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Tiivistelmä 

 

Suomessa tapahtui voimakas kaupungistuminen, joka alkoi 1960-luvulla ihmisten muuttaessa maaseudulta 

kaupunkeihin. Kaupungistumisen myötä rakennettiin paljon kerrostaloja vastaamaan asuntopulaan. Nykypäivänä 

nämä kerrostalot ovat noin 50 vuotta vanhoja, eivätkä ne vastaa nykyajan vaatimuksia energiatehokkuudesta. 

Korjausrakentamisen yhteydessä on suoritettava energiatehokkuuden parannus. Yksi mahdollinen keino on asentaa 

kiinteistöön poistoilmalämpöpumppu. Poistoilmalämpöpumppu sopii vanhoihin kerrostaloihin erittäin hyvin, koska 

vanhoissa taloissa on hyvin usein pelkkä koneellinen poistoilmanvaihto ilman lämmöntalteenottoa. 

 

Kaupungistuminen näkyy myös Lahden kaupungissa. Työn tavoitteena on tutkia poistoilmalämpöpumppujen 

vaikutusta kohdekiinteistöjen kaukolämmönkulutukseen ja lämpöpumpuilla saatavaan tehojouston potentiaaliin Lahti 

Energian kaukolämpöverkossa. Vaikka yksittäisen lämpöpumpun teho on varsin vaatimaton, mahdollistaa Lahden 

rakennuskannassa sopivien kiinteistöjen suuri lukumäärä tehojousto potentiaalin tutkimisen, sillä oletuksella, että 

lämpöpumppu asennettaisiin sopiviin kohteisiin. Työssä on tutkittu 20 kiinteistöä, joihin poistoilmalämpöpumppu on 

asennettu. Tehtävän analyysin perusteella voidaan arvioida poistoilmalämpöpumppujen soveltuvuutta osaksi Lahti 

Energian kaukolämpöverkkoa yhtenä lämmitysmuotona.  

 

 

Tutkittavien kohteiden pohjalta saatiin kattava kuva poistoilmalämpöpumpun vaikutuksista kaukolämmön 

kulutukseen kiinteistöissä. Kaukolämmön kulutus on pudonnut tutkittavissa kohteissa noin puoleen 

poistoilmalämpöpumpun myötä. Samaan aikaan kokonaisostoenergian osuus on pudonnut noin 30–40 %. 

Poistoilmalämpöpumpulla vastataan myös lainsäädännön vaatimuksiin energiatehokkuuden päivittämisestä 

korjausrakentamisessa. Tutkittavissa kohteissa poistoilmalämpöpumppujen keskimääräiseksi hyötysuhteeksi, COP-

kertoimeksi saatiin 3,68. Hyvän hyötysuhteen ansiosta poistoilmalämpöpumput osoittautuivat käyttökustannuksiltaan 

edulliseksi lämmitysratkaisuksi perinteisen kaukolämmön rinnalle. Poistoilmalämpöpumpuilla tuotetun MWh 

hinnaksi saatiin 22,6 €, kun se maakaasulla hyötysuhdehäviöt huomioiden on 68,9 €/MWh.  

 

Tällä hetkellä hajautetun tuotannon teho jää vielä vaatimattomaksi tehojouston kannalta, mutta potentiaalia löytyy. 

Työssä arvioitiin, että Lahti Energian kaukolämpöverkossa on potentiaalisia poistoilmalämpöpumppukohteita noin 

350. Tämä tarkoittaisi jo 13 MW tehon lisäystä lämmöntuotantoon. Hajautetun tuotannon lisäämisellä voitaisiin 

vähentää suoraan maakaasun tarvetta kaukolämmöntuotannossa, mutta myös mahdollistaa entistä 

markkinapohjaisemman kaukolämmöntuotantoa, missä kaukolämmön tuotanto toteutettaisiin halvimmalla 

polttoaineella. 

