWh). Tuotantolaitoksen teknil-

listaloudellista tasoa kuvaa käyttö- ja kunnossapitokustannusten (€/MWh) suhde läm-

pöenergian nettotuotantoon (€/MWh), jonka laskenta on esitetty yhtälössä (3). (Ener-

giateollisuus ry 2006, 375–376.) 

 Kokonaisvuosihyötysuhde =
Lämmön myynti

Käytetty polttoaine
  (2) 

 Teknillistaloudellinen taso =
Tuotantolaitoksen K&K−kustannus

Lämpöenergian nettotuotanto
 (3) 

Voimalaitosprosessin kulutussuhteen avulla kuvataan prosessin tehokkuutta eli kuinka 

suuri osa polttoainetehosta saadaan muutettua hyödynnettäväksi sähkö- ja lämpöener-

giaksi. Kulutussuhteen laskenta on esitetty yhtälössä (4).  

 𝑞 =
Фpa

𝑃+Фkl
     (4) 

missä q kulutussuhde   [-] 

 Фpa polttoaineteho  [MW] 

 Фkl kaukolämpöteho  [MW] 

 P nettosähköteho  [MW] 

Pelkän lämmöntuotannon kulutussuhteen ql voi laskea kattilahyötysuhteen ηk avulla, 

sen käänteislukuna. Kulutussuhdetta voidaan hyödyntää voimalaitosprosessin koko-

naishyötysuhteen η ja kattilahyötysuhteen ηk selvittämiseksi, joka on kulutussuhteen 

käänteisluku. 

 𝑞l =
1

𝜂k
     (5) 

 𝜂k =
1

𝑞l
     (6) 

Kattilahyötysuhde kuvaa polttoprosessin tehokkuutta. Kattilahyötysuhde on tyypilli-

sesti 90–95 % riippuen siitä käytetäänkö laitoksessa kiinteää, kaasumaista vai neste-

mäistä polttoainetta. Kattilahyötysuhteen ηk määritelmä on esitetty yhtälössä (7) ja se 
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on hyödyksi saatavan höyryyn siirtyneen lämpöenergian suhde kattilaan tuotuun läm-

pöenergiaan. 

 𝜂k =
𝑄abs

𝑄in
     (7) 

missä Qabs höyryyn siirtynyt lämpö  [MWh] 

 Qin kattilaan tuotu lämpö ja energia [MWh] 

Vastapainetuotannossa sähkön- ja kaukolämmön tuotannon suhdetta kuvataan raken-

nusasteen r avulla. Rakennusasteella 1,0 voimalaitos tuottaa yhtä paljon sähkötehoa 

kuin kaukolämpötehoa. Tyypillisimmät vastapainelaitokset toimivat rakennusasteella 

0,5 ja kombivoimalaitokset rakennusasteella 1,0. (VTT Energia 1999, 71). 

 𝑟 =
𝑃

Фkl
     (8) 

Tuotannollisten tunnuslukujen lisäksi muun muassa voimalaitoksen ympäristövaiku-

tuksia voidaan tarkastella ominaispäästöluvun avulla. Ominaispäästöluku kertoo 

kuinka monta hiilidioksiditonnia päästöjä syntyy yhtä tuotettua energiayksikköä koh-

den. Ekvivalenttihiilidioksiditonneiksi tCO2ekv muutettuna tuotannon kaikki päästöt yh-

distetään niiden kasvihuonevaikutusten perusteella, jolloin ominaispäästöluku kuvaa 

kuinka suurta määrää hiilidioksidia tuotannosta aiheutuvat kasvihuonepäästöt vastaa-

vat tietyllä ajanjaksolla. Esimerkiksi metaanin (CH4) GWP -arvo on 21 eli yhden me-

taanipäästötonnin hiilidioksidiekvivalenttipäästö on 21 tCO2ekv. Hiilidioksidiekviva-

lenttien avulla ympäristövaikutuksia voidaan tarkastella ominaislukuna energiayksik-

köä kohden eli esimerkiksi tCO2ekv/GWh (Heljo, Nippala & Nuuttila 2005, 8.) 

2.3 Kaukolämmöntuotannon polttoaineet 

Suomen kaukolämpötuotanto perustuu pääosin fossiilisiin polttoaineisiin. Vuoden 

2011 tuotetun kaukolämpöenergian polttoainejakauma on esitetty kuvassa 3. Fossiilis-

ten polttoaineiden osuus on ylivoimaisesti suurin, yli 70 % ja ne tuottavat suurimman 

osan energiantuotannon haitallisista kaasumaisista ja kiinteistä päästöistä. Uusiutuvien 

biopolttoaineiden käyttö lämmöntuotannossa kasvaa vuosittain sekä yhteiskunnallisen 

paineen että lämpöyhtiöiden omien tavoitteiden ja polttoaineiden hinta- sekä veroke-

hitysten ansiosta. Turku Energian kaukolämpö tuotetaan kivihiilellä, polttoöljyillä, 
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metsähakkeella ja muilla puuperäisillä polttoaineella, ylijäämälämmöllä sekä jätepolt-

toaineella. Polttoaineiden alkuainekoostumus sekä energiasisältö määrittävät niiden 

käyttäytymisen energianmuuntoprosesseissa. Voimalaitosprosessien kannalta tär-

keimmät polttoaineiden kaupalliset ominaisuudet ovat kosteus, lämpöarvo, haihtuvien 

aineiden osuudet ja tuhkapitoisuus. Alkuainekoostumus polttoaineella määrittää pala-

vien komponenttien ja päästöyhdisteitä muodostavien komponenttien osuuden sekä 

tuhkan ja kosteuden määrän.  

Polttoaineiden lämpöarvot, eli energiasisällöt, ilmoitetaan tyypillisesti joko ylempänä 

tai alempana lämpöarvona (MJ/kg). Lämpöarvo kuvaa kuinka paljon lämpöenergiaa 

polttoaine vapauttaa palaessaan massayksikköä kohden. Tehollinen, eli alempi lämpö-

arvo tarkoittaa kalorimetrisesti mitattua polttoaineen lämpösisältöä, josta on vähen-

netty siihen tiivistyneen veden lauhtumislämpö. Ylempi lämpöarvo sisältää myös polt-

toaineen veden höyrystämiseen tarvittavan energiamäärän. Toimitettaville polttoai-

neille ilmoitetaan usein myös lämpöarvo käyttötilassa eli alempi lämpöarvo, joka polt-

toaineella on 25 °C:ssa. Käyttötilassa olevan polttoaineen lämpöarvon qi määritelmä 

on esitetty yhtälössä (9). (Energiateollisuus ry 2006, 260–262.) 

 𝑞i = 𝑞i,p(1 − 𝑥v − 𝑥t) − 𝑙v ∙ 𝑥v   (9) 

missä qi,p polttoaineen tehollinen lämpöarvo [MJ/kg] 

 xv polttoaineen kosteus  [m-%] 

 xt polttoaineen sisältämä tuhka [m-%] 

 lv veden höyrystymislämpö  [MJ/kg] 
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Kuva 3. Kaukolämmön tuotannon polttoainejakauma vuonna 2012 Suomessa (Suomen virallinen ti-

lasto 2012, 74). 

2.3.1 Kivihiili ja polttoöljyt 

Kivihiilellä tarkoitetaan energiantuotannossa yleisesti paljon hiiltä sisältävää, kiinteää 

polttoainetta, joka jaetaan metallurgiseen hiileen ja höyryhiileen. Voimalaitoskatti-

loissa käytetään Suomessa höyryhiiltä ja sen käyttö painottuu kapasiteetiltaan suuriin 

sähköntuotantolaitoksiin sekä yhteistuotantolaitoksiin. Kivihiilen pölypolttosovelluk-

sissa tärkein ominaisuus on haihtuvien aineiden määrä, joka määrittää pitkälti poltto-

prosessin tasapainoisuuden ja syttymisherkkyyden. (Alakangas 2000, 128–129.)  

Kivihiilen tyypillinen kosteus on noin 10 %, tuhkapitoisuus 11 % ja haihtuvien ainei-

den osuus 9–37 %. Tehollinen, eli alempi lämpöarvo qi,p kivihiilellä on tyypillisesti 

luokkaa 25,5 MJ/kg. (Energiateollisuus ry 2006, 262–265.) Kivihiilen energiakäytöstä 

koituu haittavaikutuksena merkittäviä kasvihuonekaasu- ja hiukkaspäästöjä. Hiilidiok-

sidi- ja hiilivetypäästöt sekä rikin ja vedyn oksidit ovat haitallisimmat muodostuvat 

päästöyhdisteet kivihiilen käytöstä. Kivihiilen ominaispäästökerroin hiilidioksidin 

osalta on 94,6 gCO2/MJ (Energiateollisuus ry 2006, 333).  

Rikkiyhdisteiden suodatusmenetelmien voimakkaan kehittämisen ja vähärikkisen ki-

vihiilen käytön johdosta nykyisin ongelmia kivihiilen käytöstä koituu lähinnä hiilidi-

oksidipäästöjen tasosta, joka alkaa rajoittaa sen käyttöä kaupallisten, tehokkaiden hal-
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lintamenetelmien puuttumisen vuoksi (VTT Energia 1999, 112). Tulevaisuudessa ki-

vihiilen käyttö ja hiilidioksidinvarastointimenetelmät (CCS) riippuvat vahvasti toisis-

taan ja polttoaineen käytöstä joudutaan pääosin luopumaan, mikäli CCS-tekniikkaa ei 

saada taloudellisesti kannattavaksi. Suomessa ongelmana on varastoinnin mahdolli-

suuksien vähyys, jonka vuoksi jäte jouduttaisiin todennäköisesti kuljettamaan muualle 

varastoitavaksi. (Energiateollisuus ry 2009, 21.) 

Raskaan ja kevyen polttoöljyn käyttö kaukolämmön tuotannossa painottuu etenkin 

erillistuotantolaitoksiin. Huippu- ja varavoimalaitokset ovat perinteisesti olleet poltto-

öljykäyttöisiä, joista ollaan kuitenkin siirtymässä ympäristöystävällisempiin vaihtoeh-

toihin. Raskas polttoöljy on halvempi vaihtoehto, mutta teknisesti haastavampi ja ym-

päristövaikutuksiltaan haitallisempi etenkin rikkioksidipäästöjen osalta. Rikkioksidien 

(SOx) ominaispäästöt ovat raskaalla polttoöljyllä noin kaksinkertaiset kevyeen poltto-

öljyyn nähden. Nykyaikaisissa raskaan polttoöljyn polttolaitoksissa on siirrytty vähä-

rikkiseen öljyyn, joka sekä alentaa rikinoksidien syntymistä että samanaikaisesti polt-

toaineen lämpöarvoa. Kevyen polttoöljyn viskositeetti on alempi kuin raskaan poltto-

öljyn, jonka vuoksi sen käyttö pienemmissä sovelluksissa on yleisempää. Teholliset 

lämpöarvot ovat raskaalla polttoöljyllä yli 41,2 MJ/kg ja kevyellä polttoöljyllä 42,7 

MJ/kg. Vesi- ja tuhkapitoisuudet ovat polttoöljyillä alhaiset ja raskaan polttoöljyn tuh-

kapitoisuus on korkeimmillaankin 0,1–0,2 %. (Energiateollisuus ry 2006, 266–269.) 

Hiilidioksidin ominaispäästöt kevyellä polttoöljyllä ovat 74,1 gCO2/MJ ja raskaalla 

polttoöljyllä 78,8 gCO2/MJ. (Energiateollisuus ry 2006, 332–333). 

2.3.2 Puuperäiset polttoaineet 

Suomessa puuperäisiä polttoaineita on käytetty runsaasti eri sovelluksissa ja energian-

tuotannossa jo pitkään. Puupolttoaineiden osuus lämmöntuotannossa on vuositasolla 

merkittävä ja esimerkiksi vuonna 2012 se oli 23 % eli lähes neljännes (Suomen viral-

linen tilasto 2012, 74). Hakepolttolaitosten yleistyminen ja puupolttoaineiden jatkoja-

lostus nostavat puubioenergian hyödyntämisen osuutta vuosittain ja potentiaalia kas-

vuun on edelleen runsaasti. Suomen metsät tuottavat vuosittain runkopuuna, latvus-

massana sekä kanto- ja juuripuuna 126 milj. m3 puuainesta, joka vastaa energiana 24 

miljoonaa öljytonnia. Koko maan primäärienergiankulutus on noin 33 milj. öljytonnia, 

joten potentiaalia metsähakkeen energiakäytölle löytyy huomattavasti. Pelkästään 
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metsähakkeen käytön potentiaaliksi Suomessa on arvioitu jopa 27 TWh vuonna 2020 

(Kärhä et al. 2010, 54). Metsähake on tyypillinen puuperäinen polttoaine etenkin 

aluelämpölaitoksissa Suomessa. Puumateriaalin kosteuden lisäksi tärkeä ominaisuus 

on materiaalin tiheys, joka vaikuttaa polttoaineen käsittelyyn ja kuljettamiseen sekä 

varastointiin voimalaitoksilla. (Energiateollisuus ry 2006, 270–271.) 

Puhtaammista, käsitellyistä metsäteollisuuden sivutuotteista kuten kutterinlastuista ja 

sahanpurusta valmistetaan puupellettejä energiantuotannon polttoaineeksi. Jalosta-

malla käsiteltyä puuperäistä ainesta saavutetaan korkeampi lämpöarvo ja suotuisam-

mat palamisominaisuudet polttoaineelle. Puuaines jauhetaan hienoksi pölyksi, jonka 

jälkeen se puristetaan pellettimäiseksi tai hieman suurikokoisempaan brikettimuotoon. 

Sidonta-aineena toimii puun sisältämä ligniini, joten lisäaineita ei juurikaan tarvitse 

lisätä ja polttoaineen lämpöarvo säilyy korkeana. Pelletöinnin aikana polttoaineen kos-

teus alenee myös merkittävästi. Hakkeen tehollinen lämpöarvo on puulajista riippuen 

16,2–20,5 MJ/kg ja puupellettien noin 19,0 MJ/kg. Ero lämpöarvoissa korostuu, kun 

tarkastellaan tehollista lämpöarvoa saapumistilassa eli otetaan huomioon polttoaineen 

sisältämä kosteus toimitettaessa. Hakkeen tehollinen lämpöarvo saapumistilassa on 6–

13 MJ/kg ja puupellettien 16,8 MJ/kg. Hakkeeseen (300 kg/i-m3) verrattuna myös ti-

lantarve pelleteillä on huomattavasti pienempi ja irtotiheys saapumistilassa pelleteillä 

on jopa 500–650 kg/i-m3. (Alakangas, 74–76 & 152). 

Puuperäisten polttoaineiden polton merkittävimmät haittatekijät ovat pienhiukkas-

päästöjen määrä sekä materiaalin sisältämät raskasmetalliyhdisteet, tuhka ja muun mu-

assa kloori sekä alkalit. Hiilidioksidin ominaispäästöt puuperäisillä polttoaineilla ovat 

109,6 gCO2/MJ eli huomattavasti korkeammat kuin esimerkiksi maakaasun (Energia-

teollisuus ry 2006, 333). Puupolttoaineilla otetaan kuitenkin päästöominaisuuksia las-

kettaessa huomioon yleensä niiden hiilidioksidin sitomiskyky puiden kasvuvaiheessa 

ja siten hiilidioksidipäästöjen oletetaan olevan häviävän pieniä. Yhdisteet kuten kloori 

tarttuvat voimalaitoksen lämpöpinnoille ja aiheuttavat korroosiota, heikentäen niiden 

lämmönsiirto-ominaisuuksia. Kuivan puumateriaalin kloorin ja muun muassa ka-

liumin suhteelliset osuudet ovat pienemmät kuin kostean, joka korostaa kosteuden 

merkitystä polttoaineen käytön kannalta. Tuhkan sulamiskäyttäytyminen puuperäisillä 

polttoaineilla voi aiheuttaa myös ongelmia polttoaineen syöttöjärjestelmässä ja läm-
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pöpinnoilla. Tyypillinen ilmiö puun polttotekniikassa on sintraantuminen eli tuhkapar-

tikkeleiden yhteen tarttuminen, joka aiheuttaa ongelmia jo sulamislämpötilaa alem-

missa lämpötiloissa. (Alakangas 2000, 57.) 

2.3.3 Jätepolttoaineet 

Jätteeksi luokiteltua ainesta muodostuu Suomessa vuosittain 65–70 miljoonaa tonnia. 

Tästä jätemäärästä 95 % syntyy teollisesta toiminnasta, maataloudesta ja rakentami-

sesta. Euroopan Unionin jätelainsäädännön mukaan tämä syntyvä aines on ensisijai-

sesti hyödynnettävä ja tämän jälkeen vasta loppusijoitettava esimerkiksi kaatopai-

koille. Tyypillisimmät sovellutukset jätteiden hyödyntämisestä kaukolämmön tuotan-

nossa ovat jätteenpoltto- ja jätteenkaasutuslaitokset, joissa jäte toimii kuten mikä ta-

hansa muukin polttoaine tuottaen energiaa. Yhdyskuntajätteitä polttavia laitoksia toi-

minnassa on Suomessa viisi kappaletta. Polttoa varten hyödynnettävä materiaali on 

murskattava riittävän pieneen palakokoon ja sen sisältämät palamattomat ainekset on 

suodatettava.  Mahdollisimman homogeeninen kierrätyspolttoaine takaa tasaisen ja 

helpommin hallittavan palamisprosessin. Esimerkiksi polttoaineen sisältämät muovi-

materiaalit kaasuuntuvat ja pyrolysoituvat niin nopeasti, että palaminen ei tapahdu hal-

litusti joka aiheuttaa ongelmia tulipesän happitasapainossa. (Vesanto et al. 2007, 40.) 

Kierrätyspolttoaine luokitellaan sen orgaaniselta osaltaan bioenergiaksi. Polttoaineen 

fossiiliseksi osaksi luokitellaan sen sisältämät muoviyhdisteet sekä muun muassa teks-

tiilit. Biomassaosuus teollisuuden ja kaupan kuivajätteestä valmistetussa kierrätyspolt-

toaineessa on keskimäärin 86 % ja sitä vastaava hiilidioksidipäästökerroin polttoai-

neelle on ainoastaan 18 gCO2/MJ (Vesanto et al. 2007, 4). Tilastokeskuksen polttoai-

neluokituksen mukaan CO2-päästökerroin on kuitenkin fossiilisen hiilen osuuden pe-

rusteella jopa 31,8–40,0 gCO2/MJ ja tehollinen lämpöarvo 10–20 MJ/kg eli turvetta 

vastaava (Suomen virallinen tilasto 2013c).  

Yhdyskuntajätteen loppusijoittamisella on useita haittavaikutuksia, kuten suuri maan-

käyttö ja paikalliset ympäristöongelmat, joita käyttö polttoaineena vähentää oleelli-

sesti. Polttoaineen käytön haasteena on jäteaineksen laadun vaihtelu, kuljetus sekä 

polttotekniset haasteet ja ongelmat kuten lämpöpintojen likaantuminen ja savukaasu-
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jen suodatusmenetelmät. Jätteenpolttolaitoksen tulisi olla mahdollisimman lähellä jät-

teenkäsittelylaitosta, jotta kuljetuskustannukset olisivat mahdollisimman pienet. Tur-

peen ja kivihiilen ominaisuuksiin kuuluu niiden sisältämä likaantumista vähentävä 

inertti tuhka, jonka vuoksi kierrätyspolttoaineen kanssa on hyödyllistä polttaa rinnak-

kaispoltossa näitä polttoaineita. Kierrätyspolttoaineen osuus näissä sovelluksissa on 

kuitenkin vain 10–20 % polttoaineiden energiasisällöstä ja järjestely lisää kattilalai-

toksen käytön ja kunnossapidon kustannuksia. (Alakangas 2000 109.) 

2.3.4 Ylijäämälämmön hyödyntäminen 

Fossiilisten polttoaineiden ja bioenergianlähteiden lisäksi kaukolämmöntuotannossa 

hyödynnetään myös erilaisia teollisuuden ja yhteiskunnan infrastruktuurin ylijäämä-

lämpöjä eli niin sanottuja sekundäärilämmönlähteitä. Usein teollisuuden prosesseista 

vapautuvaa lämpöenergiaa ei ole taloudellisesti kannattavaa tai teknisesti mahdollista 

hyödyntää paikallisesti, jolloin se voidaan hyödyntää laitoksen ulkopuolella. Teolli-

suuden jätelämpöä hyödynnettiin vuonna 2013 kaksi prosenttia, eli noin 1,1 TWh kau-

kolämmön ja siihen liittyvän sähkön tuotannossa (Energiateollisuus ry 2014). Tutki-

musraporttien perusteella Suomen teollisuudesta olisi saatavissa jopa 19 TWh jäteläm-

pöä vuodessa, mutta nykyisiin kaukolämpöverkkoihin kapasiteettia voitaisiin saada 

tästä määrästä ainoastaan 4–5 TWh/a. (YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy 2010, 8–

10 & 57). 

Jätelämpö hyödynnetään tyypillisesti lämpöpumppulaitosten, jätelämpökattiloiden, 

lämmönsiirtimien tai savukaasupesureiden avulla. Teollisuudessa syntyvien jäteläm-

pövirtojen lämpötilat ovat tyypillisesti alle 55 °C, jolloin niille ei löydy suoraa hyö-

dyntämissovellusta alhaisen lämpötilan vuoksi.  Lämpöpumppulaitoksia käytetään tal-

teenotettavan energian lämpötilatason nostamiseksi, jotta se voidaan hyödyntää kau-

kolämpöverkoissa. Myös esimerkiksi yhteiskunnan jätteenvesikäsittelylaitoksien yli-

jäämälämpöjä on alettu hyödyntää lämpöpumpputekniikan avulla. COP -arvot lämpö-

pumppulaitoksilla vaihtelevat 0,4–30 välillä, riippuen hyödynnettävän lämmönlähteen 

lämpötilasta ja laitoksen tyypistä. Mekaanisten lämpöpumppulaitosten COP-arvot 

ovat tyypillisesti yli 2,5. (Motiva Oy 2014b, 4–5.) 
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2.4 Kaukolämmön jakelujärjestelmä 

Keskitetysti tuotettu kaukolämpöenergia siirretään loppukäyttäjille kaukolämpöver-

kostoa pitkin siirtoaineen välityksellä. Suomessa on käytössä vesikaukolämpöjärjes-

telmä eli lämpöenergian siirtoaineena on vesi. Kaukolämpövoimalaitoksella lämmi-

tetty, noin 65–115 °C, kaukolämpövesi kiertää loppukäyttäjien lämmönjakolaitteis-

toille kaukolämpöverkostoa pitkin ja palaa sen jälkeen jäähtyneenä, noin 45–55 °C 

lämpötilassa, takaisin voimalaitokselle jossa se lämmitetään uudelleen (Energiateolli-

suus ry 2013d, 57). Voimalaitoksen lisäksi kaukolämpöverkostossa on pumppausase-

mia sekä lämpökeskuksia, joiden avulla varmistetaan tasainen lämpötila- ja painetaso 

koko verkoston alueella. Voimalaitoksista, lämpökeskuksista, meno- ja paluuputkis-

tosta sekä loppukäyttäjien lämmönjakokeskuksista koostuvan kaukolämpöverkon pe-

riaatekuva on esitettynä kuvassa 4. 

 

Kuva 4. Kaukolämpöverkon kaksiputkijärjestelmän periaatekuva (Energiateollisuus ry 2006, 43). 

Lämpöenergian siirto kaukolämpöjärjestelmässä perustuu lämpimän vesimassan kul-

jettamiseen voimalaitokselta loppukäyttäjän lämmönsiirtimelle ja takaisin. Verkon 

käyttö perustuu sekä meno- ja paluuveden lämpötilaeron että painetason säätöön. Läm-

pötehon perusyhtälö on esitetty yhtälössä (10). Lämpöenergia sitoutuu veteen, jonka 



26 

ominaislämpökapasiteetti vakiopaineessa on 4,2 kJ/kgK. Kaukolämpöveden tilavuus-

virta ja edelleen massavirta sekä lämpötilataso määrittävät vesimassan sisältämän läm-

pöenergian ja -tehon. 