 

Kaukolämpöyhtiön on itsessään hankala toteuttaa tehojoustoa omassa verkossaan ilman asiakkaan suostumusta. Lahti 

Energia onkin lanseerannut uuden kaukolämpö 2.0 –konseptin, joka tarjoaa asiakkaille lämpöä palveluna. Ajatuksena 

on siirtyä entisen €/MWh hinnoittelun sijaan tarjoamaan asumisolosuhteita joista asiakas maksaa kiinteää 

kuukausihintaa. Konsepti mahdollistaa Lahti Energialle lämmöntuotannon optimoinnin hajautetun tuotannon ja 

keskitetyn tuotannon välillä ilman, että lämmöntuotannon kokonaisuus kärsii. Samalla voidaan ehkäistä tilanteita, 

joissa on vaarana tuottaa ylimäärin lämpöä kaukolämpöverkkoon, jolloin se joudutaan lauhduttamaan paikalliseen 

vesistöön. 

 

Tulosten perusteella kaukolämpöyhtiöiden on järkevää olla mukana hajautetun tuotannon murroksessa ja aktiivisesti 

suunnittelemassa hajautetun tuotannon eri muotoja myös muiden alan toimijoiden kanssa. Loppujen lopuksi kaiken 

hajautetun tuotannon lisääminen näkyy perinteisen, keskitetysti tuotetun kaukolämmön tarpeen vähenemisenä. 
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Abstract 

 

 

 

There was a strong urbanization in Finland, which began in the 1960s when people moved from rural to urban areas. 

With urbanization, many apartment blocks were built to accommodate these people. Today, these apartment buildings 

are about 50 years old and do not meet today’s energy efficiency requirements. In connection with renovation 

construction, an energy efficiency improvement has to be done. One possible way is to install an exhaust air heat 

pump into the property. The exhaust air heat pump is ideal for old apartment buildings, since old houses often have 

mechanical exhaust ventilation only without any heat recovery. 

 

 

Urbanization can also be seen in the city of Lahti. The aim of this thesis is to study the effect of heat pumps on the 

district heat consumption in targets properties and on the potential of demand response by using heat pumps beside 

Lahti Energy company’s district heating network. Even though the power of a single heat pump is quite modest, a 

large building stock enables to study demand response carried out applying exhaust air heat pumps. Assumption is 

that heat pumps are installed to these buildings. In this study, 20 properties were examined for which an exhaust air 

heat pump had been installed. Based on the analysis of district heat consumption data, it is possible to estimate the 

suitability of heat pumps as a part of Lahti Energy district heating network as a one heating option.  

 

Based on the studied apartment houses, a comprehensive picture of the effects of the exhaust air heat pump on the 

consumption of district heat in buildings was obtained. The consumption of district heat has decreased to about half 

with the exhaust air heat pump. At the same time, the share of total purchasing power has decreased by about 30-

40%. The heat pump also responds to the requirements of legislation for upgrading energy efficiency in renovation. 

In those studied houses the average efficiency value of exhaust air heat pumps, the Coefficient Of Performance, COP 

was 3.68. Thanks to their efficiency, the exhaust air heat pumps proved to be a cost-effective heating solution 

alongside the traditional district heating. The cost of one MWh produced by the heat pumps was 22.6 €, while it was 

68.9 €/MWh with natural gas when considering efficiency losses.  

 

Presently, the power of decentralized production remains modest in terms of demand response, but there is a 

potential. In this thesis it was estimated that the district heating network of Lahti Energy has some 350 potential 

houses where exhaust air heat pump could be installed. This would mean in total of 13 MW power increase for 

district heating production. Increased decentralized production could directly reduce the need for natural gas as a fuel 

in district heating, but also enable more market-based district heating production where the district heat is produced 

using the cheapest fuel. 

 

It is difficult for the district heating company itself to implement demand response in its own network without the 

customer's consent. Lahti Energy has launched a new kaukolämpö 2.0 concept that provides heat as a service to 

customers. The idea is to move from the present €/MWh pricing to provide housing conditions where the customer 

pays a fixed monthly price. The concept enables Lahti Energy to optimize heat production between decentralized and 

centralized production, without the heat production being affected. At the same time, it is possible to prevent 

situations where there is a risk of generating excess heat to the district heating network. 

 

On the basis of the results, it is wise for district heating companies to be involved in the shift in decentralized 

production and to be actively involved in designing different forms of decentralized production with other operators 

in the industry. After all, all decentralized production decreases traditional, centralized produced district heat 

consumption. 
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1 JOHDANTO 

Suomessa alkoi 1960-luvulla voimakas kaupungistuminen. Ihmisten muutto maalta 

kaupunkeihin loi paineita kaupungeille vastata asuntopulaan. Näihin paineisiin vastattiin 

rakentamalla kerrostaloja, jonka seurauksena kerrostalojen suhteellinen osuus koko 

rakennuskannasta kääntyi voimakkaaseen kasvuun. Samoihin aikoihin myös kaukolämpö 

alkoi yleistyä lämmitysmuotona. Kaukolämpö oli tehokas ja ennen kaikkea 

ympäristöystävällisempi tapa lämmittää suurta rakennuskantaa. Talokohtainen 

lämmitystapa aiheutti myös kaupungin nokeentumista. Vuonna 2016 kerrostaloasuntoja oli 

koko rakennuskannasta 46 % (Tilastokeskus 2016a). Vuosien 1995–2016 välisenä aikana 

kaupunkimaisiin kuntiin valmistui 78 % kaikista asunnoista Suomen rakennuskannasta. 

Suomen rakennuskanta kuluttaa huomattavan määrän energiaa pelkästään lämmitykseen 

johtuen maantieteellisestä sijainnista. Suomen sisäisestikin tarvittavan lämmitysenergian 

määrä vaihtelee esimerkiksi Helsingin ja Rovaniemen välillä. Vuonna 2016 rakennusten 

lämmitys vastasi 26 % koko Suomen energian loppukäytöstä (Tilastokeskus 2017). 

Ympäristöministeriö on selvityksessään arvioinut, että rakennuksissa kuluu koko Suomen 

energiankäytöstä noin 40 %. Ilmanvaihdon osuus tästä on noin 10–15 % 

(Ympäristöministeriö 2017). EU:n tasolla kiinteistöjen lämmitys tuottaa 24 % kaikista 

päästöistä ja on näin ollen toiseksi suurin päästönlähde (Energiateollisuus 2017b). 

Euroopan unioni on asettanut päästötavoitteita seuraaville vuosikymmenille. EU on 

sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 40 % vuoteen 2030 mennessä. 

Vertailu vuotena käytetään vuotta 1990. Tässä työssä keskitytään ennen kaikkea 

rakennusten lämmitykseen, mikä ei kuulu päästökauppajärjestelmän piiriin. EU:n yhteinen 

tavoite on vähentää näitä päästöjä 10 % vuoteen 2020 mennessä vuoteen 2005 verrattuna. 

Suomen tavoitteena on vähentää näiden toimialojen kasvihuonekaasupäästöjä 16 %. 

(Ympäristöministeriö 2016) 

Työssä tullaan tarkastelemaan hajautetun energiantuotannon vaikutuksia ja sen 

liiketoimintamahdollisuuksia Lahti Energian näkökulmasta. Hajautetulla 

energiantuotannolla halutaan lisätä tehojoustoa kaukolämpöyhtiön omassa 

kaukolämpöverkossa, mutta myös vastata nykypäivän haasteisiin niin hiilineutraalista kuin 

myös vihreämmästä energiantuotannosta. Suurempia energiatehokkuusratkaisuja ovat 
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lämpöpumput. Lämpöpumput ovat yleistyneet viimeisten vuosien aikana voimakkaasti 

myös suuremmissa kiinteistöissä. Oikein mitoitetulla 

poistoilmalämpöpumppujärjestelmällä, jonka keruupiirin energiana toimii kiinteistöstä 

poistuva huoneilma, voidaan kaukolämmön kulutus tiputtaa noin puoleen entisestä ja 

kokonaisuudessaan ostoenergian osuus tippuu 30–40 % riippuen PILP-järjestelmän 

hyötysuhteesta. Tässä työssä on suunniteltu PILP-järjestelmä sekä esitetty PILP-

järjestelmän rakentamisen hyödyt kaukolämpöyhtiön näkökulmasta osana 

kaukolämmöntuotantoa. Tervo Group Oy:n keräämästä sekä toimittamasta materiaalista jo 

olemassa olevista kohteista voidaan tarkastella mahdollista kaukolämpö 2.0 –konseptilla 

saavutettavaa kokonaispotentiaalia niin kaukolämmön tuotannossa kuin Lahti Energian 

mahdollisissa myöhemmissä investoinneissa lämmöntuotantoon. 