 Ф = 𝑚v̇ 𝑐p,v∆𝑇v    (10) 

missä �̇�v veden massavirta  [kg/s] 

 cp,v veden ominaislämpökapasiteetti [kJ/kgK] 

 ΔT lämpötilaero   [K] 

 𝑚v̇ = 𝑞v𝜌     (11) 

missä qv veden tilavuusvirta  [m3/s] 

 ρ veden tiheys   [kg/m3] 

Lämpötehon ja siirrettävän energian lisäksi verkon toiminnan kannalta keskeisintä tie-

toa on myös painehäviön suuruus. Painehäviötä kaukolämpöputkissa aiheuttavat ker-

tavastukset virtauksesta ja putkistohaaroista sekä venttiileistä ja putkikoon muutok-

sista. Painehäviö katetaan verkostossa lämmönsiirrinasemien ja lämpökeskusten 

pumppujen sekä erillisten pumppausasemien avulla. Kokonaispainehäviö Δp on vir-

tausvastuksen ja kertavastusten aiheuttamien painehäviöiden summa. Kertavastus voi-

daan laskea käyttämällä kertavastuslukuja, jotka on määritelty tietynlaisille haarakap-

paleille ja venttiileille. Kertavastusluvun, tilavuusvirran ja kaukolämpöputken sisähal-

kaisijan avulla määritellään kertavastuspainehäviö ΔpK. Veden ja putken sisäpinnan 

välisestä kitkasta aiheutuva painehäviö Δpv riippuu veden tiheydestä ja putken sisähal-

kaisijasta, massavirrasta sekä putkipituudesta. Kitkakerroin riippuu Reynoldsin lu-

vusta Re ja putken karheudesta k. Liitteessä 1 on esitetty kitkakertoimen määräytymi-

nen Reynoldsin luvun ja putken karheuden suhteen Moody -diagrammin avulla. Tyy-

pillinen sisäpinnan karheus kaukolämpöputkilla on 0,04–0,1 mm (Energiateollisuus ry 

2006, 200).  

Painehäviö tulee kattaa kaukolämpöverkon jokaisessa osassa ja se aiheuttaa pump-

pauskustannuksia, jonka vuoksi painehäviölaskennan ja verkon rakentamisen opti-

mointi on suoraan verrannollinen verkoston taloudellisuuteen. Painehäviö on verran-

nollinen tilavuusvirran toiseen potenssiin, joten muutokset virtauksissa nostattavat 
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pumppauskustannuksia huomattavasti. Painehäviötermien laskentatavat on esitetty 

yhtälöissä (12), (13) ja (14). (Energiateollisuus ry 2006, 198–202.) 

 ∆𝑝 = ∆𝑝v + ∆𝑝K    (12) 

missä Δp kokonaispainehäviö  [bar], [N/m2] 

 ∆𝑝v = 𝜁
8𝐿

𝑑s
5

�̇�2

𝜋2𝜌
    (13) 

missä ζ kitkakerroin   [-] 

 L putkipituus   [m] 

 ds putken sisähalkaisija  [m] 

 ∆𝑝K = 𝜁
1

2
𝜌𝑤2 = 𝜁

8𝜌𝑞v
2

𝜋2𝑑s
4    (14) 

missä w veden virtausnopeus  [m/s] 

Kaukolämpöenergian siirron tehokkuutta ja verkoston toimintaa seurataan erilaisilla 

tunnusluvuilla, kuten tuotantolaitosten tapauksessa. Tunnusluvut liittyvät olennaisesti 

kaukolämpöliiketoimintaan ja niiden avulla voidaan suunnitella käyttö- ja kunnossa-

pitotoimintoja sekä rakentamista. Verkoston teknistaloudellisesta tilasta saadaan tun-

nuslukujen avulla karkea arvio, jonka perusteella muun muassa lämpöyhtiön kustan-

nusrakennetta ja energiatasetta voidaan tarkastella. (Energiateollisuus ry 2013b, 2.) 

Kaukolämpöverkon tehotiheyttä ja asiakaskunnan keskikokoa kuvaa asiakastiheys 

(MW/km), joka kuvaa kaukolämpöasiakkaiden liittymistehon suhdetta verkoston ko-

konaisjohtopituuteen. Asiakastiheyden kasvaessa verkon taloudellinen kannattavuus 

paranee. Kannattavuuden perustella voidaan määritellä asiakastiheydelle alaraja-arvo, 

jonka perusteella arvioidaan verkoston laajennushankkeiden taloudellisuutta. Vastaa-

vasti verkon lämpötiheyttä (MWh/km) voidaan tarkastella lämmön myynnin kannalta, 

myynnin ja johtopituuden suhteen avulla. Näiden kahden tunnusluvun avulla verkon 

käytöstä ja asiakkaiden tiheydestä saadaan hyvä yleiskuva. Tunnuslukujen laskenta on 

esitetty yhtälöissä (15) ja (16). (Energiateollisuus ry 2013b, 15.) 

 Asiakastiheys =
Liittymisteho

Johtopituus
   (15) 
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 Verkon lämpötiheys =
Lämmön myynti 

Johtopituus
   (16) 

Kaukolämpöverkon teknistä kuntoa kuvaavat tunnusluvut ovat lämmön myynnin ja 

hankinnan suhde (GWh/GWh), verkon käyttö- ja kunnossapitokustannukset suhteessa 

lämmön hankintaan (€/MWh) tai johtopituuteen (€/m), verkon lämpöhäviöiden määrä 

suhteessa lämmön myyntiin (GWh/GWh) sekä lisäveden kulutuksen suhde verkon 

koko vesitilavuuteen (m3/m3). Esimerkkikuva lämmön myynnin ja hankinnan suhde-

luvusta on esitettynä kuvassa 5 yrityskokoluokittain. Kuvasta nähdään kuinka laajem-

pien kaukolämpöverkkojen hyötysuhde ja eristystaso ovat paremmat kuin pienten 

verkkojen. Tällöin myynnin ja hankinnan erotus on pienempi ja tunnusluvun suhde on 

lähempänä lukuarvoa 1. 

 

Kuva 5. Esimerkki lämmönmyynnin ja lämmön hankinnan suhdeluvun vaihtelusta vuosina 1985–2012 

eri yrityskokoluokittain 5–1000 MW (Energiateollisuus ry 2013b, 10). 

2.4.1 Kaukolämpöverkon rakenne 

Veden kierto jakelujärjestelmässä perustuu lämmönsiirtimiin sekä voimalaitoksella 

että loppukäyttäjien asiakaslaitteilla. Siirtoaine luovuttaa energiansa asiakaslaitteelle 

lämmönsiirtimien avulla ja rakennuksen lämmitys tapahtuu niin sanotun sekundääri-

piirin avulla. Voimalaitokselta saapuvaa kaukolämpöä ja sen jakeluverkostoa kutsu-

taan yleisesti primääripiiriksi ja loppukäyttäjien omia lämmitysverkostoja sekundääri-

piireiksi. Näissä piireissä kiertävät lämmönsiirtonesteet eivät sekoitu keskenään, eli 

voimalaitoksen kaukolämpövesi kiertää primääripiirissä ja luovuttaa lämmönsiirtimen 

välityksellä lämpöenergiansa sekundääripiireille. (Energiateollisuus ry 2006, 71.) 
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Kaukolämpövesi on käsitelty sekä kemiallisesti että mekaanisesti siten, että jakelujär-

jestelmän fyysinen kunto saadaan ylläpidettyä riittävän korkealla tasolla ja lämmön-

siirto-ominaisuudet verkostossa säilyvät hyvällä tasolla. Mahdolliset epäpuhtaudet 

kertyvät nopeasti putkiston sisäpinnoille ja veden sisältämä happi sekä muut kaasu-

maiset yhdisteet aiheuttavat putkien sisäpuolista korroosiota heikentäen verkoston 

lämmönsiirtokykyä. Epäpuhtauksien kerrostuminen vaikuttaa myös olennaisesti ver-

koston painehäviöön ja siten pumppauskustannuksiin. (Energiateollisuus ry 2006, 43–

44.) 

Kaukolämpöverkko ja energian siirto loppukäyttäjille perustuu Suomessa kaksiputki-

järjestelmään. Järjestelmä koostuu meno- ja paluuvesiputkista, joiden avulla tuotettu 

lämpöenergia siirretään asiakkaiden lämmönsiirtimille ja johdetaan takaisin voimalai-

tokselle jäähtyneenä uudelleenlämmitystä varten. Verkoston optimaalinen suunnittelu 

ja toteutus ovat merkittävä tekijä sekä verkon toimintavarmuuden että tuotannon ta-

loudellisen kannattavuuden kannalta. Suunnitteluparametrit menovesiputkistossa ovat 

16 bar paine ja ≤ 120 °C lämpötilataso. Paluuveden lämpötilaa pyritään saamaan mah-

dollisimman alhaiseksi, jotta verkoston lämpöhäviöt olisivat mahdollisimman alhaiset. 

Paluuputkiston lämpöhäviö on sitä suurempi, mitä lämpimämpää sen sisältämä vesi 

on. (Energiateollisuus ry 2006, 137.) 

Kaukolämpöputkiston rakenne on perustunut kaukolämmön kehityksen alkuvaiheessa 

betonikanaviin, joissa teräksiset putket mineraalivillalla eristettyinä kulkivat betoni-

kuoren sisässä, kannakkeiden varassa. Ongelmina ratkaisussa olivat lämpöhäviöiden 

suuruus, materiaalien käsiteltävyys ja vuotojen tapauksessa korroosion leviäminen laa-

jalle putkipinta-alalle. Modernimpaan verkon rakentamiseen on 1980-luvulta lähtien 

Suomessa käytetty kiinnivaahdotettuja kaukolämpöjohtoja (Mpuk, 2Mpuk), joissa vir-

tausjohtoon liitetään kiinteästi eristemateriaali ja suojakuori. Suurimpina etuina ovat 

rakenteen yksinkertaisuus ja helppo käsiteltävyys, kiinnivaahdotuksen edut rakenteen 

lujuudessa ja suoja esimerkiksi maanpainumia vastaan sekä suojakuoren ja eristeen 

mahdollisen rikkoutumisen tapauksessa korroosion rajoittuminen ainoastaan rikkou-

tumiskohtaan. Rakenteen vuoksi jo Mpuk -kaukolämpöjohtojen suunnittelussa on otet-

tava huomioon maa-aineksen liike ja lämpölaajenemisesta aiheutuva johtorakenteen 

liikkuminen. Virtausputken ulkoinen suojakuori on polyeteeniä, jonka sisäpuoli on 

karhennettu eristeen tarttuvuuden parantamiseksi. Eriste on tyypillisesti polyuretaania, 
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jonka lämmönjohtavuus λ on noin 0,026–0,029 W/mK. (Energiateollisuus ry 2006, 

138–144.) 

Kiinnivaahdotettuja putkirakenteita on Suomessa käytetty yleisimmin Mpuk- ja 

2Mpuk -rakenteina. Mpuk -rakenne perustuu meno- ja paluujohdon sijoittamiseen sa-

man suojakuoren ja eristeen sisälle, jolloin materiaalitarve on pienempi. Lämpöhäviöt 

ovat pienet, johtuen meno- ja paluuputken keskinäisestä lämmönsiirrosta eristeen si-

sällä. Tätä putkirakennetta ei kuitenkaan rakenneta yli 2xDN200 -putkikoossa, joka 

rajoittaa sen tehonsiirtokapasiteettia. Huoltotoimenpiteet voivat myös aiheuttaa ongel-

mia verkon toimintavarmuudessa, sillä vian sattuessa molemmat virtausputket on kor-

jattava yhtäaikaisesti. 2Mpuk -johtorakenteessa meno- ja paluuputket ovat sen sijaan 

erillään, omissa suojakuori- ja eristerakenteissaan. Valmistettavat putkikoot ovat suu-

rempia kuin Mpuk -rakenteella, nostaen järjestelmän lämmönsiirtokapasiteettia. 

(Energiateollisuus ry 2006, 139–140.) Kuvassa 6 on esitettynä kiinnivaahdotetun 

2Mpuk -putkirakenteen periaatekuva maahan asennettuna.  

 

Kuva 6. 2Mpuk -kaukolämpöjohtorakenteen periaatekuva (Energiateollisuus ry 2006, 139). 

Kaukolämpöverkostossa tulee ylläpitää riittävän korkea paine voimalaitokselta lähte-

välle kaukolämpövedelle sekä tavoitella mahdollisimman alhaista paluulämpötilaa. 

Paineen ylläpito varmistetaan erillisillä paineennostoasemilla, joita sijoitetaan verkos-

toon siirtoetäisyyksien kasvaessa. Siirtoetäisyydet pyritään pitämään mahdollisimman 

lyhyinä lämmönsiirtohäviöiden minimoimiseksi ja siten kaukolämmön tuotannon kan-

nattavuuden takaamiseksi. Kaukolämpöverkoston kaukaisimmillekin osille on saatava 
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riittävä paine-ero lämmityksen ja verkoston säätöä varten. (Energiateollisuus ry 2006, 

175.) 

2.4.2 Lämmön varastointi 

Voimalaitoksen, siirtoputkistojen ja paineenkorotusasemien lisäksi kaukolämpöver-

kostossa hyödynnetään usein lämmönvarastointia. Tyypillisin sovellus lämmönvaras-

toinnista on suuren vesimassan lämmittäminen jossain kaukolämpöverkoston koh-

dassa. Tätä lämmitettyä vesimassaa voidaan ladata ja purkaa, eli lämmittää ja jäähdyt-

tää tarpeen mukaisesti. Varastoinnin avulla verkoston kulutushuippujen aiheuttamaa 

säätötarvetta saadaan vähennettyä ja voimalaitosten käyttö on vakaampaa. Yhteistuo-

tantosovelluksissa lämmön varastoinnilla saadaan maksimoitua sähkön tuotanto ja mi-

nimoitua erillistuotantolaitosten käyttö. Lämpövaraston energiamäärää ja verkoston 

paineentasoitusominaisuuksia saadaan myös hyödynnettyä vikatilanteissa, jolloin var-

mistetaan lämmöntoimituksen katkeamattomuus. (VTT Energia 1999, 267.) Lyhytai-

kaisvarastointisovellukset ovat Suomessa yleisin lämmön varastointimuoto, joissa vesi 

toimii varastoivana ja energiaa kuljettavana väliaineena. Vesimassan lämpötilana pi-

detään tyypillisesti 100 °C:a tai korkeampaa mikäli akun rakenne on suunniteltu pai-

neistetuksi tai varaston tyyppinä on kalliosäiliövarasto. Lämpöakun tyypistä riippu-

matta sen toiminta ja perusperiaate säilyvät samana. (Energiateollisuus ry 2006, 383–

385.) 

Kaukolämmön kulutuksen muuttuessa lämpöakun energiaa voidaan purkaa verkos-

toon, jolloin voimalaitoksen tehoa ei tarvitse muuttaa hetkellisesti ja verkoston toimin-

nasta saadaan tasapainoisempaa. Lämmitysenergian luonteesta johtuen kaukolämmön 

kulutuksessa esiintyy merkittävääkin vaihtelua. Kulutusprofiilin ennustettavuus on 

mahdollista tilastollisesti sekä lämpimän käyttöveden huippukulutusaikojen että esi-

merkiksi ulkolämpötilojen pysyvyyksien suhteen, mutta silti kulutushuiput voivat ai-

heuttaa ongelmia tuotannossa ja sen suunnittelussa. Lämmön varastoinnista on mer-

kittävää hyötyä etenkin kaukolämmön yhteistuotannossa. Kaukolämpöenergian ja säh-

köenergian kulutushuippuajat eivät ajoitu samoin vuorokauden aikana vaikka niiden 

tuotanto on suoraan riippuvaista toisistaan. Lämpöakun avulla tätä eroa kulutustottu-

muksissa saadaan tasoitettua ja tuotanto voidaan pitää tasaisempana. (Energiateolli-

suus ry 2006, 383–385.) 
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Erillisten lämpöakkujen lisäksi myös itse kaukolämpöverkkoa voidaan hyödyntää 

lämmön varastoinnissa. Lataamalla verkostoa normaalia korkeammalla lämpötilalla, 

saavutetaan muutamia tunteja kestävä lataus verkostossa. Tyypillisesti 5–15 °C läm-

pötilanostolla verkostossa saavutetaan 2–3 h kestävä lämpölataus. Lataus voidaan to-

teuttaa myös paluuputkistossa, sekä nostamalla menoveden lämpötilan sijasta sen vir-

tausta. Yhteistuotantolaitoksilla verkon lataaminen voi olla hyödyllistä esimerkiksi 

kun sähköntuotannon osuutta halutaan hetkellisesti kasvattaa ja kaukolämmön tuotan-

non osuutta pitää saada laskettua heikentämättä koko verkon toimintaa. (Energiateol-

lisuus ry 2006, 389.) 

2.5 Kaukolämpöenergian loppukäyttö 

Kaukolämmitys on yleisin Suomessa käytettävä lämmitysmuoto, jonka käyttö painot-

tuu etenkin suuriin kaupunkeihin ja taajamiin. Kaukolämmityksen piirissä olevia ra-

kennustyyppejä ovat muun muassa asuinrakennukset, toimisto- ja liikerakennukset 

sekä teollisuusrakennukset. Kaukolämpöä hyödyntävistä asuinrakennuksista etenkin 

pientalot ovat entistä harvemmin kaukolämpöverkoston piirissä, taloudellisen kannat-

tamattomuuden vuoksi. Lämmitysmuotona kaukolämmitys takaa toimintavarman ja 

suhteellisen huoltovapaan järjestelmän asiakkailleen. Kaukolämpöjärjestelmä suunni-

tellaan siten, että rakennuksissa saavutetaan hyvänlaatuinen ja terveellinen sisäilmasto 

kaikissa olosuhteissa ja että energian loppukäyttö on tehokasta (Energiateollisuus ry 

2013d, 7). 

Kaukolämmitys rakennuksessa perustuu sen lämmöntarpeen kattamiseen sekä tehon 

että energian suhteen. Rakennuksen tasaisen lämpötilan ylläpitämiseksi tarvitaan jat-

kuvaa lämpöenergiavirtaa ja riittävän korkealle mitoitetun lämpötehon avulla katetaan 

hetkelliset kulutusvaihtelut, kuten lämpimän käyttöveden vaatima äkillinen lämpöte-

hon muutos. Kaukolämmitys mitoitetaan rakennukseen pääpiirteittäin kuten mikä ta-

hansa muukin lämmitysjärjestelmä, eli kattamaan huonetilojen, ilmanvaihdon ja käyt-

töveden lämmitykseen tarvittavan lämpöenergian. (Energiateollisuus ry 2006, 51–58.)  

Lämpötekninen mitoitus perustuu Suomen Rakennusmääräyskokoelman osaan D5 ja 

Energiateollisuus ry:n määräyksiin, jotka sisältävät valtakunnalliset ohjeet rakennus-
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ten energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskentaan sekä kaukolämpölaittei-

den mitoitukseen. Edellä mainittujen lämmityksen suunnittelun pääkohtien lisäksi 

lämmitysjärjestelmän suunnittelussa huomioon otetaan rakennuksen vuotoilmamäärä, 

rakenteiden vaikutus lämpötehontarpeeseen eli johtumishäviöt, tilojen sisäiset lämpö-

kuormat ja ilmanvaihdon tuloilman lämpenemisen vaikutus koko lämpötaseeseen. Ra-

kennuksen maantieteellinen sijainti vaikuttaa myös mitoitukseen vaihtelevan mitoi-

tusulkolämpötilan kautta. (Ympäristöministeriö 2013b, 15–16.)  

Lämmitysmuotona kaukolämpö on varsin huoltovapaa ja käyttövarma. Keskitetyn tuo-

tannon ansiosta lämmitysjärjestelmä ei vaadi aktiivista käyttöä ja yksinkertaisen ra-

kenteensa ansiosta kuluttajan kaukolämpölaitteisto on toimintavarma. Kaukolämmön-

siirtimiä ja siihen liittyviä toimilaitteita, kuten pumppuja ja venttiilejä, kutsutaan ylei-

sesti lämmönjakokeskukseksi. Lämmönsiirtimet ovat tyypillisesti levylämmönsiirti-

miä ja toimivat vastavirtaperiaatteella. Vastavirtalämmönsiirtimissä meno- ja paluu-

puolen virtauksen kulkevat toisiinsa nähden vastakkain. Levylämmönsiirrin koostuu 

tiukasti pakatuista levymäisistä lämmönsiirtopinnoista, joiden välissä vesi kiertää. Pri-

määri- ja sekundäärivesi eivät ole kosketuksissa vaan jokaisessa yksittäisessä levyjen 

välisessä tilassa kiertää ainoastaan toinen neste. Käyttöveden lämmittämiseen, ilman-

vaihtoverkostolle ja lämmitysverkostolle on tyypillisesti omat lämmönsiirtimensä 

lämmönjakokeskuksessa, riippuen rakennustyypistä, talotekniikasta ja verkostojen 

lämpötehontarpeesta. Lämmönsiirtimet mitoitetaan kattamaan rakennuksessa esiin-

tyvä suurin yksittäinen lämpötehontarve (Energiateollisuus ry 2013d, 12). Kuvassa 7 

on esitetty vastavirtalämmönsiirtimen energiavirtojen periaatekuva. Liitteessä 1 on 

esitettynä lisäksi lämmönjakokeskuksen tarkempi kytkentäkaavio, jossa on esitettynä 

lämmönsiirtimien lisäksi putkisto sekä toimilaitteet ja niiden säätöperiaatteet. 
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Kuva 7. Levylämmönsiirtimen periaatekuva, jossa on esitettynä tärkeimmät osat ja meno- sekä paluu-

veden virtaukset. Siniset nuolet kuvaavat lämmitettävää virtausta ja punaiset nuolet lämmittävää vir-

tausta. (Nikhil & Shailendra 2012, 110.) 

Lämmönsiirtimen lisäksi tärkeimpiin toimilaitteisiin kuuluvat moottoriventtiilit ja 

kiertopumput. Kullekin lämmönvaihtimelle ja lämmitysverkostolle on oma kierto-

pumppunsa, jonka avulla lämmitetty vesi johdetaan rakennuksen lämmityksen tarpei-

siin. Moottoriventtiilien avulla lämmönvaihtimilta johdetaan lämpötehoa lämmitys-

verkkoihin tarpeen mukaan avaamalla ja sulkemalla venttiiliä. Lämmönjakokeskuksen 

toimintaa ohjaa lämmönsäädin. Säätimen tehtävänä on ohjata venttiilien ja pumppujen 

toimintaa siten, että haluttu lämpötila verkostossa saavutetaan. Sekundääripiirin me-

noveden lämpötila säädetään ulkolämpötilan tai jonkin muun mittauksen perusteella, 

säätimeen ohjelmoidun säätökäyrän perusteella. Ulkolämpötilamittauksen lisäksi voi-

daan hyödyntää esimerkiksi huonelämpötilamittauksia. Käyttöveden säätö on yksin-

kertaisempi ja perustuu moottoriventtiilin ohjaukseen asetetun käyttöveden lämpötilan 

ylläpitämiseksi. (Energiateollisuus ry 2013d, 12–18.) Käyttöveden lämpötilan tulee 

olla yli 55 °C koko verkostossa rakennusmääräysten mukaan (kuitenkin alhaisempi 

kuin 65 °C), jotta veden sisältämät bakteerit kuten legionellabakteeri tuhoutuvat (Ym-

päristöministeriö 2010, 8).  
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3 TURUN SEUDUN KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄ 

Turku Energia toimii Turun ja lähikuntien alueen seudullisena kaukolämmönmyyjänä. 

Liittymisaste kaukolämpöön on Turussa korkea, vuonna 2011 se oli jopa 88 %. 

Vuonna 2012 myyty kaukolämmön määrä oli 2102 GWh, joka kasvoi vuoteen 2011 

verrattuna noin 30,4 %. Kaukolämmönmyyntiä kasvatti lähikuntien kaukolämpöverk-

kojen siirtyminen Turku Energialle vuoden 2012 alussa. Lähikunnista Kaarinan, Naan-

talin ja Raision lämpöverkostot yhdistyivät Turun verkkoon pitkäaikaisella vuokraso-

pimuksella. Tyypillisesti lämmön myynnin kasvu on vuosittain noin 1–2 prosenttia 

ilman suurempia muutoksia verkon rakenteeseen. Lämmön peruskuormalaitokset 

omistaa Turun Seudun Energiantuotanto (TSE) Oy, jolta Turku Energia hankkii valta-

osan myymästään kaukolämmöstä. (Turku Energia 2013a, 3–7.)  

Kaukolämmöntuotannossa tulevaisuuden strategiana Turku Energialla on vähentää 

fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja siten energiantuotannon ympäristövaikutuksia 

merkittävästi vuoteen 2020 mennessä. Yrityksen tavoitteena on saavuttaa 50 % uusiu-

tuvien energialähteiden osuus tuotannossa vuoteen 2020 mennessä, kun Varsinais-

Suomen maakunnan energiastrategian asettama tavoite on 40 % (Uitamo 2010, 47). 

Vuoden 2012 kaukolämpötuotannon alkuperä on esitettynä kuvassa 8. Tavoitteeseen 

liittyivät vuonna 2012 merkittävimmin Kakolan jätevedenpuhdistamon yhteydessä 

olevan lämpöpumppulaitoksen laajentaminen, Turku Energian osallistuminen Fenno-

voiman ydinvoimahankkeessa ja Suomen Hyötytuuli -yhtiön tuulivoimatuotannossa 

(12,5 % osakkuus) tuulivoimalla tuotetun sähköenergian myynti Turku Energian asi-

akkaille.  
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Kuva 8. Turku Energian vuonna 2012 myymän kaukolämpöenergian alkuperä (Turku Energia 2013b). 

Vuodesta 2013 eteenpäin merkittävimpiin uusiin hankkeisiin kuuluvat seudullisen jät-

teenpolttolaitoksen kehittäminen, öljykäyttöisten lämpökeskusten uusimisen selvittä-

minen ja tutkimus aurinkolämmön hyödyntämisestä kaukolämmön tuotannosta sekä 

uuden CHP -voimalaitoksen toteuttaminen Naantalin voimalaitosalueelle. Vuoteen 

2016 on lisäksi asetettu tavoite asiakkaiden energian loppukäytön tehostamiselle 9 

%:lla. Vuonna 2012 uusiutuvien energialähteiden osuus Turku Energian myymästä 

kaukolämpöenergiasta oli 25 %. Vuonna 2012 Turku Energian tuotantolaitosten omi-

naispäästökerroin oli 310 kgCO2/MWhkl. Ominaispäästöluku riippuu nykyisellä tuotan-

torakenteella voimakkaasti vuoden huipputehontarpeesta, jota katetaan polttoöljykäyt-

töisillä lämpökeskuksilla. (Turku Energia 2013b.) 

Turun seudun peruslämmöntuotannosta vastaa nykyisellään Turun Seudun Energian-

tuotanto Oy (TSE), joka omistaa alueen peruskuorman tuotantolaitokset. Yhtiö osti 

voimalaitokset Turku Energialta vuonna 2012 ja ostaa laitosten käyttö- ja kunnossapi-

topalvelua Turku Energialta. Yhtiöstä omistaa Fortum Power and Heat 49,5 %, Turku 

Energia 39,5 %, Raision kaupunki 5,0 %, Kaarinan kaupunki 3,0 % ja Naantalin kau-

punki 3,0 %. TSE yhtiö myy tuottamansa kaukolämpöenergian Turku Energialle, höy-

ryn Fortum Oyj:lle ja sähkön kaikille osakkailleen.  
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3.1 Peruskuormalaitokset 

Turku Energian kaukolämpöjärjestelmän peruskuorma tuotetaan Orikedon biolaitok-

sella ja jätteenpolttolaitoksella, Kakolan lämpöpumppulaitoksella sekä Naantalin voi-

malaitoksella. Näiden laitosten yhteenlaskettu kaukolämpöteho on noin 650 MWkl. Pe-

ruskuormalaitosten avulla katetaan valtaosa jatkuvasti tarvittavasta kaukolämpöver-

koston lämpötehon tarpeesta. Huippukulutuksen aikana peruskuormalaitoksia täyden-

tävät vara- ja huippulämpölaitokset. Lämpöä hankitaan lisäksi muutamien suurien yri-

tysten hukkalämpönä sekä lähialueen pienyrittäjien tuottamana ostoenergiana. Tuotan-

tokapasiteetin suhde huipputehontarpeeseen oli vuonna 2012 jopa 121 %.  Osatehomi-

toitus on taloudellisesti kannattavaa, sillä voimalaitoskattiloiden hankintahinta nousee 

huomattavasti siirryttäessä suuren kokoluokan laitoksiin. Lisäksi ajamalla peruskuor-

malaitosta jatkuvasti lähellä sen nimellistehoa, saavutetaan korkea tuotannon hyöty-

suhde. Voimalaitoksen käyttö osakuormalla heikentää sen tuotannon hyötysuhdetta 

suhteellisten savukaasuhäviöiden noustessa ja sähköntuotannon alentuessa. Perus-

kuormalaitosten huipunkäyttöaika on vuodessa tyypillisesti 4000–5000 h/a. (Energia-

teollisuus ry 2006, 322.) 

3.1.1 Naantalin voimalaitos 

Suurin osa Turun seudun kaukolämpöverkon lämpötehosta tuotetaan Naantalin CHP-

voimalaitoksella, joka on ollut toiminnassa vuodesta 1960 lähtien. Voimalaitoksen 

omistaa Turun Seudun Energiantuotanto Oy (TSE) ja sitä käyttää Fortum Oyj noin 100 

työntekijän voimin. Sähkön ja kaukolämmön lisäksi voimalaitos tuottaa myös korkea-

paine- ja matalapainehöyryä asiakasyritysten tarpeisiin yli 300 GWh/a. Vuonna 2012 

Naantalin voimalaitos tuotti yhteensä 1,48 TWh kaukolämpöenergiaa. Laitoksen ni-

mellisteho on 350 MWkl ja kokonaishyötysuhde η noin 71–78 % (Aluehallintovirasto 

2013, 10 & 20).  

Polttoaineena voimalaitoksella kivihiili kaikissa kolmessa pölypolttokattilassa (NA1–

3), joiden kunkin polttoaineteho on 315 MW. Polttokattiloissa voidaan hyödyntää 

myös biopolttoaineita, kuten sahanpurua ja kutterinlastua. Vuonna 2012 NA1 ja NA2 

kivihiilikattiloissa poltettiin yhteensä 13 466 t biopolttoaineita. Peruskuormatuotanto 

toteutetaan lähinnä NA2 ja NA3 kattiloiden avulla, kuten voidaan todeta taulukon 1 
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käyttöaikojen perusteella. Kolmen voimalaitosyksikön kattilat ja apulaitteet muodos-

tavat suljetun kiertoprosessin ja kaikkien yksiköiden höyryturbiinit ovat tyypiltään vä-

liottolauhdeturbiineja. Väliottoturbiinien rakenne perustuu korkeapaine-, välipaine- ja 

matalapaineturbiinien sähköntuotantoon, joiden väliotoista tuotetaan kaukolämpö-

energia ja höyry. Varatuotantoa varten voimalaitoksella on lisäksi neljä sähkökattilaa, 

joista kaksi (NASK2 ja NASK3) ovat kaukolämmöntuotantoa varten ja kaksi (NASK1 

ja NASK4) prosessihöyryntuotantoa varten. Sähkökattiloiden käyntiaika on ollut vuo-

sittain vain keskimäärin 250–500 h eli niiden käyttö on vähäistä. Varakaukolämpöteho 

voimalaitoksella on yhteensä 80 MW. Tuotannon lisäksi voimalaitoksella on varaava 

lämpöakku, kapasiteetiltaan 690 MWh ja latausteholtaan 80 MW. (Aluehallintovirasto 

2013, 10–12.) Peruskuormatuotannon kivihiilikattiloiden yksikkökohtaiset tuotanto-

määrät on esitetty taulukossa 1. 

Taulukko 1. Naantalin voimalaitoksen yksikkökohtaiset tuotantomäärät vuosina 2011–2012 (Alue-

hallintovirasto 2013, 11). 

 2011 2012  2011 2012 

Kivihiilikattila NA1 Kivihiilikattila NA3 

Käyntiaika [h/a] 4 132 2 060 Käyntiaika [h/a] 7 334 5 759 

Sähköntuotanto [GWh/a] 355 146 Sähköntuotanto [GWh/a] 592 472 

Kaukolämpötuotanto [GWh/a] 153 79 Kaukolämpötuotanto [GWh/a] 740 772 

Höyryntuotanto [GWh/a] 92 68 Höyryntuotanto [GWh/a] 159 100 

Kivihiilikattila NA2  

Käyntiaika [h/a] 3 969 6 589 

Sähköntuotanto [GWh/a] 312 461 

Kaukolämpötuotanto [GWh/a] 407 627 

Höyryntuotanto [GWh/a] 100 168 

 

Naantalin voimalaitoksella on hyödynnetty vähärikkistä kivihiiltä sekä biopolttoai-

neen ja kivihiilen yhteispolttoa, jonka avulla rikinoksidipäästöjä on vähennetty. Savu-

kaasut puhdistetaan rikinoksideista yksiköissä NA2 ja NA3 märällä menetelmällä eli 

lisäämällä savukaasujen joukkoon kalkkikivilietettä, joka sitoo kaasuissa olevan rikin 

hallittavaan muotoon. Märkä menetelmä on toiminut voimalaitoksella 70–90 % ero-

tusasteella. Typenoksideja kattiloissa vähennetään ilman vaiheistuksen avulla ja low-

NOx -polttimien avulla sekä hiukkaspäästöjä sähkösuodattimilla. Naantalin voimalai-
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toksen suodatusmenetelmät edustavat nykytekniikallaan BAT-tekniikkaa, lukuun ot-

tamatta typenoksidipäästöjen suodatusmenetelmää. Katalyyttisen SCR -menetelmän 

erotustehokkuus olisi polttotekniikoita tehokkaampi, mutta se on kustannuksiltaan ta-

loudellisesti kannattamaton vaihtoehto Naantalin voimalaitoksella. (Aluehallintavi-

rasto 2013, 17–19.) Uusien IE -direktiivien vuoksi Naantalin voimalaitoksen kattiloi-

den suodatusmenetelmiin tulee investoida, jotta asetetut päästörajoitukset alitetaan. Il-

man investointia voimalaitoksen yksiköitä saa ajaa vuoteen 2023 asti 17 500h huippu- 

ja varatuotantolaitoksena. 

3.1.2 Orikedon biolaitos 

Orikedon alueella sijaitsee biolaitos, joka otettiin käyttöön vuonna 2001. Se tuottaa 

kaukolämpöä yhteensä 52 MWkl polttaen pääasiassa puupolttoaineita, kuten kuusival-

taisten metsäalueiden hakkuutähteitä sekä sahateollisuuden ja metsänhoidon sivutuot-

teita. Polttoaineenkulutus laitoksella on keskimäärin 12 rekallista päivittäin eli 1400 

m3/päivä. Polttoprosessi tapahtuu kuplivassa leijukerroskattilassa (BFB), jonka höy-

rystimen lämpöteho on 40 MWkl. Leijukerrospoltossa polttoaine palaa kiinteässä pe-

dissä, jota leijutetaan palamisilman syötön avulla. Petimateriaali koostuu tyypillisesti 

hiekasta, mahdollisesta kalkkikivestä ja polttoaineesta. Leijukerrospoltto mahdollistaa 

erilaisten kiinteiden polttoaineiden hyödyntämisen samassa kattilassa sekä muodostaa 

tasaisen palamislämpötila-alueen kattilaan ja tuottaa vain vähän NOx -päästöjä ilman 

vaiheistuksen ansiosta. (Turku Energia 2008, 3-4.) 

Kattilan lisäksi lämpötehoa saadaan 12 MWkl savukaasupesurin lauhdutinlaitoksen 

lämmöntalteenoton avulla. Lauhdutinlaitoksen lisälämpötehon ansiosta laitoksen las-

kennallinen kokonaishyötysuhde on yli 100 %, kun tarkastellaan sitä saapumistilan 

tehollisen lämpöarvon avulla. Voimalaitos on kaukolämpöverkon yksi peruskuorma-

laitoksista, jonka huipunkäyttöaika on vuosittain noin 7 000 h/a ja kaukolämmöntuo-

tanto noin 300 GWh/a. Voimalaitos tuottaa noin 16 % Turussa käytettävästä kauko-

lämpöenergiasta. (Turku Energia 2008, 2–3.) 
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Kuva 9. Orikedon biolämpökeskuksen toimintaperiaatekuva (Turku Energia 2008, 3). 

3.1.3 Orikedon jätteenpolttolaitos 

Orikedolla on toiminut jätteenpolttolaitos vuodesta 1975 polttaen vuositasolla 45–

50 000 tonnia jätettä kaukolämpöä tuottaen. Vuosien 1994–1995 välisenä aikana lai-

toksessa toteutettiin mittava saneeraus Turun kaupungin ilmansuojeluilmoituksen pää-

töksen mukaisesti. Polttolaitos koostuu tilavuudeltaan 5 000–7 000 m3 jätteen vastaan-

ottoasemasta ja -siilosta, tyhjennyshallista, kahdesta arinakattilasta ja jätelämpökatti-

lasta sekä kahdesta savukaasujen sähkösuotimesta ja polttolinjojen yhteisestä savukaa-

sujen puhdistuslaitoksesta. Polttolinjojen jätteenpolton mitoituskapasiteetti on 4 t/h. 

Savukaasujen kaasumaisten päästöjen suodattaminen tapahtuu puolikuivalla menetel-

mällä savukaasupesurissa, aktiivihiilireaktorin avulla sekä letkusuodattimella. Loppu-

tuotteiden käsittelyasemalla polton tuhka ja savukaasujen puhdistuksen lopputuote kä-

sitellään kuljetusta varten. Vuonna 2012 savukaasujen lopputuotetta syntyi 1826 t ja 

arinakuonaa 7097 t eli lähes 15 % vastaanotetun jätteen määrästä. Jätteenpolttolaitok-

selle tuotavasta materiaalista suoritetaan näytteenotto vähintään 20 kertaa vuodessa. 

(Grönroos 2012, 6–13.) 

Voimalaitos tuottaa yhdyskuntajätteestä kaukolämpöä jätelämpökattilan kahden 11 

MW kaukolämmönvaihtimen kautta Turun seudun kaukolämpöverkkoon. Vuosittain 

lämpöenergiaa tuotetaan noin 100 GWh eli polttoaineeseen suhteutettuna noin 2,1 

MWh/t. Vuonna 2012 jätteenpolttolaitos otti vastaan yhdyskuntajätettä 48 522 tonnia, 
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josta polttoon ohjautui 48 390 tonnia lajiteltua sekajätettä ja polttokelpoista erikoisjä-

tettä. Jätteenpolttolaitoksen ympäristölupa on päättymässä vuonna 2014, jolloin sen 

toiminta loppuu, mikäli jatkolupaa ei myönnetä. Jätteenpolttolaitosta on käytetty jat-

kuvasti sen täydellä kapasiteetilla kaukolämmön perustuottajana, sillä yhdyskuntajät-

teen polttaminen sen loppusijoitustarpeen minimoimiseksi on laitoksen päätavoitteita. 

(Grönroos 2012, 3–8.) 

3.1.4 Kakolan lämpöpumppulaitos 

Kakolanmäkeen valmistui vuonna 2009 lämpöpumppulaitos jätevedenpuhdistamon 

yhteyteen hyödyntäen käsiteltävän jäteveden hukkalämpöä. Laitoksen kaukolämpöte-

hona oli alun perin 20 MW ja jäähdytystehona 13,5 MW, jotka ovat tuplaantuneet 

vuoden 2013 heinäkuussa toisen lämpöpumpun asentamisen seurauksena. Nykyinen 

kaukolämpöteho laitoksessa on siis 2x20 MWkl. Kompressorien ottosähkötehot ovat 

2x6,5 MWe ja vuonna 2013 laitoksen sähkönkulutus oli noin 55 GWh. Lämpöpump-

pujen lämpökerroin eli COP-arvo on 3,3. Lämpökerroin kuvaa kuinka monta energia-

yksikköä lämpöä voidaan tuottaa yhdellä energiayksiköllä sähköenergiaa. Lämpö-

pumppulaitteiston lisäksi laitoksessa on 17 000 m3 kylmävesiakku, jota hyödynnetään 

jäähdytyksen tehontarpeen vuorokausivaihtelun tasaamiseen. (Turku Energia 2009, 2–

3.) 

Vuotuinen käyttöaika lämpöpumppulaitoksella on noin 8 000 h/a ja käytännössä jopa 

yli 9 000 h/a, sillä voimalaitoksen suurempi huoltotarve on ainoastaan joka toinen 

vuosi. Toinen lämpöpumppu ajaa käytännössä jatkuva-aikaisesti peruskuormaa kau-

kolämpöverkkoon ja lämmityskaudella järjestelmä tuottaa kylmäenergiaa kaukojääh-

dytysverkostoon. Laitosten ajotapaa ohjaavat muu peruskuormatuotanto sekä etenkin 

sähkön markkinahinta. Lämpöpumppulaitos tuotti kaukolämpöenergiaa vuosina 2012 

ja 2013 yli 185 GWh/a. Turun seudun kaukolämmöntuotannon uusiutuvien energian-

lähteiden osuus nousi laitoksen käyttöönoton myötä lähes 30 %:iin vuonna 2009. Las-

kennallisesti lämpöpumppulaitoksen käyttöönotto on korvannut kivihiilen polttoa 

21 000 t/a, joka vastaa noin 50 000 tCO2/a päästövähennystä. (Turku Energia 2009, 3.) 
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3.2 Vara- ja huippulämpölaitokset 

Turun seudun vara- ja huippulaitoksien käyttö ajoittuu pääasiassa lämmityskaudelle 

eli lokakuu-huhtikuu väliselle ajalle. Tuotannon häiriötilanteissa ja vuosihuoltojen ai-

kana laitokset toimivat myös varareservinä. Turku Energialla on yhteensä 26 kpl eril-

liskattiloita Turun alueella, 11 kpl Raision alueella, 8 kpl Kaarinan alueella ja 6 kpl 

Naantalin alueella. Turun alueella vara- ja huippulämpölaitosten tehokapasiteetti on 

yhteensä 591,8 MWkl ja lähikuntien alueella 147,1 MWkl. Erillisverkkojen piirissä 

lämpölaitoksia on 2,7 MWkl teholla. Suurimmat lämpökeskukset sijaitsevat Linnanka-

dulla, Härkämäessä, Luolavuoressa, Koroisissa sekä Turun Yliopistollisen Keskus-

sairaalaan (TYKS) alueella. 

Lämpölaitokset ovat pääasiassa sekä kevyt- että raskaspolttoöljykäyttöisiä kiinteitä 

kattilalaitoksia. Kevyttä polttoöljyä hyödyntää 35 kattilaa ja raskasta polttoöljyä 19 

kattilaa. Huipunkäyttöaika lämpölaitoksilla on keskimäärin 150 h/a ja suurimmilla kat-

tiloilla 300 h/a. Käyttöaika laitoksilla on tyypillisesti noin 500 h/a. Huipunkäyttöaika 

vaihtelee vuosittain riippuen lämmityskauden ulkolämpötilan keskiarvosta ja mahdol-

lisista häiriöistä tuotannossa. Varatuotantokapasiteetti on mitoitettu siten, että se ky-

kenee vastaamaan tuotannon suurimman yksittäisen voimalaitoksen vikatilanteeseen 

jatkaen lämmönjakelua normaalisti. Suurin katettava lämpöteho on Naantalin voima-

laitoksen yksittäisen kattilan lämmöntuotantoteho. 
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Taulukko 2. Peruskuormalaitosten ja lämpökeskusten kaukolämmöntuotanto vuosina 2012–2013. 

Kaukolämpötuotanto 

[GWh/a] 
2012 2013 

Naantalin voimalaitos 1449,9 1554,7 

Orikedon biolämpökeskus 191,5 146,9 

Kakolan lämpöpumppulaitos 186,7 185,1 

Orikedon jätteenpolttolaitos 101,1 102,8 

Lämpökeskukset yhteensä 259,4 70,9 

Yhteensä 2188,6 2060,4 

3.3 Turun Seudun kaukolämpöverkko  

Turun Seudun Kaukolämpö Oy omistaa Turun alueen kaukolämmön siirtoverkon ja 

vastaa sen toiminnasta sekä kunnossapidosta. Yhtiö perustettiin vuonna 1979 ja se 

omistaa Suomen ensimmäisen seutukunnallisen lämmönsiirtojärjestelmän. Kaukoläm-

pöverkossa siirretään lämpöenergiaa vuosittain noin 1000–1500 GWh kaukolämpö-

asiakkaille. Verkkoon liittyneitä asiakkaita oli tammikuussa 2014 yhteensä noin 4660, 

joista Turun alueella oli 2730. Keskimääräinen liittymisteho on noin 110 kW ja liitty-

mistehojen perusteella suurimmat rakennustyyppiryhmät asiakkaissa ovat kerrostalot 

ja liikerakennukset. Kaukolämpöenergiasta kulutetaan kerrostalorakennuksissa 45 % 

ja liiketaloissa, julkisissa rakennuksissa sekä teollisuuden rakennuksissa 40 %. Loput 

energiasta käytetään omakotitaloissa ja rivitaloissa. Vuoden 2014 alkuun mennessä 

kaukolämpöverkon kokonaispituus on noin 600 km johon kuuluvat myös lähikuntien 

jakeluverkot. Kaukolämpöverkkoon kuuluu muun muassa vuosien 1979–1982 aikana 

rakennettu Naantalin, Turun ja Raision alla kulkeva kaukolämpötunneli, joka kulkee 

maan alla 14,5 km matkalla. Lämpöhäviöt verkossa ovat vuositasolla noin 10 % siir-

retystä kaukolämpöenergiasta ja esimerkiksi vuosien 2012–2013 häviöiden keskiarvo 

oli 27,2 GWh. Verkoston lämpötilakorjattu lämmönmyyntitiheys on yhtälön (16) mu-

kaisesti jopa 4,9 GWh/km ja asiakastiheys on yhtälön (15) mukaisesti noin 1,7 

MW/km. Kokonaisvuosihyötysuhde Turku Energian liiketoiminnalla on noin 72 % 

(yhtälö 2). 
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Turun Seudun kaukolämpöverkon tehontarvetta ja paineenvaihtelua sekä huippuläm-

mön tuotannon tarvetta tasaamaan on rakennettu 60 MW lämpötehoinen tilavuudel-

taan 6 000 m3 kaukolämpöakku vanhan kaasukellon sisälle. Lämmönvarauskapasiteet-

tia tässä lämpöakussa on 240 MWh. Naantalin kivihiilivoimalaitoksen yhteydessä on 

toinen 15 000 m3 lämpöakku, jonka kapasiteetti on 700 MWh. Yhteensä kaukolämpö-

verkoston lämpöakkukapasiteettia on siis 940 MWh. Lisäksi kaukojäähdytysverkoston 

kysynnänvaihteluja tasaamaan rakennettiin Kakolan lämpöpumppulaitoksen yhtey-

teen 17 000 m3 kylmävesiakku, jonka varauskapasiteetti on noin 150 MWh. 

3.4 Tulevaisuuden hankkeet 

Naantalin voimalaitosalueelle on suunniteltu ja kaavoitettu toteutettavaksi sähkön ja 

lämmön tuotannon monipolttoainevoimalaitos. Hanke vie eteenpäin osaltaan strate-

giaa, jonka avulla Turku Energian myymälle lämpöenergialle saadaan 50 % uusiutu-

van energian osuus vuoteen 2020 mennessä. Nykyisellään peruskuormalaitoksena toi-

miva Naantalin vanhan voimalaitoksen kivihiilituotanto voidaan korvata uuden voi-

malaitoksen avulla pääosin. Hankkeen YVA -prosessi, eli ympäristövaikutusten arvi-

ointi, on suoritettu jo vuoden 2011 aikana. Voimalaitoksen suunniteltu käyttöönotto-

vuosi on 2017 ja sen rakennustyöt on arvioitu alkavan vuoden 2015 alussa. Voimalai-

toksen tulee omistamaan TSE Oy, jossa Fortum ja Turku Energia ovat suurimmat 

osakkaat. Monipolttoainevoimalaitosta tullaan käyttämään pääasiassa sekä puuperäi-

sellä polttoaineella, turpeella, peltobiomassalla että kivihiilellä. Biopolttoaineiden 

osuutta pyritään nostamaan laitoksessa lähelle 100 %:a, vuoden 2020 uusiutuvan ener-

gian tavoitteen saavuttamiseksi. Tavoitteeseen pyritään lisäämällä polttoainejärjestel-

män kapasiteettia ja kehittämällä biopolttoaineiden hankintaa sekä saatavuutta. Suun-

niteltu tavoite biopolttoaineen osuudelle on 60 %. Voimalaitoksen polttoaineteho tulee 

suunnitelmien mukaan olemaan 435 MW ja kaukolämpöteho 244 MWkl. Vuotuinen 

tuotanto olisi arviolta 900 GWh sähköä ja 1650 GWh lämpöä. Laitos tuottaa lämmön 

lisäksi sähköä ja höyryä asiakkaiden tarpeisiin. (Turun Seudun Energiantuotanto Oy 

2013a.) 

Monipolttoainelaitoksen lisäksi suunnitteilla on myös mahdollinen uusi jätteenpoltto-

laitos, joka tulisi korvaamaan Orikedon jätteenpolttolaitosta. Toteutuessaan jätteen-
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polttolaitoksella tuotettaisiin sekä sähköä että lämpöä ja sen jätteenkäsittelykapasi-

teetti olisi noin 120–140 000 tjätettä/a. Jätteenkäsittelykapasiteetti olisi siis noin 3-ker-

tainen Orikedon jätteenpolttolaitokseen verrattuna. Kattilatehona polttoainekapasi-

teetti vastaa noin 45 MW tehoa. Uuden jätteenpolttolaitoksen tarve riippuu vanhan 

laitoksen toimiluvan jatkumisesta. 

Huippu- ja varatuotantokattiloita on suunniteltu päivitettäväksi ja vaihdettavaksi uu-

siutuvia energianlähteitä hyödyntäviksi. Nykyisellään suurin osa lämpökeskuksista 

toimii raskaalla polttoöljyllä, joka on sekä ympäristöä kuormittavaa että taloudellisesti 

riskialtista. Suotuisimpia vaihtoehtoja raskasta polttoöljykapasiteettia korvaamaan oli-

sivat ainakin erilaiset pölypolttokattilat tai monipolttoainekattilat, joissa voitaisiin 

hyödyntää joustavasti ja kustannustehokkaasti erilaisia paikallisesti saatavilla olevia 

uusiutuvia energianlähteitä.   
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4 KAUKOLÄMPÖLIIKETOIMINTA 

Kaukolämpöliiketoiminnan perusteena on pitkäjänteinen, kestävä ja taloudellisesti 

kannattava lämpöenergian myynti ja jakelu. Kaukolämmön hinnoittelu pohjautuu kus-

tannusvastaavuuteen, tasapuolisuuteen sekä läpinäkyvyyteen. Kaukolämmön myyjä 

kattaa kiinteät ja muuttuvat kustannukset, sekä omat muut lämmönhankinnan kulunsa 

myymänsä energian myyntitulojen avulla. Kaukolämpötoiminnassa, kuten sähköverk-

koliiketoiminnassa, valvotaan ja ylläpidetään riittävää kilpailutilannetta. Erillislain-

säädäntöä lämpöliiketoiminnalle ei kuitenkaan ole vielä tarvittu, sillä se ei ole sään-

neltyä monopolitoimintaa ja on alusta alkaen ollut markkinaehtoista liiketoimintaa kil-

paillen muiden lämmitysmuotojen kanssa markkinoista. (Energiateollisuus ry 2006, 

470.) Suomessa kaukolämpöliiketoimintaa ohjaa Kilpailu- ja kuluttajavirasto, jolla on 

valvontavastuu markkinasta. Kaukolämmön on määritelty viraston toimesta olevan 

määräävässä markkina-asemassa asiakkaisiin nähden, jonka vuoksi liiketoiminnan on 

oltava läpinäkyvää ja kohtuullista. Lisäksi samantyyppisiä asiakkaita on kohdeltava 

hinnoittelussa tasapuolisesti ja kaukolämmön lisäpalvelut on hinnoiteltava erikseen. 

Määräävä markkina-asema kaukolämmityksellä on nykyisellään käytännössä todel-

lista vain kaupunkialueilla, joissa esimerkiksi maalämpöjärjestelmien tarvitsemia po-

rakaivoja ei ole mahdollista kaivaa. (Sarvaranta et al. 2012, 8.) 

Lämpöenergian luonteesta johtuen kaukolämpöliiketoiminta eroaa huomattavasti nor-

maalista liiketoiminnasta. Kaukolämpöenergiaa myy yksi toimija, joka on sitoutunut 

toimittamaan energiaa asiakkailleen pitkäksi ajanjaksoksi. Toimijalta tulee aina löytyä 

riittävä kapasiteetti asiakkaiden lämmöntarpeen kattamiseksi. Kaukolämpöyrityksen 

on myös pyrittävä hinnoittelullaan ohjaamaan asiakkaiden energiankäyttöä tarkoituk-

senmukaisesti ja oltava kilpailevia lämmitysmuotoja kustannustehokkaampi. (Sarva-

ranta et al. 2012, 10.)  

4.1 Tuotanto ja -kustannusrakenne voimalaitoksissa 

Tuotetusta ja siirretystä energiamäärästä tulee saada niiden kiinteitä ja muuttuvia kus-

tannuksia vastaava myyntitulo, jotta yrityksen toiminta on pitkäjänteistä ja kilpailu-

kyky markkinoilla säilyy. Suurimman osan kaukolämpöyrityksen kustannuksista muo-

dostavat käyttöomaisuusinvestointien pääomakustannukset eli kaukolämpöverkon ja 
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tuotantolaitosten lainojen korot ja lyhennykset. Pääomakustannusten ohella kulura-

kenteen merkittävimmät osatekijät ovat kiinteät käyttö ja kunnossapitokustannukset 

sekä muuttuvat kustannukset. Tuotantolaitosten ja siirtoverkon perustamisen kustan-

nukset määräytyvät jo rakentamisvaiheessa eikä niihin voida tämän jälkeen merkittä-

västi vaikuttaa. Loppuosuutta aiheutuvista kustannuksista eli käytön aikaisia kustan-

nuksia on mahdollista minimoida jatkuva-aikaisella optimoinnilla ja käytön suunnit-

telulla. (Energiateollisuus ry 2006, 466.) 

Kiinteisiin kustannuksiin kaukolämpöyrityksellä luetaan pääomakustannukset tuotan-

tolaitoksista ja kaukolämpöverkosta sekä niiden laitteet, koneet ja muu infrastruktuuri. 

Lisäksi kiinteisiin kustannuksiin luetaan muun muassa tuotannon ja liiketoiminnan tu-

kitoiminnot, kuten henkilöstön palkat ja tilavuokrat sekä käyttö ja kunnossapitokus-

tannukset. Kokonaiskustannukset painottuvat nykyisin yhä enemmän infrastruktuurin 

ylläpitoon ja kehittämiseen, joka lisää paineita nostaa asiakkaiden kiinteiden maksujen 

osuutta liiketoiminnassa. (Sarvaranta et al. 2012, 11.) 

Muuttuvat kustannukset muodostuvat lähinnä tuotettuun energiaan liittyvistä kustan-

nuksista kuten polttoaineiden hinnoista ja veroista, tuotantoveroista sekä päästöoi-

keuksien hinnasta. Myös mahdollinen muu lämpöenergian hankinta, tuotannon lisäve-

den kustannukset ja pumppaus- sekä omakäyttösähkönkulutus luetaan muuttuviksi 

kustannuksiksi. Näitä energiantuotannon kustannuksia katetaan kaukolämpöasiak-

kailta perittävällä energiamaksulla, jonka osuus kaukolämmön hinnasta on Suomessa 

keskimäärin 70–80 %. Kustannusten jakautuminen riippuu yrityksen kokonaiskustan-

nuksista sekä käytettävästä polttoaineesta ja voimalaitostyypeistä. Tyypillisesti kiin-

teitä polttoaineita hyödyntävien voimalaitosten kustannusrakenne on tasaisempi kuin 

esimerkiksi polttoöljylaitoksissa. Raskasta polttoöljyä käyttävissä laitoksissa hallit-

seva kustannuskomponentti on polttoainekustannus. (Sarvaranta et al. 2012, 12–13.) 

Kokonaiskustannusten muodostumista on havainnollistettu kuvan 10 esimerkkivoima-

laitoksen kulurakenteen avulla. 
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Kuva 10. Kokonaiskustannusten jakautuminen kiinteän polttoaineen ja raskaspolttoöljykäyttöisen voi-

malaitoksen esimerkkitapauksessa (Energiateollisuus ry 2006, 467). 

Tuotannon optimointi ja suunnittelu on energiantuottajan tärkein ja tehokkain kustan-

nustenhallintatyökalu. Jatkuva optimointitehtävä on tarvittavan sähkö- ja lämpötehon 

tuottaminen käytettävissä olevilla tuotantolaitoksilla, taloudellisesti kannattavim-

massa ajojärjestyksessä ja mahdollisen ulkopuolelta ostettavan energian hankinta kus-

tannustehokkaasti. Tuotannon optimoinnin onnistumisen yksi mittareista on voimalai-

toksen huipunkäyttöaika, joka korostuu etenkin peruskuormavoimalaitoksissa. Kuten 

kuvasta 10 nähdään, ovat kiinteää polttoainetta käyttävän voimalaitoksen kustannuk-

set painottuneet enemmän kiinteisiin maksuihin. Öljykäyttöisillä voimalaitoksilla tuo-

tannon kokonaiskustannukset eivät juurikaan muutu huipunkäyttöajan muuttuessa, 

jonka vuoksi ne sopivat hyvin epätasaiseen ja vuosittain vaihtelevaan huippu- ja vara-

tehontuotantoon. Kiinteiden osuus kokonaiskustannuksista kuitenkin laskee sitä alhai-

semmaksi, mitä suurempi voimalaitoksen huipunkäyttöaika on ja 5 000 - 7 000 h/a 

huipunkäyttöajalla kokonaiskustannukset ovat jo alhaisemmat kuin öljykattilalaitok-

sella. Taloudellisen toiminnan kannalta on siis olennaista suunnitella peruskuormalai-

tokset oikean suuruisiksi, jotta niitä käytettäisiin mahdollisimman tehokkaasti läpi 

vuoden. (Energiateollisuus 2006, 468.) Lämmöntuotantokustannusten käyttäytyminen 

huipunkäyttöajan suhteen öljykattilalaitoksilla ja kiinteän polttoaineen kattiloilla on 

esitettynä kuvassa 11. 
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Kuva 11. Lämmöntuotannon kokonaiskustannusten muuttuminen huipunkäyttöajan funktiona kiinteätä 

polttoainetta hyödyntävän voimalaitoksen ja öljykattilan tapauksissa (Energiateollisuus ry 2006, 468). 

4.2 Turku Energian lämmönhankinnan kustannusrakenne 

Turun Seudun Energiantuotanto Oy (TSE Oy) omistaa Turun seudun kaukolämmön 

peruskuormatuotannon voimalaitokset ja myy niillä tuottamansa lämpö- ja sähköener-

gian sekä prosessihöyryn osakkailleen. Lämpöenergian hankintahinta näistä voimalai-

toksista Turku Energialle määräytyy TSE Oy:n kiinteistä ja muuttuvista kustannuk-

sista eli niin sanotusta omakustannushinnasta. TSE:n kaikille yhteisten kiinteiden kus-

tannusten jako voimalaitoksille suoritetaan sähkön, kaukolämmön ja höyryn tuotannon 

perusteella aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Ainoastaan kaukolämpöä tuottavien lai-

tosten kustannukset laskutetaan täysimääräisenä Turku Energialta, sillä muut osakkaat 

eivät osta lämpöenergiaa. Kiinteitä kustannuksia ovat kiinteät tuotantokustannukset 

laitoksittain ja lämmön poistot. Nämä kustannukset on sisällytetty Turku Energialta 

laskutettaviin eriin. Kiinteä maksu on määritelty sopimuksellisesti ja se jaetaan kulle-

kin kalenterikuukaudelle laskutettavaksi. Muuttuva osa hankintahinnasta perustuu 

pääosin polttoaineiden hintoihin, joten yksikköhintoja tarkennetaan tarvittaessa jopa 

kuukausittain. Kokonaishankintahinta saadaan kun omakustannushintaan lisätään TSE 

Oy:n määrittelemä myyntimarginaalin osuus. Myyntimarginaalin voidaan ajatella ole-

van sijoitettua pääomaa TSE Oy:n peruskuormatuotantoon ja sen investointeihin. 
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Myyntimarginaali määräytyy voimalaitosten myyntihinnan perustella vuosittain siten, 

että kymmenen vuoden ajanjaksolla saavutetaan vaadittu nettovarallisuuden tuottoaste 

eli RONA (Return On Net Assets). 

Huippu- ja varateholämpölaitosten kustannukset kuuluvat kokonaisuudessaan Turku 

Energialle ja ne ovat pääosin muuttuvia kustannuksia, sillä lämpölaitokset käyttävät 

polttoaineenaan pääasiassa polttoöljyjä. Kustannuksissa on otettu huomioon erilaiset 

tuotannolliset riskit suhteessa TSE Oy:n tuotantoon ja niiden perusteella kustannusten 

hyvitys esimerkiksi kun peruskuormatuotannon vikatilanteessa lämpötehontarvetta 

joudutaan lämmityskaudella paikkaamaan huippulaitosten avulla. Peruskuorma- ja 

huipputeholaitoksien tuottaman energian lisäksi lämpöä hankitaan myös paikallisilta 

pienyrittäjiltä sekä muun muassa ylijäämälämpönä suurilta yrityksiltä. Muun lämmön-

hankinnan ostohinta koostuu sopimusteknisesti määritellystä. 

4.2.1 Peruskuormatuotannon kustannusrakenne 

Peruskuormavoimalaitoksissa tuotetulle kaukolämpöenergialle jaetaan kiinteät kus-

tannukset määriteltyjen aiheuttamisperusteiden mukaisesti ja ne koostuvat laitosten 

käytöstä koituvista kiinteistä kustannuksista sekä TSE Oy:n tuotantolaitoksille yhtei-

sistä kustannuksista. TSE Oy:n peruskuormalaitoksille yhteiset kiinteät kustannukset 

jaetaan sopimuksissa määriteltyjen osuuksien mukaisesti, jotka noudattavat tuotettujen 

energioiden suhteellisia määriä. Yhteiset kiinteät kustannukset koostuvat taloushallin-

non, alueellisen tuotannonsuunnittelun ja kunnossapidon ohjauksen, rahoituskustan-

nusten sekä myyntimarginaalin kustannuksista. Voimalaitosten omat kiinteät kustan-

nukset koostuvat käyttö- ja kunnossapidon kustannuksista, poistoista ja sivutuotteiden 

hallinnan kustannuksista. Kiinteiden kustannusten Kk muodostuminen voimalaitoksen 

i tuottamalle lämpöenergialle on esitetty yhtälössä (17). 

 𝐾k,lämpö(𝑖) =  𝑎TSE,i ∙ 𝐾TSE + 𝑎lämpö,i ∙ 𝐾k (𝑖)  (17) 

missä alämpö,i voimalaitoksen kiinteiden kustannusten kerroin lämmölle 

aTSE,i TSE:n kiinteiden kustannusten kerroin voimalaitokselle i 

Kk voimalaitoksen i kiinteät kustannukset  

KTSE TSE:n yhteiset kiinteät kustannukset  
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Naantalin voimalaitoksen kiinteisiin kustannuksiin kuuluvat käytön ja kunnossapidon 

kustannus, poistot, sivutuotteiden hallinta. Kiinteät kustannukset jaetaan CHP-voima-

laitoksen eri tuotteille eli sähkölle, lämmölle ja höyrylle tuotantosopimuksissa määri-

teltyjen kertoimien perusteella. Lämmölle jaettavien voimalaitoksen kustannusten ja 

TSE Oy:n kiinteiden kustannusten lisäksi on määritelty hyvitys Turku Energialle tä-

män kaukolämmön varakapasiteetin ylläpidosta. Hyvitys Turku Energialle tapahtuu 

kuukausittain laskutuksen yhteydessä.  

Orikedon biolämpölaitoksen kiinteisiin käyttökustannuksiin sisältyvät käyttö ja kun-

nossapito, sivutuotteiden hallinta ja polttoaineen hankinnan kustannus, jotka on mää-

ritelty kiinteiksi kustannuksiksi. Kiinteät kustannukset jaetaan kokonaisuudessaan 

kaukolämpöenergialle, joka laskutetaan Turku Energialta. Kakolan lämpöpumppujen 

kustannukset jaetaan tuotetulle kaukolämpöenergialle aiheuttamisperusteen mukai-

sesti ja loput jaetaan kaukokylmäenergialle.  

Peruskuormalaitosten muuttuvat kustannukset määritellään TSE Oy:n ja lämpöyhtiöi-

den välisten sopimuksissa määriteltyjen kulutussuhteiden sekä kustannusjakoperustei-

den mukaisesti. Kulutussuhteiden ja tuotettujen energiamäärien sekä polttoainemää-

rien avulla lasketaan kullekin voimalaitokselle lämmöntuotannon polttoainekustannus 

polttoaineverojen ja TSE Oy:n määrittämien energianhintojen mukaisesti. Kaukoläm-

mölle määritellyt kulutussuhteet ovat esimerkiksi lämpökeskuksilla 100 % ja lämpö-

pumppulaitoksella sen COP-arvoon perustuen 35 %. Voimalaitosten hyödyksi tuotta-

mien sähkön, lämmön ja höyryn määrien ja kulutussuhteiden sekä polttoaineiden käyt-

töosuuksien tulojen summana saadaan kunkin voimalaitoksen kuluttama polttoaine-

määrä tarkastelujaksolla. Mikäli voimalaitos käyttää useampaa kuin yhtä polttoainetta, 

on niiden käyttöosuuksille määritelty arvot tuotantosopimuksissa. Esimerkiksi Orike-

don biolämpölaitoksen määritelty polttoaineen käyttö on 99 % biopolttoainetta ja 1 % 

kevyttä polttoöljyä (POK). Polttoaineen käyttöosuuksien avulla saadaan laskennalli-

nen polttoaineenkäyttö voimalaitoksittain, jota käytetään laskutusperusteena. 

Naantalin kivihiilivoimalaitoksen polttoaineenkäytön valmisteverotus jaetaan kauko-

lämpötuotteelle aiheuttamisperusteen mukaisesti eli kaukolämmön tuotantoon käyte-

tyn polttoainemäärän perusteella. Kivihiilen valmistevero on Suomessa 1.1.2014 läh-
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tien 18,74 €/MWh (Suomen Tulli 2014, 3). Yhteistuotannossa sähkön tuotantoon käy-

tetty polttoaine on verovapaata ja lämmön osalta kivihiilen valmistevero lasketaan 

höydyksi saatavan kaukolämpöenergian perusteella, kertomalla tämä energiamäärä lu-

vulla 0,9 (Suomen tulli 2014, 10). Vastaavaa laskentamenetelmää käytetään Turku 

Energialta laskutettavan kivihiilen valmisteverotuksen tapauksessa, käyttämällä 

TSE:n määrittämiä hintatietoja. 

Polttoainekustannusten lisäksi muuttuviin kustannuksiin sisältyvät Naantalin voima-

laitoksella omakäyttösähkön ja kaukolämmön pumppaussähkön kustannukset, kauko-

lämpöverkkoon syötetyn ja lauhteen lisäveden kustannukset sekä muut muuttuvat kus-

tannukset. Kulutussuhteet ja ominaiskustannusarvot muille muuttuville kustannuksille 

ovat niin sanottuja sopimusvakioita eli tuotantosopimuksissa määriteltyjä hintoja tuo-

tettua energiayksikköä kohden, joiden suuruuksia tarkennetaan tarvittaessa. Polttoai-

neiden hinnat ovat kuukausittain vaihtuvia ja niiden suuruudet määrittää TSE Oy. Ori-

kedon jätteenpolttolaitoksen muuttuvissa kustannuksissa vaikuttaa lisäksi jätteen port-

timaksuhyvitys. Vuonna 2014 porttimaksun suuruus on 50 €/tjäte eli noin 39,8 

€/MWhkl.  

Polttoainekustannukset noudattavat markkinatilannetta ja polttoaineen hintaindeksejä. 

Lämmön tuotantorakenteesta johtuen on erityisen suuri merkitys sillä, miten kivihii-

len, sähkön ja raskaan polttoöljyn vero- sekä yleinen hintataso tulee muuttumaan tule-

vaisuudessa. Päästöoikeusmaksut eivät sisälly TSE Oy:n laskuttamaan hankintahin-

taan, vaan niiden hankinta on tuottajien vastuulla. Turku Energia hankkii vuosittain 

tarvittavan määrän päästöoikeuksia, riippuen ilmaisten päästöoikeuksien määrästä. 

Päästöoikeuksien kustannus muodostuu päästöoikeuksien tarpeen ja ilmaisten päästö-

oikeuksien erotuksesta. Vuoden 2014 alussa voimassa olevat keskimääräiset polttoai-

nehinnat ja verot on esitetty taulukossa 3. 
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Taulukko 3. Polttoaineiden hinnat sekä yleiset verotasot tammikuussa 2014.  

 Polttoaineen hinta 

[€/MWh] 

Polttoaineen vero 

[€/MWh] 

Kivihiili CHP (veroton) 9,98 13,12 

POR CHP 48,11 11,86 

POK CHP 46,66 14,29 

Puupolttoaine CHP 18,30 - 

Sähkö 71,00 sis. vero 19,03 (I-veroluokka) 

 

Peruskuormatuotantolaitosten kaukolämpöenergian hankintakustannukset kokonai-

suudessaan on esitetty kuvassa 12. Kuvasta on nähtävissä, kuinka erilaisten tuotanto-

laitosten kustannusten keskinäiset osuudet vaihtelevat huomattavasti käytettävästä 

polttoaineesta ja laitoksen tuotantomuodosta riippuen. Kuvissa ei ole huomioitu jät-

teenpolttolaitoksen porttimaksuja. Hankinnan kokonaiskustannus voimalaitokselta 

määrittyy lämmön kustannusten kiinteästä ja muuttuvasta osasta muodostuvan oma-

kustannushinnan ja myyntimarginaalin summana. 

 

Kuva 12. Peruskuormatuotantolaitosten omakustannushinnan ja myyntimarginaalin osuudet kokonais-

kustannuksista. Orikedon jätteenpolttolaitoksen kokonaiskustannus ei sisällä porttimaksuhyvityksiä. 
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4.2.2 Muun lämmönhankinnan ja kaukolämpöverkon kustannukset 

Huipputuotantolaitosten kaikki kiinteät ja muuttuvat kustannukset kuuluvat Turku 

Energialle, joka omistaa laitokset. Kiinteitä kustannuksia ovat laitosten pääomakus-

tannukset, infrastruktuurikustannukset ja muun muassa käyttö- ja kunnossapitokustan-

nukset. Lämpökeskukset ovat öljykäyttöisiä, joten suurin osa niiden muuttuvista kus-

tannuksista muodostuu polttoaineen hankinnasta ja niiden osuus kokonaiskustannuk-

sissa on suuri. Tuotannon kokonaiskustannukset vaihtelevat siis lähinnä tuotantomää-

rän funktiona. Polttoaineen hankinta ja päästöoikeuksien hinta muodostavat huippu-

tuotannon muuttuvat kustannukset. Valtaosa tuotannosta pohjautuu raskaan polttoöl-

jyn käyttöön, jonka markkinahinnalla ja valmisteverotasolla on suuri merkitys laitok-

sen kustannuksiin. Vuoden 2013 kaukolämmön huipputuotantovolyymi oli 80,3 GWh. 

Pieni osuus lämmöstä hankitaan myös lämpöyhtiön ja TSE Oy:n tuotantolaitosten ul-

kopuolelta. Lämpöä hankitaan muun muassa Pansion Lämmöltä hakelämpönä, kaato-

paikkakaasulla tuotettuna lämpönä sekä Varissuon lämpökeskukselta. Lämmönhan-

kinnalle on määritelty oma hintansa ja se muodostuu pääosin lämpökeskusten muuttu-

vista kustannuksista. Muu lämmönhankinta voidaan ajatella peruskuormatuotannoksi, 

sillä sitä hankitaan hyvin tasainen määrä vuosittain. Vuonna 2013 ulkopuolelta hanki-

tun, päästövapaan lämpöenergian määrä oli noin 97 GWh. 

Kaukolämmön jakeluverkoston kustannukset muodostuvat kuten tuotannollekin kiin-

teistä ja muuttuvista osista. Verkoston pääomakustannukset ja verkon tehokkuus mää-

rittävät kiinteiden kustannusten määrän ja muuttuvia kustannuksia ohjaa lähinnä ver-

kon lämpöteho kullakin ajanjaksolla. Kiinteitä kustannuksia ovat lähinnä verkon käyt-

töön liittyvät henkilöstö- ja materiaalikustannukset. Turun Seudun Kaukolämpöver-

kon kustannukset Turku Energialle ovat vuosittain noin 1,5 % lämmönhankinnan ko-

konaiskustannuksista. 

4.2.3 Kustannusten jakautuminen laitoksittain 

Kaukolämmön tuotannon ajotapa riippuu tuotantohinnasta ja lämpötehontarpeesta, 

joiden perusteella eri tuotantolaitosten ajojärjestys määräytyy. Lämpimämpänä aikana 

vuodesta huippulaitoksia ei tarvita ja pientä lämpötehontarvetta ajavat halvimman tuo-

tantokustannuksen peruskuormalaitokset. Vuoden kylmimpänä aikana myös kallista 
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huipputuotantoa tarvitaan. Vuoden aikana vaihtelevan lämpötehontarpeen ja eri tuo-

tantolaitosten käytön perusteella voidaan muodostaa vuoden 2013 todellisten tuotan-

tomäärien perusteella kuvaaja, jonka avulla nähdään kunkin voimalaitoksen käyttö 

kuukauden aikana. Sijoittamalla kuvaajaan kunkin laitoksen tuotantokustannus, saa-

daan graafisen esityksen avulla havainnollistettua selkeästi millä hinnalla ja tuotanto-

laitoksella kaukolämpöä kulloinkin on tuotettu. Myös esimerkiksi kaksisuuntaisen 

lämpöliiketoiminnan kohdalla esityksen perusteella on selkeästi nähtävissä miksi ke-

säaikana kaukolämpöverkkoon syötetystä lämpöenergiasta ei voida taloudellisista 

syistä maksaa käytännössä mitään. Lämmityskauden kylmimpinä aikoina hukkaläm-

mön käyttö verkossa pienentää huippulaitosten käyttötarvetta, jolloin siitä on liiketoi-

minnallisesti kannattavaa maksaa. Kuva ajotavan jakautumisesta vuoden aikana on 

esitetty liitteessä 3. Tuotannon ajotavan perusteella voidaan todeta peruskuormalaitos-

ten ajavan suhteellisen tasaisella osuudella läpi vuoden, kun taas huippulaitosten 

käyttö sijoittuu ainoastaan vuoden kylmimpiin kuukausiin.  

4.3 Turku Energian hinnoittelumalli 

Tärkeimpiä perusperiaatteita myytävän lämpöenergian hinnoittelussa ovat läpinäky-

vyys, kilpailukyvyn säilyttäminen, energiankäyttöä ohjaava hintataso sekä kustannus-

vastaavuus. Edellytyksenä pitkäjänteiselle kaukolämpötoiminnalle on tuotannon kiin-

teiden ja muuttuvien kustannusten ja kaukolämpöliiketoiminnasta saatavien tulojen ol-

tava mahdollisimman lähellä toisiaan. Suomessa yleisimmin käytetty hinnoittelumalli 

perustuu Energiateollisuus ry:n tekemään suositukseen. Mallissa tuotannon kiinteät ja 

muuttuvat kustannukset sovitetaan asiakkaalta veloitettavaan perusmaksuun ja ener-

giamaksuun sekä liittymismaksuun. Myös Turku Energian nykyinen hinnoittelu pe-

rustuu tähän malliin. 

4.3.1 Liittymismaksu ja johtomaksu 

Asiakkaan liittyessä kaukolämpöverkkoon peritään verkon rakentamiskustannuksista 

ja mittauskeskuksen perustamisesta liittymismaksu, jolla aiheutuvat kustannukset ka-

tetaan. Liittymismaksun suuruus määräytyy tyypillisesti liittymistehon mukaan ja li-

säksi pitkiltä liittymisetäisyyksiltä peritään lisämaksu. Hinnoittelu perustuu liittymis-
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johdon pääoma- eli rakennuskustannusten lisäksi muun muassa liittyvän lämmönku-

luttajan vaikutukseen verkoston tasapainoon sekä lisääntyvään lämpöhäviöön siirto-

verkostossa. Liittymismaksu hinnoitellaan siten, että alueella saavutetaan riittävä liit-

tymistiheys ja taloudellinen kannattavuus sekä siten, että kustannus ohjaa liittymisha-

lukkuutta. Kaukolämpöön liittymisen pääomakustannukset ovat aina sitä suuremmat 

mitä pienemmästä lämmönkuluttajasta on kyse, sillä rakennettavan johto-osuuden liit-

tymistiheys on erittäin alhainen. Liittymismaksulla ei näissä tapauksissa kateta kovin 

suurta osaa pääomakustannuksista, jonka vuoksi kaukolämpö onkin kannattavinta lä-

hellä olemassa olevaa kaukolämpöverkkoa ja suurempien kuluttajien tapauksessa. 

(Sarvaranta et al. 2012, 8.) Liittymismaksun muodostumisperiaate on esitetty taulu-

kossa 4 ja johtomaksun yhtälössä (18). 

 Johtomaksu = 𝑎 ∙ 𝑛 ∙ 𝑠 ∙ 𝑗    (18) 

missä a arvonlisävero 

j johtomaksu, jonka lähtöarvona ko. hinnoitteluryhmän 

 keskimääräinen rakentamiskustannus €/m 

n tuottajahintaindeksin suhde lähtötasoon 

 1.8.2013 alkaen 1,02 

s kiinteistön 20m ylittävä johto-osuus tonttialueella ja 2m 

 rakennuksessa metreinä 

Taulukko 4. Liittymismaksun muodostumisperiaate Turku Energian hinnoittelun mukaisesti. 

Tariffiryhmä Teho P [kW] Liittymismaksu [€] 

1 alle 15 n ∙ 3500 

2 15…165 n ∙ (P ∙ 80 + 2570) 

3 165…815 n ∙ (P ∙ 47 + 8015) 

4 815…1630 n ∙ (P ∙ 32 + 20240) 

5 yli 1630 n ∙ (P ∙ 22 + 36540) 



57 

4.3.2 Kaukolämmön perusmaksu 

Perusmaksu eli niin sanottu sopimustehomaksu perustuu asiakkaan sopimustehoon tai 

-vesivirtaan ja on kiinteästi laskutettava kuukausimaksu (€/kk). Maksu määräytyy so-

pimustehon eli suurimman tarvittavan lämpötehon perustella, sillä lämpöyhtiön on 

pystyttävä varmistamaan rakennukselle mitoitetun tehon riittävyys kaikkina aikoina. 

Turku Energian nykyisen hinnoittelumallin perusmaksut perustuvat sopimustehoon 

taulukon 5 mukaisesti. Lämpöyhtiön kannalta perusmaksujen suuruuden tulisi vastata 

mahdollisimman tarkasti lämmönhankinnan kiinteitä vuotuisia kustannuksia sekä liit-

tymismaksuja ja energiamaksuilla kattamatta jääneitä kustannuksia. Perusmaksun 

avulla voidaan myös säädellä kaukolämmityksen kannattavuutta muihin kilpaileviin 

lämmitysmuotoihin nähden. (Sarvaranta et al. 2012, 10.) Nykyisen tariffirakenteen 

mukaan esimerkiksi 230 kWkl sopimustehon, tilavuudeltaan 20 000 r-m3, kerrostalo-

rakennuksen tapauksessa perusmaksu olisi 9 733 €/a. 

 𝐾𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑚𝑎𝑘𝑠𝑢 = 1,24 ∙ 1,02 ∙ (230 ∗ 24 + 2175) €/𝑎 = 9733 €/𝑎 

Taulukko 5. Turku Energian perusmaksun rakenne (Turku Energia 2013c). 

Tariffiryhmä Teho P [kW] Perusmaksu [€/vuosi] 

1 alle 15 a ∙ n ∙ 320 

2 15…65 a ∙ n ∙ (P ∙ 27) 

3 65…165 a ∙ n ∙ (P ∙ 24 + 195) 

4 165…650 a ∙ n ∙ (P ∙ 24 + 2175) 

5 yli 650 a ∙ n ∙ (P ∙ 6 + 6075) 

a = arvonlisävero 

n = tarkistuskauden alussa tiedossa oleva Tilastokeskuksen laskeman tuottajahintaindeksin 2005 = 

100 (TOL 2008) suhde lähtötasoon. 1.8.2013 alkaen n=1,02 

4.3.3 Energiamaksu 

Lämmönhankinnan muuttuvia kustannuksia ja pumppauskustannuksia katetaan ener-

giamaksun avulla, joka perustuu kaukolämpöasiakkaan todelliseen energiankulutuk-

seen. Maksun määrään (€/MWh) vaikuttavat myös päästökauppa ja energiaverotus, 
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johtuen niiden merkittävästä asemasta polttoaineiden hankintahinnoissa. Energiamak-

sun suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös yhden liittymistehoyksikön lisäyksestä 

tai poistosta aiheutuvat kustannukset eli niin sanotut rajaenergiakustannukset. Kauko-

lämmön käyttöä ohjaa eniten juuri energiamaksun suuruus, joten sen kustannustasolla 

on merkitystä energian kulutuksen ohjaamisessa. Energiamaksu on perinteisesti hin-

noiteltu siten, että se ottaa huomioon myös lämmityskauden huipputehontuotannon 

kustannukset eli maksun määrä on vuodenaikariippumaton. (Sarvaranta et al. 2012, 

10.) Turku Energian nykyinen energiamaksun E rakenne on esitetty yhtälössä (19). 

Vuoden 2014 alussa energiamaksun määrä on 68,10 €/MWh (sis. alv). 

𝐸 = 𝑎 ∙ (𝐸0 ∙ (𝑛 ∙ 𝐴 + ℎ ∙ 𝐵) + 𝑃𝑣 + 𝑃𝑜)  (19) 

missä a arvonlisävero 

E0 energiamaksun lähtötaso; 1.3.2014 alkaen 43,50 €/MWh 

A kiinteiden kustannusten kerroin 0,45 

B polttoainekustannusten kerroin 0,55 

h hiilen, metsähakkeen, öljyn ja sähkön hintojen indeksit 

 sisältävä termi; 1.3.2014 alkaen 1,01 

Pv polttoaineverot vaikutustensa mukaisesti; 1.2.2014 alkaen 

 9,60 €/MWh 

Po päästökaupan lisähinta; 1.2.2014 alkaen 1,20 €/MWh 

Polttoaineiden hintaindeksikomponentti h muodostuu kivihiilen, biopolttoaineiden, öl-

jyn ja sähkön käytön osuuksista lämmön tuotannossa sekä polttoaineiden tilastollisista 

hintaindekseistä. Kullekin polttoaineen hintaindeksille määritellään kerroin todellisen 

polttoainekäytön perusteella. Nykyisellään kertoimet ovat edellä mainitun järjestyksen 

mukaisesti 0,63, 0,22, 0,10 ja 0,05 vastaten lämmönhankinnan energianlähdeja-

kaumaa. 

Perusmaksuesimerkin 20 000 r-m3 kerrostalorakennuksen tapauksessa energiamaksu 

olisi vuosittain noin 40 860 €. Vuosikulutus kohteessa on arviolta 600 MWh/a keski-

määräisen energiankulutuksen ollessa 30,0 kWh/r-m3 (Motiva Oy 2014a). Lämmitys-

tarpeen vaihtelun jakauman on oletettu noudattavan vertailukauden 1981–2010 läm-

mitystarvelukuja (Ilmatieteen laitos 2014).  
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5 HINNOITTELUMALLIEN OPTIMOINTI JA  

KEHITTÄMINEN 

Kaukolämpöyhtiön hinnoittelumallin perusteena on yksinkertaisimmillaan tuotannon 

kustannusrakenne. Tariffirakenteen ja tuotantokustannusten vastaavuus on aina hin-

noittelun perusteena. Tämän lisäksi otetaan huomioon tuotannon ja liiketoiminnan ris-

kit, liiketoiminnan katteet ja osakeyhtiöiden osinko- ja tuottotavoitteet sekä muun mu-

assa kaukolämpöverkon ja -tuotannon investointihankkeet. Nykyisen, vuonna 2012 

käyttöönotetun, Turku Energian tariffirakenteen ja tuotannon kustannusten suhde ei 

vastaa täysin todellisuutta. Vuoden 2012 jälkeen suuria muutoksia kulurakenteeseen 

ovat tuoneet etenkin TSE Oy:n hallintaan siirtynyt peruskuormatuotanto sekä lämmön- 

ja sähkönjakelun sopimustekniset yksityiskohdat. 

Energiateollisuus ry:n hinnoittelumallin lisäksi useat lämpöyhtiöt Suomessa ovat siir-

tyneet erityyppisiin kaukolämpötariffeihin, joissa asiakkailla on entistä enemmän va-

linnanvaraa hinnoittelun suhteen. Yhtiöt ovat ottaneet käyttöön erityyppisiä lämpöhin-

noittelumalleja, vastaamaan tarkemmin asiakkaiden tarpeita sekä tuotannon kustan-

nuksia ja rakennetta. Kausihinnoittelu tai energian alkuperän mukainen hinnoittelu 

lämpöenergialle, jotka ovat jo käytössä sähkömarkkinoilla, tarjoavat monipuolisem-

man liiketoimintamallin ja reagointikyvyn lämpömarkkinoiden muutoksiin.  

Turku Energian kaukolämpöenergian hinnoittelumalleja tutkitaan tässä luvussa sekä 

nykyisen tariffirakenteen mukaisesti että pohtimalla muita monipuolisempia hinnoit-

telurakenteita, joiden avulla kaukolämpöliiketoimintaa voitaisiin kehittää ja monipuo-

listaa. Tulevaisuuden uusiutuvia energianlähteitä hyödyntävien voimalaitoshankkei-

den myötä esimerkiksi biolämpötuote tai muu uusiutuviin energianlähteisiin perustuva 

hinnoittelu voitaisiin toteuttaa tuotantorakenteeseen pohjautuen. Lisäksi kaukolämpö-

mittareiden etäluenta luo edellytykset yksityiskohtaisemmalle hinnoittelulle ja halut-

taessa jopa tuntitason tuotteistukselle. Tariffituotteiden tarkastelussa tärkeimmät osa-

alueet ovat kustannusvastaavuus sekä liiketoiminnalle asetettujen edellytysten toteu-

tuminen nyt ja tulevaisuudessa. 
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Lämmönhankinnan kustannuksia arvioidaan vuoteen 2020 asti hyödyntäen olemassa 

olevia arvioita polttoaineiden hintojen ja verotusten kehittymisestä, tietoa Turun seu-

dun energiantuotannon rakenteesta tulevaisuudessa sekä arvioimalla lämmönmyynnin 

volyymiä tulevina vuosina. Esimerkiksi Orikedon jätteenpolttolaitoksen on oletettu 

laskennassa sulkeutuvan vuoden 2014 lopussa, jolloin sen tähän asti tuottama kauko-

lämpöenergia on tuotettava muilla voimalaitoksilla. Lisäksi myös uuden monipoltto-

ainelaitoksen käyttöönotto on huomioitu laskennassa ja sen vaikutusta on tutkittu riip-

puen käyttöönottovuodesta ja sen hyödyntämästä pääasiallisesta polttoaineesta. 

Huippuvoimalaitosten kustannusten, päästökaupan ja muun lämmönoston kustannus-

ten on ajateltu laskennassa olevan muuttuvia kustannuksia. Liiketoiminnan kustannus-

ten ja lämmön myyntihinnan laskennassa on valittu edellisten vuosien tilinpäätösten 

perusteella tietty keskimääräinen myyntikateprosentti, johon hinnoittelulla ajatellaan 

pyrittävän. Myyntikate on lämmönmyyntitulojen ja lämmön hankintakustannusten 

erotuksen suhde myyntituloihin. Todellisuudessa myyntikatetavoite vaihtelee budje-

toinnista riippuen vuosittain. Käsiteltävät ominaishinnat lämmön hinnoittelumallien 

tarkasteluissa eivät sisällä arvonlisäveroa. 

5.1 Energiateollisuuden mallin mukainen hinnoittelu 

Nykyisen Turku Energian hinnoittelurakenteen pohjaa käytetään laajalti Suomen läm-

pöyhtiöissä. Energiateollisuus ry:n suositusten mukaisessa tariffirakenteessa on huo-

mioitu tuottajahintaindeksi, tuotannon polttoaineiden hintaindeksit ja verot, tuotannon 

kiinteiden ja muuttuvien kustannusten osuudet sekä arvonlisävero ja päästökaupan li-

sähinta. Hinnoittelu tarkistetaan perusmaksun osalta vuosittain 1.2 alkavan laskutus-

kauden mukaan ja energiamaksun osalta puolivuosittain 1.2 ja 1.8 alkavien laskutus-

kausien mukaan. Tarvittaessa energiamaksua voidaan tarkistaa kuukausittain, mikäli 

maksun hintamuutos tarkasteluvälillä on suurempi kuin 5 %. Tuotannollisten muutos-

ten ja liiketoiminnan muutosten johdosta tariffirakennetta voidaan tarkentaa perus-

maksun laskuyhtälön vakioarvoja muuttamalla tai energiamaksun lähtötasohintaa E0 

muuttamalla. 

Kaukolämpöenergian hinnoittelun teoreettinen perusajatus on kattaa tuotantokustan-

nusten kiinteät kustannukset mahdollisimman hyvin hinnoittelun perusmaksulla eli 
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kiinteällä osalla. Kuten kuvasta 13 nähdään, ovat Turku Energian hinnoittelun perus-

maksutulot alhaisemmat kuin hankinnan kiinteät kustannukset. Perusmaksukom-

ponentin suuruutta hinnoittelussa tulisi siis korottaa, jotta kustannusrakenne olisi tasa-

painoisempi. Peruskuormatuotannon muutokset ja investointitarpeet tulevaisuudessa 

saattavat edelleen korostaa tätä kustannusrakenteen epätasapainoa. Etenkin investointi 

uuteen monipolttoainelaitokseen ja mahdolliseen uuteen jätteenpolttolaitokseen saat-

tavat muuttaa kiinteiden maksujen osuutta kustannuksissa. Kiinteän kuukausilaskutuk-

sen korottaminen on muun muassa asiakastyytyväisyyden ylläpitämisen vuoksi haas-

tavaa, mutta sen korottaminen ainakin asteittain tulee olemaan lämpöyhtiön tulevai-

suudessa ajankohtaista. 

 

Kuva 13. Turku Energian perusmaksujen ja energiamaksujen suhde hankinnan kiinteisiin ja muuttuviin 

kustannuksiin vuonna 2014. Myyntimarginaali on ainoastaan peruskuormatuotantolaitoksiin liittyvä 

kustannuserä. 

5.1.1 Perusmaksukomponentti ja kiinteät kustannukset 

Tutkitaan perusmaksukomponentin muuttamista lämmön hankinnan kustannusraken-

teen ja lämpöyhtiön maksujen tasapainottamiseksi. Nykyisellään perusmaksutulojen 

ja lämmön hankinnan osamäärän perusteella perusmaksut ovat keskimäärin 9,7 

€/MWh eli 15,1 % lämmön myynnin saatavista. Maksun korottaminen hankinnan kus-

tannuksia vastaavaan 24 %:iin asti on huomattava, joten tutkitaan sen lisäksi kuinka 
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suuri perusmaksukomponentin tulisi olla, jotta se kattaisi lämmönhankinnan kiinteistä 

kustannuksista valtaosan. Jäljelle jäävä osa kiinteistä kustannuksista sovitetaan tällöin 

energiamaksuun. Tarkastellaan tilannetta vuoden 2014 ennustettujen tuotanto- ja han-

kintamäärien sekä polttoainekustannusten perusteella (taulukko 4). 

Mikäli lämmön kokonaismyyntihinta 64,8 €/MWh säilytetään samalla tasolla ja muo-

kataan ainoastaan perusmaksua lämmönhankinnan kiinteitä kustannuksia vastaavaksi, 

jää energiamaksun suuruudeksi erotuksesta 51,2 €/MWh. Säilyttämällä nykyinen ener-

gian kokonaismyyntihinta olisi perusmaksujen suuruus kustannusvastaavana 13,6 

€/MWh eli osuutena hinnoittelussa 21 % nykyisen 16 % sijaan. Laskennan perusteella 

voidaan todeta, että tarvittava perusmaksukomponentin korotus olisi huomattava eli 

jopa 39 % nykyiseen hintatasoon nähden. Vastaavasti energiamaksukomponentin 

muutos olisi päinvastainen -7 %. Käytännössä energiamaksukomponenttia ei alennet-

taisi, vaan perusmaksua korotettaisiin asteittain säilyttämällä energiamaksu samana.  

Myyntimarginaalikomponenttia kustannuksissa ei voida pitää täysin kiinteänä, sillä se 

on eräänlaista pääoman sijoittamista peruskuormatuotantolaitoksiin. Marginaalin 

avulla tuetaan perustuotannon kannattavuutta sekä tulevia investointeja. Laskutetusta 

myyntimarginaalista palautuu takaisin lämpöyhtiölle sen omistajaosuutta vastaava 

osa. Perusmaksukomponenttia suunnitellessa on siis tarkoituksenmukaista myös käsi-

tellä myyntimarginaalia erillisenä kustannuksena. Valitaan perusmaksulla katettavaksi 

kustannukseksi lämmönhankinnan kiinteät kulut ilman myyntimarginaalia mukaan lu-

kien TSK Oy:n kaukolämpöverkon vuotuiset kustannukset, jotka ovat varsin pysyvät 

vuosittain. Tyypillisesti verkon kustannukset ovat siirrettyä energiayksikköä kohden 

noin 1,0 €/MWh. Olettamalla lämmönmyyntivolyymin vakioksi (2 095 GWh/vuosi), 

lämmön myyntikate vuotta 2013 vastaavaksi ja muuttuvien kustannusten muutoksen 

olevan + 2 %, tulisi tällä kustannusjakotavalla perusmaksukomponentin suuruudeksi 

10,9 €/MWh ja energiamaksukomponentiksi 53,3 €/MWh. Tilanne noudattaisi siis 

käytännössä nykyistä hinnoittelua, jossa perusmaksun osuus on 16 %. Tarkastellaan 

lisäksi miten hinnoittelu käyttäytyy, kun perusmaksulla katettaisiin sekä hankinnan 

kiinteät kulut että myyntimarginaalikustannus. Nämä kaksi tarkastelunäkökulmaa on 

esitetty tarkemmin taulukossa 6 ja kuvassa 14. 
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Perusmaksukomponentin korottaminen on haastavaa, sillä asiakkaat maksavat tyypil-

lisesti mieluummin pääasiassa kuluttamansa energiamäärän mukaan. Mikäli perus-

maksukomponenttia ei tästä tai muista markkinasta johtuvista syistä haluta korottaa, 

on tulevaisuudessa lämmönhankinnan lisääntyvien kiinteiden kustannusten osuutta 

siirrettävä katettavaksi yhä enemmän energiamaksun avulla, joka lisää liiketoiminnan 

riskiä. Perusmaksukomponenttia korottamalla energiamaksun korotuspaine on alhai-

sempi ja se säilyy edullisempana. Toisaalta korkeampi energiamaksun hinta lisää ha-

lukkuutta energiatehokkuusinvestointeihin rakennuksissa, joista voi olla hyötyä myös 

muun muassa kaukolämmön paluulämpötilan ja edelleen verkostohäviöiden pienentä-

miseen. Energiatehokkuuden parantaminen ja huippukulutuksen leikkaaminen vaikut-

tavat merkittävästi asiakkaalta laskutettaviin maksuihin, kun hinnoittelu painottuu 

energiamaksukomponentille. 

Taulukko 6. Perusmaksun ja energiamaksun suuruudet eri kustannusten jakoperiaatteilla. Muuttuvien 

kustannusten muutokseksi oletettu +2 % ja lämmön liikevaihto on vakio. 

Hinnoittelun kus-

tannusjako Perusmaksu Energiamaksu 

Perusmaksu  

lämmön myyntivo-

lyymi -2 % 

Energiamaksu 

lämmön myynti-

volyymi -2 % 

Nykyinen 9,8 52,9 10,01 56,1 

Kiinteä maksu = 

kiinteät kustannuk-

set + myyntimargi-

naali 

15,1 49,1 15,4 50,1 

Kiinteä maksu = 

kiinteät kustannuk-

set + 

verkon kustannuk-

set - 

myyntimarginaali 

10,9 53,3 11,1 53,1 
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Kuva 14. Perusmaksun muokkaaminen kustannusvastaavaksi ja vastaava energiamaksun hintakehitys, 

kun muuttuvat kustannukset kallistuvat 2 % vuodessa ja lämmönmyyntivolyymi säilyy vakiona. Myyn-

timarginaalikustannus on joko sisällytettynä perusmaksuun (oranssi kuvaaja) tai energiamaksuun (vih-

reä kuvaaja). Vuoden 2015 poikkeama johtuu jätteenpolttolaitoksen sulkemisesta. 

Perusmaksun suuruuden säätämiseksi nykyiseen tariffirakenteeseen olisi kannattavaa 

sijoittaa korjaustermi, jonka avulla hinnoittelun tasoa voidaan korjata tarvittaessa. Täl-

löin tariffin rakenne ja muoto voidaan säilyttää samana ja tarvittavat pienet korjaukset 

suorittaa korjaustermin avulla. Perusmaksukerroin Kpm voitaisiin määritellä esimer-

kiksi kiinteiden kustannusten muutoksen mukaisesti eli siten, että sen taso olisi aluksi 

1,0. Kiinteiden kustannusten osuuden muuttuessa kerroin muuttuisi vastaavasti. Esi-

merkiksi nykyisellään lämmönhankinnan kiinteät kustannukset ovat 35 % koko-

naishankintakustannuksista, joten kerroin määriteltäisiin laskutoimituksella 0,35/0,35. 

Mikäli kiinteiden kustannusten osuus kasvaisi esimerkiksi tasolle 35 %, olisi uusi pe-

rusmaksukerroin 0,37/0,35 eli 1,06. Laskutoimituksen jakajaksi olisi siis määritelty 
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kiinteiden kustannusten osuus tarkasteluhetkellä, jota pidettäisiin hinnoittelussa sa-

mana säilyvänä lähtötasona. 

5.1.2 Markkinan muutokset 

Nykyisen energiamaksukomponentin osuus myyntituloista on 84 %, jonka vuoksi läm-

pöliiketoiminnan tulos voi vaihdella huomattavastikin riippuen vuotuisesta lämmön-

myynnistä. Keskilämpötilaltaan lämmin vuosi aiheuttaa pienemmän lämmönmyynnin 

volyymin, joka johtaa budjetoinnista eroavaan liiketoiminnalliseen tulokseen. Riskien 

hallinnassa ja ennustamisessa kannalta tällä tekijällä on suuri vaikutus. Sääolosuhtei-

den lisäksi merkittävä myyntivolyymiä laskeva muutostrendi on kiristyvien energiate-

hokkuusvaatimusten käyttöönotto uusille rakennuksille. Energiatehokkuustavoitteet ja 

rakennusten kehittäminen yhä matalaenergisempään suuntaan tulevat laskemaan läm-

mönkulutusta arvioiden mukaan samassa suhteessa kuin lämmitystehontarpeen luon-

nollinen kasvu rakennuskannan mukaisesti. Tämä tarkoittaa pidemmällä aikavälillä 

tarkasteltuna lämmönmyyntivolyymin luontaista pienenemistä, etenkin mikäli vuoden 

keskilämpötila lämpenee Suomessa ennusteiden mukaisesti. Energiatehokkaamman 

rakentamisen ansiosta lämpötehontarve kasvaa suhteellisesti enemmän kuin käytettä-

vän lämpöenergian määrä. Arvioiden mukaan kaukolämmön myyntivolyymin kasvu 

tulee pysähtymään ja se alkaa pienentyä vuonna 2030 (Energiateollisuus ry 2013c, 4). 

Lämmön myyntivolyymin lisäksi hankinnan muuttuvat kustannukset ovat riippuvaisia 

polttoainehintojen ja -verotuksen muutoksista, jotka aiheuttavat korotuspainetta ener-

giamaksukomponentille. Tutkitaan tarvittavan energiamaksun ja perusmaksun käyt-

täytymistä vaaditulla liiketoiminnan edellytyksillä, kun muuttuvat kustannukset ja 

lämmön myyntivolyymi muuttuvat vuosittain. Hankinnan muuttuvista kustannuksista 

oleellisimmat tarkasteltavat komponentit ovat polttoaineiden hintatasot sekä verotus. 

Kuvassa 15 on esitetty herkkyystarkastelu lämmön hankintakustannuksen kehityksestä 

peruskuormatuotannon osalta polttoaineiden hintojen muutoksen funktiona.  
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Kuva 15. Lämmönhankinnan keskimääräisen verollisen ominaishinnan herkkyystarkastelu polttoaine-

hintojen muutoksen suhteen. 

Polttoainehintojen herkkyystarkastelun perusteella voidaan todeta eniten vaikutusta 

peruskuormatuotannon, eli TSE Oy:n tuotantolaitosten energian, hankintakustannuk-

siin olevan biopolttoaineen, kivihiilen, sähköenergian ja kevyen polttoöljyn hinnan 

muutoksilla. Esimerkiksi kivihiilen verojen ollessa 14,7 €/MWh nykyisen 12,8 

€/MWh sijaan (15 % korotus), nousee peruskuormatuotannon lämmönhankinnan kes-

kikustannus 1,2 €/MWh nykyiseen nähden. Jätteenpolttolaitoksen porttimaksujen 

muutokset vaikuttavat suhteessa vähemmän TSE Oy:n hankintahintaan sillä jätteen-

käytön volyymi on pieni. Porttimaksuhyvityksen laskiessa 10 €/tjäte TSE:n hankinta-

hinta kallistuu 0,2 €/MWh. 

Naantalin voimalaitoksen tuotantovolyymistä johtuen ja kivihiilen veron suhteellisen 

osuuden ollessa merkittävä laitoksen tuottaman lämmön kokonaishinnassa, kivihiilen 

verokomponentin muutokset vaikuttavat eniten hankintakustannuksiin tarkasteltaessa 

verojen muutoksia. Verokomponenttien herkkyystarkastelu on esitetty kuvassa 16. Pe-

ruskuormalaitokset käyttävät vain vähän polttoöljyjä, joten niiden verotasojen muu-

tokset vaikuttavat vain vähän kokonaisuuteen. Sähköveron korotukset vaikuttavat läm-

pöpumppulaitoksen polttoainekustannuksiin, mutta sen osuus sähkön kokonaishin-

nasta on vain noin 30 % eli vaikutus jää kokonaisuuden kannalta vähäiseksi. Kivihiilen 
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valmisteveron kallistuessa 10 % nykyisestä, on sen korottava vaikutus lämmön keski-

määräiseen hankintahintaan 0,8 €/MWh.  

 

Kuva 16. Lämmönhankinnan keskimääräisen ominaishinnan herkkyystarkastelu polttoaineverotuksen 

muutoksen suhteen. 

Tutkitaan markkinan muutostilannetta, jossa yhteenlasketut hankintakustannukset 

kasvavat 1–2 % vuosittain edelliseen vuoteen nähden ja myyntivolyymi Turun alueella 

pysyy vuoden 2014 budjetoidulla tasolla. Perusmaksukomponentin korotustarve ei li-

säänny merkittävästi vaan muuttuvat kustannukset vaikuttavat energiamaksukompo-

nenttiin. Hankintahinnan kallistuminen 1 prosentilla edelliseen vuoteen nähden aiheut-

taa 0,7 % korotuspaineen myyntihinnalle. Yhden prosentin vuotuinen hankintahinnan 

kallistuminen aiheutuisi esimerkiksi CHP-laitoksissa hyödynnettävän kivihiilen hin-

nan 4,5 % korotuksesta tai jonkin yksittäisen peruskuormatuotannossa käytetyn polt-

toaineen verotason 4,1 % korotuksesta.  

Hankintahinnan muutoksien lisäksi toinen merkittävä tekijä tarvittavan myyntihinnan 

kehittymisen kannalta on myyntivolyymin muuttuminen esimerkiksi keskimääräiseltä 

ulkolämpötilaltaan poikkeavien vuosien vuoksi. Kun tarkastellaan myyntivolyymin ja 

hankintahinnan korotuksen vaikutusta lämmönmyyntihintaan, huomataan myyntivo-

lyymin vaikutuksen olevan hieman suurempi. Kun hankintahinta ja myyntivolyymi 

muuttuvat 2 % vuosittain epäedullisempaan suuntaan ovat vaikutukset tarvittavaan 
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myyntihintaan vastaavasti 0,9 €/MWh ja 1,3 €/MWh. Myyntivolyymin pieneneminen 

2 prosentilla vastaa noin 42 000 MWh energiamäärää, joka aiheutuisi esimerkiksi kaik-

kien Turku Energian kerrostaloasiakkaiden säästäessä energiaa vuodessa keskimäärin 

5 % nykyisestä. Hankintahintojen ja myyntivolyymin muutoksilta suojautumiseen te-

hokkain keino on lämmön hinnoittelun kehittäminen kustannusvastaavaksi. 

5.1.3 Tuotantorakenteen muutokset 

Turun seudun kaukolämmön tuotantorakenne tulee muuttumaan huomattavien voima-

laitosinvestointien johdosta. Uusi monipolttoainelaitos Naantaliin valmistuu ja otetaan 

käyttöön nykyisen aikataulun ja tavoitteen mukaan vuonna 2017. Lisäksi Orikedon 

jätteenpolttolaitos ajetaan alas vuoden 2014 lopussa, mikäli ympäristöluvalle ei saada 

jatkoa. Näiden kahden suuren muutoksen vaikutus Turku Energian kaukolämmön hin-

noitteluun on merkittävä. Jätteenpolttolaitoksen vaikutusta hinnoitteluun voidaan tut-

kia tarkastelemalla kuinka sen kaukolämpöenergia tuotetaan laitoksen lakkauttamisen 

jälkeen ja miten TSE Oy:n hankintahinta tulee muuttumaan sen seurauksena. Mo-

nipolttoainelaitos tulee korvaamaan NA1 kivihiilikattilan ja hyödyntää erilaisia polt-

toaineita joustavasti, joka vaikuttaa myös hankintahintaan. Riippumattomuus maail-

man markkinahinnan muutoksille alttiista fossiilisista polttoaineista vähentää hinta- ja 

tuotantoriskiä sekä kaukolämmön hinnoittelun korotuspainetta. Kotimaisen puuperäi-

sen polttoaineen verottoman hinnan kehitys on historiallisesti ollut huomattavasti mal-

tillisempaa, kuin fossiilisten polttoaineiden. 

Orikedon jätteenpolttolaitoksen tuottama kaukolämpöenergia korvataan muiden pe-

ruskuormalaitosten tuotannon avulla, kuten esimerkiksi Naantalin voimalaitoksen 

avulla. Tuotantorakenteen muutoksen vaikutus kokonaishankintahintaan riippuu siitä, 

millä tuotantolaitoksella ja polttoaineella korvaava energia tuotetaan. Tapausta voi-

daan tarkastella siten, että korvausenergian määrä tuotetaan keskimäärin kaikilla pe-

ruskuormalaitoksilla vuoden aikana eli sen hinnaksi muodostuu peruskuormatuotan-

non keskihinta.  Ilman jätteenpolttolaitosta peruskuormalaitosten tuotannon keskihinta 

on vuoden 2014 budjetoidulla lämmönhankintamäärällä noin 1,4 €/MWh nykyistä 

korkeampi. Korottava vaikutus kokonaislämmönhankintahintaan muutoksesta on 1,3 

€/MWh. 
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Naantalin uusi voimalaitos NA4 tulee muuttamaan lämmönhankinnan kustannusra-

kennetta. Uudelle voimalaitokselle on jo määritelty tietty myyntimarginaali ja sen val-

mistuttua aiheutuu sen käytöstä käyttö ja kunnossapitokuluja sekä muuttuvia kustan-

nuksia. IE-direktiivissä määriteltyjen vaatimusten vuoksi vanhojen voimalaitosyksi-

köiden rikkipäästöjen suodatusmenetelmiin on investoitava vuoteen 2016 mennessä, 

mikäli niiden normaali toiminta halutaan säilyttää. Ilman investointeja voimalaitosyk-

siköille on määritelty joustoaika eli niitä voidaan käyttää 17500 h vuoteen 2023 asti, 

jonka jälkeen niiden toiminta tulee lakkauttaa. Joustoaika voidaan määritellä myös vii-

den vuoden liukuvana keskiarvona alle 1500h/a käyttöajalla. Vanhat voimalaitosyksi-

köt jäisivät siis käytännössä huippu- ja varatuotantolaitoksiksi. Tällä hetkellä uusim-

paan yksikköön ollaan investoimassa ja loput jäävät joustoajon mukaisesti huipputuo-

tannoksi tai vaihtoehtoisesti ne ajetaan täydellä kuormalla käyttöikänsä loppuun ly-

hemmällä aikavälillä. Ajotapa riippuu lauhdesähkön ja kaukolämpötehon tarpeesta ja 

sähkömarkkinoiden kehittymisestä. Oletetaan Naantalin voimalaitosten käyttö- ja kun-

nossapitokustannusten säilyvän määrällisesti ennallaan, mutta niiden jakautuminen 

yksiköittäin muuttuu uuden laitoksen myötä. Uuden monipolttoainelaitoksen käyttö-

kustannukset oletetaan olevan 45 % nykyisten kustannusten suuruudesta ja loput jää-

vät olemassa oleville yksiköille. Poistojen suuruudeksi oletetaan voimalaitoksen bud-

jettisuunnitelmaa vastaava määrä jaettuna 25 vuoden pitoajalle.  

Tarkastellaan tarvittavan myyntihinnan kehitystä, valitsemalla vakio myyntikate läm-

mön liiketoiminnalle ja tarkastelemalla markkinan muutosta 2 %:lla hankintahinnan ja 

myyntivolyymin osalta kuten aikaisemmissa esimerkeissä. Mitä aikaisemmin uusi mo-

nipolttoainelaitos otetaan käyttöön, sitä maltillisempi myyntihinnan korotuspaine on 

johtuen uuden laitoksen paremmasta hyötysuhteesta ja halvasta tuotantorakenteesta. 

Vuoteen 2017 mennessä jätteenpolttolaitoksen sulkemisen vuoksi tarvittava myynti-

hinta nousee tällöin 3,5 €/MWh. Kun oletetaan hankinnan kustannusrakenteeksi suun-

niteltu vuoden 2014–2017 taso, on jätteenpolttolaitoksen sulkemisen aiheuttama koro-

tuspaine myyntihintaan 3,8 €/MWh ennen uuden Naantalin voimalaitoksen käyttöön-

ottoa. Lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna myyntihinnan korotuspaine tulee siis olemaan 

noin 3–4 €/MWh, mutta koska todellisuudessa liiketoiminta perustuu pitkän aikavälin 

tarkasteluun, on todellinen myyntihinnan kehittyminen huomattavasti maltillisempi. 

Monipolttoainelaitoksen suuren tuotantomäärän ja suhteellisesti edullisten muuttuvien 
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kustannusten ansiosta lämmönhankintahinta ja siten teoreettinen tarvittava myynti-

hinta laskevat voimalaitoksen käyttöönoton jälkeen.  

 

Kuva 17. Tuotantorakenteen muutoksien vaikutus tarvittavaan kaukolämmön myyntihintaan arvioidun 

kustannusrakenteen mukaisesti. Kuvaan merkityt myyntihinnat kuvaavat monipolttoainelaitoksen käyt-

töönottovuoden 2017 mukaista tilannetta. 

Nykyiseen hinnoittelumalliin perustuvan myyntihinnan kehittyminen eri skenaarioilla 

osoittaa kuvan 17 sovitteiden mukaisesti hinnan korotuspaineen säilyvän myös tule-

vaisuudessa. Yksinään jo uuden voimalaitoksen käyttöönotto ja jätteenpolttolaitoksen 

alas ajaminen aiheuttavat kustannusmuutoksia ja näiden lisäksi polttoaineverotuksen, 

-hintojen ja kustannusten rakenteellisten muutosten vuoksi kokonaiskustannukset läm-

pöliiketoiminnassa tulevat suurenemaan. Laskennan perusteella herkimmin kustan-

nuksiin vaikuttavat lämmönmyyntivolyymin muutokset, uuden monipolttoainelaitok-

sen käyttöönottovuosi ja lämpöenergian tuotantomäärä.  

Tuotantorakenteen muutoksen aiheuttavat huomattaviakin muutoksia kaukolämmön 

alkuperään eli polttoaineiden käyttöosuuksiin. Tämän vuoksi nykyisen hinnoittelun 

kertoimet eri polttoaineiden hintaindeksien edessä tulevat muuttumaan. Kivihiilen 

käytön vähentyessä ja kertoimen pienentyessä kivihiilen hinnan ja veron tasokorotuk-

sen vaikutus kaukolämmön hankintakustannukseen ja edelleen myyntihintaan vähe-

nee. Vuoden 2014 alussa hiilen kerroin yhtälön (19) hintaindeksikomponentissa h on 
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0,63. Kertoimen suuruutta tulee muokata tuotantorakenteen muutoksista johtuen, ku-

ten jo nykyisin tehdään hintojen tarkistamisen yhteydessä. NA4 -voimalaitoksen mi-

toituksen perusteella kivihiilen käytön mukainen kerroin komponentissa h laskee jopa 

tasolle 0,43. Samanaikaisesti biopolttoaineen kertoimeksi muodostuisi noin 0,4. To-

dellisuudessa painotuksiin vaikuttaa kunkin ajanjakson ajotapa monipolttoainevoima-

laitoksella markkinoiden tarpeiden ja polttoainehintojen määrittämänä. Hintaindeksi-

komponenttia muokataan aina määräaikaisen hinnan tarkistuksen yhteydessä. 

Hintaindeksien kertoimien muokkaamisen lisäksi kiinteiden ja muuttuvien kustannus-

ten osuuksia kuvaavat termit A ja B muuttuvat tuotantorakenteen muuttuessa ja ovat jo 

nykyisellään erisuuruiset, kuin kustannusrakenne todellisuudessa. Tariffissa kiinteiden 

kustannusten osuutta kuvaava kerroin on 0,45 vaikka todellisuudessa budjetoitujen 

kustannusten perusteella kiinteiden kustannusten osuus hankinnan kokonaiskustan-

nuksista on vain 0,35, kun myös myyntimarginaali-kustannus käsitellään kiinteänä. 

Kasvattamalla muuttuvien kustannusten osuuden kerrointa, noudattaisi hinnoittelu tar-

kemmin kustannusten muutoksia. Budjetoitujen kustannusarvioiden mukaan kiintei-

den kustannusten osuus kokonaiskustannuksista tulee olemaan seuraavien vuosienkin 

ajan tasolla 0,32–0,35. 

5.1.4 Polttoaineverotus hinnoittelun komponenttina 

Polttoaineverojen määrä aiheuttamisperusteen mukaisesti on ilmaistu tariffimallissa 

nykyisellään yhtenä kiinteänä komponenttina, jonka suuruutta muutetaan tarvittaessa 

hintatason tarkistamisen yhteydessä. Verokomponentista olisi mahdollista muodostaa 

tarkempi komponentti, omalla laskuyhtälöllään varustettuna, hinnoittelumalliin sen ta-

loudellisen vaikutuksen tarkentamiseksi. Esittämällä eri verokomponentit selkeästi 

hinnoittelussa asiakkaalle, voidaan hintoja korottaessa tai muutoin muokatessa hel-

pommin ja yksiselitteisemmin selventää asiakkaalle mistä muutos hinnoissa johtuu. 

Esimerkiksi kivihiilen verotuksen muuttuessa, voidaan asiakkaille ilmoittaa selkeästi 

mistä vastaava tarve korottaa verokomponenttia ja edelleen kokonaishintaa johtuu.  

Toisaalta jokaisen verokomponentin esittäminen erikseen polttoaineittain voi aiheut-

taa myyntihinnan epäedullisen kehittymisen esimerkiksi uusiutuvien energialähteiden 
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tai puuperäisten polttoaineiden verotuksen muutoksesta johtuen. Yhdelle polttoai-

neelle määrättävien verohelpotusten määrä saattaa heijastua hinnoitteluun epäedulli-

sesti, laskien myyntihintaa enemmän kuin sen todellisten kustannusvaikutusten verran. 

Tästä syystä verokomponenteille tulisi tarkasti määrittää kertoimet aiheuttamisperus-

teen mukaisesti, joita tarkennetaan riittävän usein. Haasteellista aiheuttamisperusteen 

tarkastelusta tekee uuden monipolttoainelaitoksen ajotapa, joka voi vaihdella merkit-

tävästi jo yhden kuukauden aikana riippuen eri polttoaineiden markkinahinnoista ja 

kaukolämpöverkon lämpötehontarpeesta. Monipolttoaine-laitoksen ajotapa tulisikin 

huomioida riittävän lyhyellä aikavälillä tariffissa esimerkiksi siten, että kunkin poltto-

aineen komponentin kerrointa korjataan edellisen 2–3 kk mukaisen keskimääräisen 

ajotavan perusteella. Tällöin saavutetaan riittävän tarkka arvio todellisista polttoaineen 

käyttöosuuksista ilman että hinnoittelua tarvitsee korjata kuukausittain. Hinnoittelun 

muuttamisesta lyhyellä aikavälillä esimerkiksi 3kk välein voi olla kuitenkin seurauksia 

kaukolämmön kilpailukyvyn takaaviin ominaisuuksiin. Kaukolämmön on perinteisesti 

omaksuttu olevan hinnoittelultaan varsin vakaa, koska hintoja on muokattu tiheimmil-

lään kaksi kertaa vuodessa. Hinnoittelun tiheä muokkaaminen sähkönhinnan tapaan 

saattaisi heikentää tätä näkökulmaa ja etua muihin lämmitysmuotoihin nähden.  

Verokomponentti voidaan muodostaa nykyisen tuotantorakenteen tärkeimpien poltto-

aineiden perusteella luokittelemalla kertoimet ja verojen suuruudet kivihiilelle, bio-

polttoaineelle, sähkölle ja öljylle. Vastaava jakotapa on käytössä jo nyt hintaindeksien 

jaottelussa. Öljyn kerroin sisältäisi peruskuormalaitosten lisäksi huippulaitoksissa 

käytettävän öljyn määrän ja sen kustannuksena käytetään tässä tapauksessa kevyen 

polttoöljyn verotasoa 14,29 €/MWh. Biopolttoaineen kerroin sisältäisi metsähakkeen, 

sahanpurun ja jätteen polttoainekäytön. Kivihiilen verotaso CHP -tuotannossa laske-

taan lämmön tuotantoon käytettävälle polttoaineosuudelle 0,9 kertoimella eli vero on 

11,81 €/MWh. Polttoainekäytön perusteella vuoden 2014 lämmöntuotannon kertoimet 

olisivat kivihiilelle 0,78, biopolttoaineelle 0,13, sähkölle 0,03 ja öljylle 0,07. Uuden 

monipolttoainelaitoksen myötä kertoimet olisivat vastaavasti 0,43, 0,04, 0,43 ja 0,10. 

Kertoimien ja verokustannusten tulojen summana saadaan verokomponentin suuruus. 

Biopolttoaineen vaikutus verokomponenttiin on nolla, koska polttoaineet ovat tällä 
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hetkellä verottomia. Tällä kerroinmenetelmällä ja taulukon 3 verokustannusten perus-

tella verokomponentin suuruudeksi saadaan nykyisellä tuotantorakenteella 10,7 

€/MWh ja monipolttoainelaitoksen käyttöönoton myötä 7,2 €/MWh.  

Tällä kerroinmenetelmällä myös metsähakkeen veromuutokset saataisiin otettua huo-

mioon tarkemmin ja läpinäkyvämmin. Kertoimia voitaisiin tarkentaa tarvittaessa ja 

verokomponentin muutosta voitaisiin tarkkailla liiketoiminnan kannalta tehokkaam-

min. Käytössä voisi olla esimerkiksi energiamaksua vastaava käytäntö, jossa hintoja 

tarkennetaan puolivuosittain sekä mikäli hintojen muutos on yli 5 %. 

5.2 Tuotantomuotoon ja energianlähteisiin perustuva hinnoittelu 

Naantaliin rakennettavan monipolttoainelaitoksen ja jo olemassa olevan Orikedon bio-

lämpölaitoksen tuottamaa lämpöä voitaisiin markkinoida ja myydä omana erillisenä 

tuotteenaan. Vastaavanlaista järjestelyä hinnoittelussa on jo hyödynnetty Suomessa 

muissakin lämpöyhtiöissä. Uusiutuvilla energianmuodoilla tuotettua kaukolämpöä os-

tamalla asiakas tukisi vähäpäästöisen, hiilineutraalin ja ympäristöystävällisen tuotan-

non jatkuvuutta sekä lisäinvestointeja. Ostamalla ympäristöystävällistä kaukolämpöä 

yksityinen asiakas, asiakasyritys tai organisaatio saa pienennettyä omaa hiilijalanjäl-

keään. Biolämpötuotteelle on hyödyllistä hakea sertifiointi, jonka avulla asiakkaille 

saadaan todennettua heidän ostamansa kaukolämmön alkuperä. Puupolttoaineita pide-

tään CO2 -neutraaleina, koska puu sitoo yhä paljon hiilidioksidia kasvaessaan kuin se 

vapauttaa palaessaan. Bioenergiantuotantoon perustuvassa hinnoittelussa tulisi kattaa 

sen kiinteiden ja muuttuvien kustannusten määrä aiheuttamisperusteen mukaisesti. 

Hinnoittelumalli olisi yksinkertaisinta toteuttaa suoraan tehomaksuna liittymistehoa 

kohden sekä energiamaksuna kulutettua energiayksikköä kohden. Käytetään tässä ta-

pauksessa perusmaksuna nykyistä vastaavaa hinnoittelua ja luodaan hinnoittelulle uusi 

energiamaksu. Laskennan hinnat käsitellään vallitsevan markkinatilanteen kustannuk-

sia vastaavina. Todelliset määriteltävät hinnat määräytyvät aina tarkasteluhetken polt-

toainekustannusten perusteella ja valitun uusiutuvaa energiantuotantomuotoa tukevan 

myyntikatteen perusteella. 
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Lämpöenergiantuotanto Orikedon voimalaitoksella on vuosittain noin 270 000 MWh, 

josta 99 % tuotetaan biopolttoaineella. Uuden monipolttoainelaitoksen suunnitteluar-

vojen perusteella sen tuottama kaukolämpöenergia olisi 1 516 000 MWh, josta 36 % 

tuotettaisiin uusiutuvilla energianlähteillä kuten metsähakkeella, purulla, ja puupelle-

teillä. Todellinen polttoainejakauma vaihtelee laitoksen ajotavan mukaan ja riippuu 

polttoaineiden saatavuudesta sekä hinnoista. Bioenergialla tuotettaisiin lähtötietojen 

perusteella siis noin 813 000 MWh/a kaukolämpöä. Suunnitellaan biolämpötuote siten, 

että asiakkaan ostama kaukolämpö on 100 prosenttisesti tuotettu biopolttoaineilla eli 

vastaa tuotantolaitosten kustannuksia näiden polttoaineiden osalta. Hinnoittelussa ote-

taan huomioon Orikedon ja Naantali 4:n tuotantokustannukset biopolttoaineilla, siir-

ron ja tuotannon häviöt sekä tuotteen myyntikate, joka valitaan samaksi kuin nykyi-

sellä hinnoittelumallilla.  

Monipolttoainelaitoksen ajotavasta riippuen biopolttoaineen käyttöosuus vaihtelee. 

Biolämpötuotteen hintojen tarkistamisen yhteydessä tulee siis tarkistaa kunkin ajan-

jakson todellinen biopolttoaineen käyttö ja muokata hinnoittelua sen mukaisesti. Las-

ketaan keskimääräinen arvo hankintakustannukselle ja siten biolämpötariffille 30 %, 

40 %, 50 % ja 60 % polttoaineosuuksien perusteella. Perusmaksuna säilytetään nykyi-

nen 9,81 €/MWh keskimääräinen hintataso. Biolämpötuotteen energiamaksu olisi 1,0–

2,0 €/MWh kalliimpi, kuin nykyinen kiinteä energiamaksu. Käytännössä monipoltto-

ainelaitoksen ajotavan mukainen hinnan tarkistus tulisi suorittaa biolämpötuotteelle 

riittävän usein, jotta tuote olisi mahdollisimman kustannusvastaava. Korkeampi hinta 

selittyy biopolttoaineen markkinahinnalla, laitosten käyttökustannuksilla sekä sillä, 

että kyseisellä tuotteella tuetaan myös osaltaan tulevaisuuden investointeja uusiutuvia 

energianlähteitä hyödyntäviin ratkaisuihin kaukolämmöntuotannossa. Tärkeää hin-

noittelussa on myös varmistua siitä, että biolämpönä myytävä kaukolämpövolyymi 

vastaa sen tuotantovolyymiä. 

Kakolan lämpöpumppulaitoksella tuotetaan vuosittain noin 240 GWh kaukolämpöä 

jätevesien hukkalämpöä hyödyntäen. Kuten biolämpöä, myös ympäristöystävällistä 

lämpöpumpun tuottamaa kaukolämpöä voitaisiin markkinoida omana tuotteenaan. 

Yksinkertaisinta on pitää perusmaksujen suuruus samana kuten biolämpötuotteella ja 

laskea lämpöpumpun tuotantokustannuksia vastaava energiamaksu sen tuottamalle 
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kaukolämpöenergialle. Tuotantolaitoksen omistaa TSE Oy, jonka vuoksi lämpöpum-

pun käyttämän sähkön hinta ei ole suoraan markkinahinnan suuruinen sisältäen verot, 

vaan TSE Oy:n määrittelemä hinta. Lämpöpumpun käyttämästä sähköstä noin 87,5 % 

kuluu kaukolämmön tuottamiseen. Lämpöpumpun COP -kertoimen 2,9 ja sen tuotta-

man kokonaisenergiamäärän, sähkön hinnan ja kaukolämmön tuotanto-osuuden avulla 

voidaan laskea lämpöpumppulämmön muuttuva tuotantokustannus. Lisäämällä tähän 

ominaiskustannukseen laitoksen kiinteät kustannukset, keskimääräiset siirto- ja tuo-

tantohäviöt, Turku Energian laitoksen käyttökustannukset ja liiketoiminnallinen kate, 

saadaan lopulta energiamaksun suuruus lämpöpumppulämmölle. Myyntikate voidaan 

pitää samana kuin nykyisellä tariffimallilla laskutettaessa. Myyntikatetta voidaan ko-

rottaa tuotteelle normaalista, mikäli tuotetta ostamalla asiakkaalle annetaan mahdolli-

suus tukea tulevia uusiutuvan energian investointeja ja siten ostamansa kaukolämpö-

energian ympäristöystävällisyyttä. Riippuen myyntikatteen valinnasta lämpöpumppu-

lämmön energiamaksun suuruudeksi määrittyisi noin 1,0–2,0 €/MWh kalliimpi hinta, 

kuin käytössä oleva kiinteä energiamaksu. 

5.3 Kausihinnoittelu 

Kaukolämmön vuotuisesta hankintamäärästä valtaosa saadaan peruskuormalaitoksilta. 

Lämmityskaudella omaa huipputuotantoa joudutaan kuitenkin hyödyntämään perus-

kuormalaitosten lämpötehon lisäksi, kasvaneesta lämpötehontarpeesta johtuen. Huip-

putuotantolaitokset ovat polttoöljykäyttöisiä, jonka vuoksi niiden muuttuvat tuotanto-

kustannukset ovat korkeat. Kattilalaitosten tuottaman kaukolämmön hankintakustan-

nus on huomattavan korkea peruskuormatuotannon keskihintaan nähden. Tästä syystä 

on tarkoituksenmukaista tarkastella vuodenaikoihin perustuvaa hinnoittelumallia. 

Puolivuosittain tai vuodenaikojen mukaisesti vaihtuvan hintatason avulla lämmönhan-

kinnan kustannuksia eri vuodenaikoina voitaisiin seurata myynnin avulla tarkemmin 

kuin ympärivuoden samana pysyvällä tariffilla. Tämän lisäksi asiakkaiden energian-

säästötoimenpiteillä olisi suurempi vaikutus suoraan kaukolämmön maksuihin, kun 

säästöt vaikuttavat korkean huipputehontarpeen aikaiseen lämmön kulutukseen talvi-

aikana. 

Kausittain vaihtuvalle hinnoittelulle voidaan suoraan määrittää kausittaiset energia-

maksun suuruudet €/MWh, jotka ovat voimassa tiettyjen kuukausien ajan. Esimerkiksi 
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Ruotsissa vastaavaa hinnoittelumallia on hyödynnetty jo pitkään. Mahdollisimman 

kustannusvastaavaksi vuodenaika- ja kausihinnoittelumalli saadaan määrittelemällä 

jokaiselle kuukaudelle oma hintansa vastaten energian hankintakustannuksia. Käytän-

nössä eri hintoja määritellään kuitenkin vuoden ajalle vain muutamia kappaleita hin-

noittelun selkeyttämiseksi ja laskutuksen yksinkertaistamiseksi. Tyypillinen toteutta-

mistapa on määrittää 3–4 eri hintaa lämpötehontarpeen ja lämmönhankinnan kustan-

nusrakenteen mukaisesti. Vain kahden eri hinnan käyttö vaikeuttaa hinnoittelun sovit-

tamista kustannusrakenteeseen riittävän tarkasti. (Rydén & Sandoff 2013, 11–12.) 

5.3.1 Hinnoittelukausien valitseminen 

Valitaan tässä tapauksessa tarkasteltavaksi tapaukset, joissa käytetään kolmea tai nel-

jää eri kausihintaa kaukolämmölle. Kustannusrakenteena tarkastellaan nykyistä tilan-

netta, jossa Orikedon jätteenpolttolaitos on edelleen toiminnassa. Tuotantorakenteen 

muuttuessa kokonaiskustannukset muuttuvat hieman, joka muuttaa ainoastaan kausi-

hintojen tasoja. Hinnoittelujaksoiksi valitaan kolmen kuukauden välein vaihtuvilla 

jaksoilla tammikuu-maaliskuu, huhtikuu-kesäkuu, heinäkuu-syyskuu ja lokakuu-jou-

lukuu. Neljän kuukauden välein jaksot ovat tammikuu-huhtikuu, toukokuu-elokuu ja 

syyskuu-joulukuu. Tutkitaan näiden lisäksi myös hankinnan kustannusrakenteen mu-

kaista jakoa eli kuukaudet lajitellaan suuruusjärjestykseen noudattaen karkeasti vuo-

denaikajakoa kevät, kesä, syksy ja talvi. Tällöin jako on joulukuu-helmikuu, maalikuu-

toukokuu, kesäkuu-elokuu ja syyskuu-marraskuu. Laskenta perustuu vuoden 2013 

hankintavolyymeihin ja hankintakustannuksiin. 

Energiamaksulla katettavat hankintakustannukset ovat tässä tapauksessa muuttuvat 

kustannukset lisättynä perusmaksuilla kattamattomaksi jääneellä kustannuksella. Pe-

rusmaksujen suuruutena käytetään keskimääräistä hintaa 9,8 €/MWh. Nykyisen hin-

noittelumallin mukainen energiamaksu on 55 €/MWh ja kausihinnoittelua tutkitaan 

siten, että se tuottaa saman liikevaihdon kuin nykyinen malli jolloin ne ovat keskenään 

vertailukelpoisia. Hinnoittelukausille lasketaan niiden osuudet vuoden hankintavolyy-

mistä ja näiden osuuksien perusteella jäljelle jääneiden kiinteiden maksujen suuruus 

vastaavasti. Esimerkiksi kolmen ensimmäisten kuukausien osuus vuoden hankintavo-

lyymistä on 43,4 % eli 910,4 GWh.  
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Neljän hinnoittelujakson avulla hankintakustannusten muutoksiin voidaan reagoida 

nopeammin ja tarkemmin. Kun valitaan yksinkertaisesti kalenterikuukaudet 3 kk vä-

lein hinnoittelujaksoiksi eli tammikuu-maaliskuu ja niin edelleen, on kalleimman ja 

halvimman energiamaksuhinnan välinen ero 12,6 €/MWh ja hankintavolyymin mu-

kaan hinnoittelujaksot lajiteltuna 9,3 €/MWh. Korkeimmaksi energiamaksun hinnaksi 

ilman arvonlisäveroa muodostuisi vastaavasti 60,2 €/MWh ja 58,2 €/MWh verrattuna 

nykyiseen kiinteään 54,9 €/MWh hintaan. Taulukkoon 7 on kerättynä muut energia-

maksun hinnat eri kausien jakotapojen mukaisesti. 

 

Kuva 18. Energiamaksun käyttäytyminen neljään hinnoittelujaksoon jaettuna nykyisen lämmönhankin-

nan kustannusrakenteen ja vuoden 2013 tilastotietojen mukaisesti. 
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Taulukko 7. Energiamaksun suuruus vuoden eri kuukausien aikana kausien jakotavasta riippuen. 

Energiamaksun suu-

ruus [€/MWh] 
Kolme hinnoittelu-

kautta 

Neljä hinnoittelu-

kautta 

Neljä hinnoittelu-

kautta vuodenaiko-

jen mukaisesti 

Tammikuu 59,0 60,2 58,2 

Helmikuu 59,0 60,2 58,2 

Maaliskuu 59,0 60,2 55,9 

Huhtikuu 59,0 52,3 55,9 

Toukokuu 49,4 52,3 55,9 

Kesäkuu 49,4 52,3 48,9 

Heinäkuu 49,4 47,7 48,9 

Elokuu 49,4 47,7 48,9 

Syyskuu 50,7 47,7 50,0 

Lokakuu 50,7 51,2 50,0 

Marraskuu 50,7 51,2 50,0 

Joulukuu 50,7 51,2 58,2 

 

Kuvassa 18 on havainnollistettu, kuinka neljän hinnoittelujakson malli seuraa kuukau-

sittaisen lämmönhankintavolyymin profiilia siten, että vuoden kylmimpänä aikana 

energiamaksu on kalleinta. Kolmen hinnoittelukauden mallissa ero vakiohintaiseen 

energiamaksuun on pienempi, koska se noudattaa vuoden aikaista hankintavolyymin 

profiilia keskimääräisemmin. Neljän hinnoittelukauden tariffin mukaisesti lämmitys-

kauden kylmimpien kuukausien hinnat olisivat kalliimmat kuin kolmen hinnoittelu-

kauden mallilla, joka pienentää riskiä keskimääräistä lämpimämmästä talvesta ja siitä 

aiheutuneesta asiakkaiden kulutuksen pienenemisestä. Vieläkin edullisempaa olisi 

käyttää hankintavolyymien mukaista jakoa eli taulukon 7 neljännen sarakkeen mu-

kaista hinnoittelua, jossa esimerkiksi tyypillisesti sateisen syyskuun energiamaksu on 

kesäaikaa korkeampi. Syksyllä ja keväällä lämmitystarve rakennuksissa kasvaa nope-

asti kosteuden poiston ja vedon tunteen poistamiseksi. Kolmea hinnoittelukautta käy-

tettäessä voidaan myös jaotella kuukaudet siten, että ne vastaisivat vuodenaikoja. Hin-

nat olisivat siis luokiteltu talvelle ja kesälle erikseen sekä keväälle ja syksylle omana 
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hintanaan. Kesäajan energiamaksu säilyisi tällöin samana ja talven hinnaksi muodos-

tuisi 58,5 €/MWh sekä syksyn ja kevään hinnaksi 51,1 €/MWh.  

Kolmen tai neljän erillisen hinnan lisäksi kausihinnoittelua voidaan yksinkertaistaa 

asettamalla kevään ja syksyn hinnaksi niin sanottu perushintataso ja muokata talven ja 

kesän energiamaksun tasoa ainoastaan erillisellä kertoimella. Energiamaksun perusta-

soa ja kertoimien suuruuksia muokkaamalla kausihinnoittelua voidaan säätää liiketoi-

minnan kustannuksia vastaavaksi. Mitä alhaisempi hinta valitaan perustasoksi, sitä 

enemmän talven ja kesän hinnat eroavat prosentuaalisesti siitä. Nykyinen energia-

maksu on 55,0 €/MWh ja edellä laskettujen kausihinnoittelujen mukaisesti kevään ja 

syksyn hinnaksi muodostui 50,0–55,9 €/MWh. Valitaan tarkasteltavaksi energiamak-

sun perushintatasoksi 52,0–54,0 €/MWh sekä lasketaan niitä vastaavat kertoimet ja 

energiamaksujen hintatasot kesä- ja talvikausille, kun tavoitellaan nykyistä vastaavaa 

energiamaksutulojen määrää. Kertoimet tasapainotetaan keskenään siten, että kesä-

kauden kerroin on käänteisluku talvikauden kertoimesta. Todellisuudessa talven ker-

toimen tulee olla kesäajan kerrointa suurempi suhteessa perustasoon. Kustannusten 

perusteella talviajan kertoimen tulisi olla noin 1,15, kun kesäajan kerroin on 0,95 eli 

noin 10 % korkeampi. Kertoimet ja muodostuneet energiamaksut on esitetty taulu-

kossa 8.  

Taulukko 8. Kausihinnoittelun muodostuminen eri energiamaksun perustasoilla käytettäessä kerroin-

menetelmää 

Kevään ja syksyn pe-

rustasoa vastaavat 

hintatasot [€/MWh] 

Talvikauden hinta 

(Tariffin kerroin) 

Kesäkauden hinta 

(Tariffin kerroin) 

Suhteellinen ero ener-

giamaksun perustasoon 

nähden 

52,0 
58,8 

(1,13) 

46,0 

(0,88) 
12,2 % 

53,0 
57,5 

(1,09) 

48,8 

(0,92) 
8,2 % 

54,0 
56,2 

(1,04) 

51,9 

(0,96) 
4,0 % 
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5.3.2 Kausihinnoittelun vaikutus liiketoiminnassa 

Edellä lasketut energiamaksujen suuruudet pohjautuvat vuoden 2013 kulutusprofiiliin. 

Lasketaan lisäksi energiamaksut Ilmatieteen laitoksen määrittämien vertailukauden 

vuosien 1981–2010 Turun lämmitystarvelukujen perusteella muodostetun lämmönku-

lutusjakauman perusteella (Ilmatieteen laitos 2014). Hankintavolyymien mukaisella 

jaolla neljän hinnoittelukauden energiamaksujen suuruudet ovat lämmitystarvelukujen 

perusteella 1,01 % korkeammat ja kolmen hinnoittelukauden tapauksessa 0,55 % kor-

keammat, kuin edellä esitetyt. Laskentatarkkuuden voidaan todeta olevan siis kohtuul-

linen jo pelkästään yhden vuoden kulutusprofiilia tarkastelemalla. Hinnoittelumallia 

suunniteltaessa ja hintojentarkistamisen yhteydessä on kannattavinta kuitenkin tutkia 

esimerkiksi 2–5 edellisen vuoden lämmönkulutusjakaumaa ja muodostaa siten ener-

giamaksujen suuruudet niitä vastaten, jotta kulutusprofiili vastaisi riittävän tarkasti 

keskimääräisen vuoden lämmönkulutusta. 

Kausihinnoittelun etua asiakkaille voidaan havainnollistaa tekemällä esimerkkilaskel-

man tyyppikäyttäjän energiankulutuksen mukaisesta kaukolämmön hinnasta. Olete-

taan tyyppikäyttäjälle 600 MWh/vuosi kaukolämpöenergiankulutus ja sen jakautuvan 

kolmea, tasaisesti kalenterikuukausien mukaisesti jaettua, hinnoittelujaksoa vastaa-

vasti prosentuaalisesti 50 %, 15 % ja 35 %. Perinteisellä hinnoittelumallilla energia-

maksun ollessa 54,9 €/MWh olisi energiamaksusta aiheutuva kustannus 32940 

€/vuosi. Kausihinnoittelumallin avulla energiamaksun suuruus olisi (0,50*59,0 + 

0,15*49,4 + 0,35*50,7)*600 €/vuosi eli 32793 €/vuosi. Energiatehokkuustoimenpitei-

den vaikutus korostuu kausihinnoittelumallissa etenkin mikäli kalliin tuotantokustan-

nuksen kuukausina eli kylmimpinä kuukausina saadaan laskettua energiankulutusta. 

Jos esimerkkiasiakas alentaisi kulutustaan 5 % kylmimpien talvikuukausien aikana, 

olisi energiamaksukustannus enää 31023 €/vuosi. Tällä hinnoittelumallilla saadaan 

myös havainnollistettua selvemmin asiakkaille miten kaukolämmön tuotanto ja ulko-

lämpötila käyttäytyvät toisiinsa nähden vuoden aikana. 

Kausihinnoittelun ansiosta esimerkiksi poistoilmalämpöpumppua hyödyntävät asiak-

kaat maksavat käyttämästään lämmityskauden kaukolämpöenergiasta todellista kus-

tannusrakennetta vastaavampaa hintaa. Tyypillisesti kyseiset tekniset ratkaisut pudot-



81 

tavat energiankulutusta merkittävästi ja kaukolämpöä käytetään lähinnä vuoden kyl-

mimpinä kuukausina. Tällöin hinnan tulisi olla luonnollisesti korkeampi, sillä energian 

tuotanto on kalliimpaa huippuvoimalaitosten käytöstä johtuen. Tulevaisuudessa kau-

kolämpöenergiankulutus tulee todennäköisesti keskittymään yhä enemmän talvikuu-

kausille energiatehokkuuden parantuessa rakennuksissa, jolloin kausihinnoittelumalli 

tulee entistäkin ajankohtaisemmaksi ja seuraa kiinteää maksua huomattavasti parem-

min todellisia hankintakustannuksia vuoden aikana. Kausittain eroava energiahinta on 

myös kiinteää hinnoittelua reilumpi ja halvempi energiatehokkaille kaukolämmön 

käyttäjille, joilla on hyvä kaukolämmön jäähtymä ja mitoitustehoa alhaisempi huippu-

tehontarve. Reilulla hinnoittelulla vähennetään tällöin riskiä muihin lämmitysmuotoi-

hin siirtymisestä asiakkaiden keskuudessa. 

Kaukolämpöyhtiön liiketoiminnan kannalta olennaista on miten kausihinnoittelumalli 

käyttäytyy etenkin lämmönkulutukseltaan keskimääräisestä vuodesta poikkeavana 

vuonna. Tarkastellaan miten kausihinnoittelu muuttaa energiamaksulla saatavaa liike-

vaihtoa, kun lämmönkulutusprofiili muuttuu siten, että hinnoittelumallien ensimmäi-

sen kauden, eli kylmimpien kuukausien, aikana kulutettava kaukolämpöenergiamäärä 

muuttuu. Kolmen hinnoittelukauden tapauksessa energiamaksun liikevaihto muuttuu 

0,8 % kun kulutuksesta 5 % siirtyy alkuvuodelle. Neljän hinnoittelukauden tapauk-

sessa muutos on 0,5 %. Vastaavat suhteelliset muutokset tapahtuvat myös lämmönku-

lutuksen pienentyessä ensimmäisen hinnoittelujakson aikana. Tilannetta on havainnol-

listettu tarkemmin kuvassa 19. Kulutusprofiilin muutoksen on oletettu tapahtuvan si-

ten, että kesäajan lämmönkulutus säilyy ennallaan. Jäähdytyskaudella lämmitysener-

giankulutus on käytännössä ainoastaan käyttöveden lämmittämiseen kuluva energia-

määrä, jonka tason voidaan kuvitella olevan vakio vuosittain. Kausihinnoittelun kor-

keampi energiamaksu huippulämpötehontarpeen aikoina tasaa myyntitulojen muu-

tosta, joka ilmenee keskimääräisestä lauhemman talvikauden aikana. 
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Kuva 19. Energiamaksun liikevaihdon muuttuminen hinnoittelumallien ensimmäisen kauden lämmön-

kulutuksen muuttuessa nykytilanteeseen nähden. Kesäajan lämmönkulutuksen on oletettu säilyvän en-

nallaan. 

Lämmönkulutuksen volyymin normaalista poikkeavan painottumisen lisäksi tarkastel-

laan, miten lämmönkulutuksen absoluuttinen muutos vaikuttaa energianmyyntiin. 

Kausihinnoittelussa liiketoiminnallisesti suurin riski painottuu talvikuukausille. Ku-

vassa 20 on esitetty, miten energianmyynti muuttuu nykyisellä hinnoittelulla ja kausi-

hinnoitteluilla, kun myyntivolyymi muuttuu talvikuukausien joulukuu-maaliskuu vä-

lisenä aikana tasaisesti. Kiinteällä energiamaksulla myyntitulojen muutos on suhteessa 

sama kuin lämmönkulutuksen muutos, kun taas kausihinnoitteluissa talviajan kulutus-

profiilin muutos aiheuttaa huomattavasti suuremman liiketoiminnallisen riskin. Neljää 

hinnoittelukautta hyödynnettäessä liiketoiminnallinen riski on hieman pienempi, 

koska talvikuukausien joulukuu-maaliskuu aikana vaikuttaa kaksi hintatasoa yhden si-

jaan. Kerroinmenetelmän kausihinnoittelussa energiamyyntitulojen muutos on suh-

teessa hieman pienempi eli liiketoiminnan riski on vähäisempi kun käytetään perusta-

sona 54,0 €/MWh hintaa. Ero tarkemmin muodostettuun kausihinnoitteluun on kuiten-

kin vähäinen. Kausihinnoittelujen vaikutukset ovat samat, mikäli perustasona käyte-

tään 52,0 €/MWh hintaa ja suuremmat mikäli perustaso on tästä halvempi.  
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Kuva 20. Kaukolämmön myyntitulojen muutos, kun lämmönkulutus muuttuu vuoden kylmimpinä kuu-

kausina edelliseen vuoteen nähden. 

5.4 Tuntitariffi 

Turku Energia päivittää kaukolämpöasiakkaidensa mittarit etäluettaviksi vuoden 2014 

aikana, jonka ansiosta kaukolämmön hinnoittelu olisi teknisesti mahdollista toteuttaa 

nykyistä tarkempana. Sähköenergian hinnoittelussa tuntituotteita on jo käytössä ja ne 

perustuvat suoraan sähköpörssin tuntihintoihin. Tällöin muokkaamalla energiankulu-

tustaan halvemman energian tuntihinnan ajoille, saavuttaa asiakas säästöjä energialas-

kussaan. Kaukolämmölle ei ole sähköenergiaan verrattuna olemassa yhtenäistä laajaa 

markkinaa, jossa energianhinta muodostuu. Lämpöenergian tuntihinta määräytyy pai-

kallisten tuotantolaitosten ajotavasta ja tuotantokustannuksista. 

Tuntihinnoittelun toteuttaminen kutakin ajanjaksoa vastaavan lämmöntuotannon oma-

kustannushintaa ja katetta vastaavaksi on teknisesti mahdollista. Tuntitariffiasiakkaille 

voitaisiin esimerkiksi muodostaa ohjearvoinen lämmön kustannusprofiili koko vuo-

delle, jonka perusteella asiakas voi suunnitella energiankäyttöään. Etäluennan ansiosta 

asiakkaan kuluttama energiamäärä tunneittain voitaisiin laskuttaa aina kutakin ajan-

jaksoa vastaavalla energianhinnalla perustuen todelliseen lämmöntuotantoon. Kauko-

lämmön online -palveluun voitaisiin yhdistää päivittyvä arvio tulevien tuntien energi-

anhinnoista, jota asiakkaan olisi mahdollista hyödyntää reaaliajassa. 
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Käytännössä tuntihinnoittelusta tai esimerkiksi päivä- ja yöajan lämpöhinnoittelusta 

hyötyisivät teollisuusyritykset, jotka hyödyntävät tuotannossaan paljon käyttövettä tai 

uimahallit ja muut julkiset rakennukset. Lämmitystehoa ei ole yhtä helppo äkillisesti 

muuttaa, kuten sähkötehoa. Teollisuusyritysten prosessit vaativat tyypillisesti tietyn 

lämpötilatason tuotannon aikana, jonka vuoksi lämpötehoa on tällöin käytännössä 

mahdotonta säätää. Tuntitariffimalli sopisikin lähinnä erikoistuotteeksi muiden hin-

noittelumallien rinnalle. Lämpöyhtiön kannalta olennaista on, saavutetaanko hinnoit-

telun muodostamisella ja teknisten ratkaisujen käyttöönotolla riittävä hyöty ja hinnoit-

telumalliin siirtyvien asiakkaiden määrä, jotta tariffimalli on hyödyllistä lanseerata. 

5.5 Kaukolämmityksen kilpailukyky 

Turku Energian kaukolämmön kilpailukykyä voidaan tarkastella sekä vertaamalla 

energian hintatasoa muihin valtakunnallisiin lämpöyhtiöihin että tarkastelemalla kau-

kolämmityksen kustannuksia muihin lämmitysmuotoihin nähden. Energiateollisuus ry 

julkaisee tilastotietoa Suomen lämpöyhtiöiden kaukolämmön hinnoittelusta kaksi ker-

taa vuodessa. Tilastoinnin avulla on tarkasteltavissa energiamaksujen suuruuksia ja 

perusmaksuja eri tyyppikäyttäjien avulla tarkasteltuna. Viimeisin tilastopäivitys jul-

kaistiin 11.3.2014, jossa on koottu eri yhtiöiden hintatasot 1.1.2014 alkaen. Tarkastel-

laan tilastoinnin perusteella Turku Energian hinnoittelun tasoa suhteessa Helsingin 

Energian, Fortum Heat and Power Oy:n, Jyväskylän Energian, Lahti Energian, Tam-

pereen Kaukolämpö Oy:n, Oulun Energian, Kuopion Energian, Jyväskylän Energian 

ja Vantaan Energian hinnoitteluun. Valitut Turku Energian myyntivolyymiä vastaavat 

lämpöyhtiöt huomioon ottaen on muodostettu kuvaaja hintatasoista, jotka on esitetty 

kuvissa 20 ja 21. Kuvista voidaan todeta Turku Energia hinnoittelun olevan perusmak-

sun osalta valtakunnallista keskiarvoa vastaava ja energiamaksun osalta tarkasteltaviin 

lämpöyhtiöihin nähden kalleimpien joukossa. Kuvaajien energiamaksut ja perusmak-

sut sisältävät myös arvonlisäveron. 

Hinnoittelun kehittämisessä ja hintatason muuttuessa on muihin lämpöyhtiöihin näh-

den sijoittuminen hyödyllistä tiedostaa. Etenkin vastaavan kokoisissa kaupungeissa ja 

likimain samansuuruisella myyntivolyymillä toimivat lämpöyhtiöt ovat hyviä vertai-

lukohtia. Vaikka kaukolämpöä ei voi kilpailuttaa, kuten sähköenergian hankintaa on 
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yhtiöiden välisillä hintaeroilla silti merkitystä vähintäänkin imagollisesti. Turku Ener-

gia tulee todennäköisesti sijoittumaan myös tulevaisuudessa hieman muita tarkastelta-

via lämpöyhtiöitä korkeammalle johtuen mittavista investoinneista tuotantorakentee-

seen. Samanaikaisesti kuitenkin uusien voimalaitosten hyötysuhteiden ja niiden hyö-

dyntävien polttoaineiden ansiosta lämmön hankintahinta tulee jopa hieman laskemaan 

nykyisestä, mikäli merkittäviä veromuutoksia tai markkinatilanteen muutoksia ei ta-

pahdu. 

 

Kuva 21. Energiamaksujen suuruudet 1.1.2014 alkaen tarkasteltavilla Suomen lämpöyhtiöillä sekä val-

takunnallinen keskiarvohinta Energiateollisuus ry:n tilastoinnin perusteella. 
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Kuva 22. Perusmaksujen suuruudet 1.1.2014 alkaen Suomen lämpöyhtiöillä kerrostalokäyttäjän suh-

teen tarkasteltuna sekä valtakunnallinen keskiarvo tyyppikäyttäjälle Energiateollisuus ry:n tilastoinnin 

perusteella.. Tyyppikäyttäjän liittymisteho on 230 kW. 

Kilpailukyky muihin lämmitysmuotoihin nähden säilytetään kohtuullisen vakaalla 

hinnoittelulla sekä alhaisella investointikustannuksella kaukolämpöliittymää perustet-

taessa. Toimitusvarmuuden ja helpon käytettävyyden lisäksi nämä ovat historiallises-

tikin tärkeimmät kaukolämmityksen edut muihin kiinteistökohtaisiin lämmitysmuo-

toihin. Kaukolämmön myyntihinta on suurin merkittävät tekijä lämmityksen kilpailu-

kykyyn, sillä järjestelmän investointikustannuksia ei todennäköisesti voida merkittä-

västi pienentää nykyisestä. Lämpöpumppujen osuus asuinrakennusten lämmitysener-

giantuotannosta oli vuonna 2012 jo 9 % eli noin 4,1 TWh (Suomen virallinen tilasto 

2013b). Maalämpöjärjestelmien suurehkoista investointikustannuksista huolimatta 

niiden käytön energiakustannukset ovat niin alhaiset, että järjestelmä on suoraan kil-

paileva myös kaukolämpöjärjestelmien kanssa. Myös useista eri lämmitysmuodoista 

koostuville kokonaisuuksille eli niin sanotuille hybridilämmitysjärjestelmille on kas-

vavaa kysyntää markkinoilla. Uudet ratkaisut ovat kehittyneet nopeasti kilpailijoiksi 

kaukolämmitykselle. (Pöyry Management Consulting Oy 2011, 11-.) 

Lämmitysmuotoja vertaillaan perinteisesti keskenään lämmitystapavertailujen avulla, 

jossa huomioidaan tarkasteltavien lämmitysmuotojen investointikustannukset, käyttö- 
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ja kunnossapitokustannukset sekä muut aiheutuvat kustannukset jaettuna tarkastelta-

valle järjestelmän pitoajalle valitulla korkotasolla. Yksinkertaistetun lämmitystapaver-

tailun avulla voidaan tutkia nykyistä tilannetta suuren kerrostalokäyttäjän perusteella 

eri lämmitysmuotojen kilpailukyvystä. Tarkastelussa on hyödynnetty investointikus-

tannuksina karkeita arvioita kustannuksista järjestelmän tehoa kohden, jotka ovat kau-

kolämmölle 726 €/kW, maalämmölle 1500 €/kW, sähkölämmitykselle 400 €/kW, öl-

jylämmitykselle 350 €/kW ja ilma-vesilämpöpumpulle 1000 €/kW (Energiateollisuus 

ry 2013e). Sähkön kokonaishintana käytettiin 120 €/MWh sisältäen sähkönsiirron, öl-

jyn hintana 70 €/MWh ja kaukolämmön energiamaksuna käytettiin Turku Energian 

nykyistä hinnoittelutasoa 54,95 €/MWh ja perusmaksuna kerrostalojen keskimääräistä 

hintaa 10,5 €/MWh. Muuttuvien kustannusten oletettiin kallistuvan 2 % vuodessa ja 

korkotasona käytettiin 4 prosenttia 15 vuoden pitoajalla.  

 

Kuva 23. Suuren kerrostalon lämmitystapavertailu valituilla lämmitysmuodoilla ja oletuksilla kustan-

nuksista, kun lämmitystehontarve tyyppikäyttäjällä on 230 kW. 
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Tarkastelun perusteella voidaan todeta kaukolämmön olevan suuren kerrostalon ta-

pauksessa hieman maalämmitystä ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmää kalliimpi 

vuotuisilta kustannuksiltaan tehtyjen karkeiden hinta-arvioiden perustella. Mikäli kau-

kolämmön kokonaisenergianhinta olisi noin 10 % eli 6,5 €/MWh alhaisempi, olisivat 

maalämmitys ja kaukolämmitys yhtä kustannustehokkaita. Todellisuudessa hankinta-

päätökseen vaikuttavat tarkempien kustannusarvioiden lisäksi, järjestelmän käytettä-

vyys ja toimintavarmuus sekä huoltovapaus, maalämpöjärjestelmän tarvitsemien po-

rakaivojen porausmahdollisuus alueella ja muun muassa arvioitu sähkön hinnan kehit-

tymistrendin ja muiden polttoaineiden verotus.   
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Turku Energian kaukolämmön hinnoittelun kehittäminen on tehokkain tapa varmistaa 

pitkäjänteinen ja taloudellisesti kannattava lämpöliiketoiminta. Nykyisen hinnoittelun 

ongelmana on energiamaksun liian suuri osuus suhteessa kiinteisiin perusmaksuihin ja 

lämmönhankinnan kiinteisiin kustannuksiin. Lämmönmyyntivolyymin laskiessa ener-

giamaksutulojen osuus pienenee kiinteiden kustannusten pysyessä ennallaan, aiheut-

taen liiketoiminnallisen riskin myyntitulojen kannalta. Nostamalla perusmaksun tasoa 

liiketoiminnasta saadaan kustannusvastaavampaa ja riski lämmönmyyntivolyymin 

muutoksen aiheuttamasta myyntitulojen pienenemisestä vähenee. Perusmaksutulojen 

korotustarve on nykyisellään myytyä energiayksikköä kohden noin 4,8 €/MWh, mikäli 

sen haluttaisiin vastaavan täysin lämmönhankinnan kiinteitä kustannuksia. Kuukausi-

laskutteisen maksun korottamisessa tulee varmistaa eri asiakasryhmien tasa-arvoinen 

kohtelu. Nykyistä hinnoittelua voidaan kehittää muun muassa lisäämällä tariffiyhtä-

löihin perusmaksukomponentin korjaustermi, tarkempi polttoaineverokomponentti 

sekä tarkentamalla hintaindeksien komponentteja.  

Turun seudulla tuotetaan kaukolämpöä uusiutuvilla energianlähteillä, jota voidaan 

markkinoida erillisillä kaukolämpötuotteilla. Orikedon biovoimalaitoksen ja lämpö-

pumpun sekä rakennettavan monipolttoainelaitoksen tuottamalle kaukolämmölle voi-

daan muodostaan niiden omakustannushintoja vastaavat energiamaksun suuruudet. 

Näiden tuotteiden avulla asiakas voi tukea uusiutuvan energian tuotantoa ja sen lisää-

mistä Turun seudulla nyt ja tulevaisuudessa, jonka vuoksi energiamaksut näillä tuot-

teilla ovat normaalia hieman kalliimmat. Esitetyt hinnat laskennassa kuvaavat oma-

kustannuksia vastaavia tasoja ja tarkempi energiamaksun suuruus tuotteilla riippuu 

etenkin tulevaisuuden investoinneista, joita asiakkaat tukevat näiden tuotteiden avulla. 

Laskennassa esitetyt energiamaksun suuruudet biolämmölle ja lämpöpumppuläm-

mölle ovat noin 1,0–2,0 €/MWh korkeammat kuin nykyisen hinnoittelun energia-

maksu, riippuen valittavasta uusiutuvaa energiantuotantoa tukevasta vaikutuksesta. 

Myyntivolyymin ja lämmön hankintakustannusten kehittyminen tulevaisuudessa oh-

jaavat lämpöliiketoimintaa voimakkaasti. Energiatehokkuuden parantuessa lämmön-

kulutusprofiili tulee painottumaan yhä enemmän lämmityskauden kylmimmille kuu-
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kausille ja liittymistehot tulevat säilymään keskimäärin nykyisellä tasollaan. Hinnoit-

telumallin kustannusvastaavuus on merkittävä tekijä näiden tulevaisuuden muutosten 

mukaisessa markkinatilanteessa. Kausihinnoittelun avulla eri vuodenaikojen lämmön-

tuotantokustannukset saadaan sovitettua hinnoitteluun nykyistä hinnoittelumallia te-

hokkaammin. Hinnoittelun ja liiketoiminnan kassavirran painottuminen lämmityskau-

delle lisää kuitenkin liiketoiminnan riskiä, jonka vuoksi riittävän laaja riskianalyysi ja 

markkinatutkimus ovat olennaisia ennen hinnoittelun käyttöönottoa. Kausihinnoitte-

lun perusteena käytettävä lämmön kulutusprofiili tulee olla arvioitu esimerkiksi edel-

lisen 3–5 vuoden perusteella, jotta hinnoittelu noudattaa hyvin keskimääräisen vuoden 

lämpötilaprofiilia.  Pienin riski liikevaihdon kannalta saavutettiin neljän hinnoittelu-

kauden mallilla vuoden 2013 kustannusten ja hankinnan volyymiprofiilin perusteella 

sekä kerroinmenetelmällä muodostetun kolmen hinnoittelukauden mallilla. Kustan-

nusvastaava energiamaksun korkeampi taso kylmimpinä kuukausina tasaa keskimää-

räistä lauhemman lämmityskauden aiheuttamaa myyntitulojen muutosta.  

Kaukolämmön hinnoittelun tutkimus rajattiin tässä työssä nykyisen hinnoitteluraken-

teen kehittämiseen, biolämpö- ja lämpöpumppulämpötuotteen muodostamiseen ja 

kausihinnoittelurakenteen muodostamiseen. Tuntihinnoittelun mahdollisuutta pohdit-

tiin myös lyhyesti. Jatkotutkimus mahdollisuuksina on tässä työssä käsiteltyjen mal-

lien lisäksi useita muita mahdollisia tapoja toteuttaa kaukolämmön asiakashinnoittelu. 

Hinnoittelun uudistamiseen liittyy liikevaihdollisen tutkimuksen lisäksi käytännössä 

myös muun muassa asiakkaiden tiedottamiseen, myyjien ja asiakaspalvelijoiden kou-

lutukseen, IT -ratkaisujen kehittämiseen ja päätöksen tekoon liittyviä vaiheita. Uuden 

hinnoittelumallin käyttöönottoprojektin liiketaloudelliseen tutkimukseen tämä diplo-

mityö antaa pohjatiedot käsiteltyjen hinnoittelumallien osalta. Tulevaisuuden muutok-

set tuotantorakenteeseen ja markkinatilanteeseen päivittyvät jatkuvasti, joten työssä 

esitetyt hinnoittelujen suuruudet muuttuvat luonnollisesti myös jatkuvasti. Olennaista 

on mallintaa lämpöyhtiön liiketoimintakokonaisuus tarkasti, jonka perusteella hinnoit-

telun päivittäminen ja mahdollinen rakenteen uudistaminen voidaan toteuttaa tarkasti, 

asiakkaiden ja organisaation kannalta sujuvasti sekä mahdollisimman pienellä riskillä 

liiketoiminnan kannalta.   
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7 YHTEENVETO  

Tässä diplomityössä tutkittiin Turku Energian kaukolämmön hinnoittelun optimointia 

ja kehittämistä sekä vallitsevassa että tulevassa tuotanto-, kaukolämpömarkkina- ja 

kustannusrakenteessa. Tavoitteena tutkimuksessa oli kehittää hinnoittelu lämmönhan-

kinnan kustannusrakennetta vastaavaksi ja siten luoda edellytykset pitkäjänteiselle 

lämpöliiketoiminnalle myös tulevaisuudessa. Nykyistä hinnoittelumallia kehitettiin 

kustannusvastaavaksi muokkaamalla perusmaksukomponentin osuutta kaukolämmön 

kokonaishinnassa sekä ehdottamalla siihen tehtäviä lisäyksiä polttoaineverokom-

ponentin ja hintaindeksikomponentin kehittämiseksi. Uusina hinnoittelumalleina esi-

tettiin biolämpö- ja lämpöpumppulämpötuotteiden energiamaksut ja vuodenaikoihin 

perustuva kausihinnoittelumalli. Kaukolämmön etäluentaprojektin mahdollistavaa 

tuntihinnoittelumallia pohdittiin myös sanallisesti. 

Tulevaisuuden kaukolämpöalan muutoksista johtuen nykyinen Energiateollisuuden 

malliin perustuvan hinnoittelun joustavuus ei välttämättä ole enää riittävä ja tarve siir-

tyä monipuolisempaan hinnoittelutariffiin korostuu. Kausihinnoittelu vastaa asiakkai-

den lämmönkulutusprofiilin muutoksista ja lämmitysjärjestelmien kehittymisestä 

muodostuvaan haasteeseen tehokkaammin, kuin nykyinen hinnoittelumalli. Lämmi-

tyskaudella kaukolämmön tuotantokustannukset ovat korkeammat kuin kesällä ja ke-

väällä ja kausihinnoittelun avulla sen vaikutusta kaukolämmön liiketoimintaan saa-

daan korostettua. Korkeampi energianhinta lämmityskauden kylmimpinä kuukausina 

ohjaa myös asiakkaiden energiankäyttöä ja energiatehokkuusinvestointeja sekä kuvas-

taa asiakkaille paremmin sitä, miten kaukolämpö tuotetaan ja mistä tekijöistä sen hinta 

muodostuu kullakin ajanjaksolla. Tarkasteltaviksi kausihinnoittelumalleiksi valittiin 

kolmea ja neljää eri energiamaksua vuoden aikana hyödyntäviä tariffimalleja.  

Uusiutuvaa energiantuotantoa nyt ja tulevaisuudessa voidaan turvata tarjoamalla asi-

akkaille uusiutuvilla energialähteillä tuotettua kaukolämpöä erillisillä kaukolämpö-

tuotteilla. Tässä työssä uusiutuvilla energianlähteillä tuotetulle kaukolämmölle muo-

dostettiin erilliset energiamaksutuotteet, joissa perusmaksut määrittyvät kuten nykyi-

sessä hinnoittelumallissa. Laskenta perustui uusiutuvia energianlähteitä hyödyntävien 
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voimalaitosten omakustannushintoihin. Todellisuudessa hinnat muodostuvat tarkem-

min riippuen siitä, minkä suuruisen niillä tavoiteltavan uusiutuvaa energiantuotantoa 

tukevan vaikutuksen halutaan olevan. 

Työ tarjoaa pohjatiedot valittujen hinnoittelun kehittämistoimenpiteiden ja uusien hin-

noittelumallien suunnitteluun. Jatkotutkimus mahdollisuuksina on tässä työssä käsitel-

tyjen mallien lisäksi useita muita mahdollisia tapoja toteuttaa kaukolämmön asiakas-

hinnoittelu. Uuden hinnoittelumallin käyttöönottoprojektin liiketaloudelliseen tutki-

mukseen tämä diplomityö antaa pohjatiedot käsiteltyjen hinnoittelumallien osalta. 

Lämpöyhtiön liiketoiminnan kannattavuutta ja joustavuutta voidaan merkittävästi pa-

rantaa kehittämällä ja uudistamalla hinnoittelua. Dynaamisempi hinnoittelumalli tar-

joaa monipuolisuutta ja kykyä reagoida kaukolämpömarkkinoiden erilaisiin muutok-

siin tulevaisuudessa.  
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