Tässä työssä keskityttiin tarkastelemaan hyötyä säästetyn polttoaineen, sähkömarkkinoihin 

sekä mahdollisen uuden lämpölaitoksen investointikustannusten pienentämiseen. Työn 

ulkopuolelle jää lämpöpumppujen vaikutus kaukolämpöverkostoon ja siitä saataviin 

hyötyihin. Mainittakoon, että Johanna Iivonen on keväällä 2018 tekemässään 

opinnäytetyössään laskenut Lahti Energian kaukolämpöverkoston jäähtymisestä saatavan 

hyödyn. Kokonaisuudessaan yhden lämpöasteen paraneminen koko verkon jäähtymässä 

tarkoittaa 2,11 €/MWh säästöjä. Tämä säästö koostuu lämpöhäviön pienenemisestä, josta 

saatava hyöty on 1,0 €/MWh, pumppauskustannusten pieneneminen 0,72 €/MWh ja 

savukaasupesurista saatava hyöty 0,39 €/MWh. (Iivonen 2018) 
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2 KAUKOLÄMPÖ SUOMESSA 

Kaukolämpö on vakiinnuttanut asemansa Suomen lämmitysmuotona. Ensimmäinen 

nykymuotoinen kaukolämpö konsepti rakennettiin Espoon Tapiolaan. Kaukolämpölaitos 

alkoi tuottaa lämpöä verkkoon vuoden 1953 jouluaattona ja virallisesti lämmöntuotanto 

alkoi tammikuussa 1954. Kaksi lämpökattilaa tuotti energiaa noin 2,3 MWh. 

Kaukolämpöverkoston pituus oli arviolta 700m, kun se Espoossa nykyisellään on jo noin 

800 kilometriä. Alkuun verkon siirtokyky oli myös vaatimaton. Verkostoon ajettiin 110–

120 °C vettä paluuveden ollessa 70 °C, kun nykyisen kaukolämpöverkon siirtokyky on 

huomattavasti parempi. Lähtevän veden lämpötilan ollessa 115 °C ja palaavan 45 °C 

(Fortum 2018).  

Lahden kaupungissa tehtiin päätös kaukolämmön rakentamisesta syksyllä 1961 ja jo 

seuraavana vuonna 18.8.1962 lämmöntoimitus aloitettiin. Lahden Energialaitoksen 

ensimmäinen kaukolämpö kohde oli Puistokatu 3, joka on asiakkaana edelleen (Lahti 

Energia 2018). Tänä päivänä noin 90 % lahtelaisista saa lämmitysenergiansa 

kaukolämmöstä asiakaskiinteistöjen määrän ollessa noin 8500. Kokonaisuudessaan Lahden 

kaukolämpöverkon pituus on yli 680 kilometriä. Lahden kaukolämmön runkoverkko yltää 

nykyään myös Lahden lähikuntaan Hollolaan. Asikkalaan ja  Lahden Taivaanrantaan on 

rakennettu Lahti Energian toimesta erillisverkko. (Lahti Energia 2018a) 

Nykypäivänä suuremmissa kaupungeissa ja kaupunkimaisissa kunnissa käytetään 

kaukolämpöä. Vuonna 2016 kaukolämpöverkon piirissä oli noin 1,4 miljoonaa asuntoa, 

mikä tarkoittaa noin 2,8 miljoonaa ihmistä. Samana vuonna asuintaloasiakkaat käyttivät 

kaukolämpöä noin 17 000 GWh tuotetusta noin 33 000 GWh (Energiateollisuus 2017a). 

Tilastokeskuksen vastaavat lukuarvot olivat samaan aikaan kulutus 19 594 GWh ja 

tuotanto 38 510 GWh (Tilastokeskus 2017). 

2.1 Kaukolämmön tuotanto Lahdessa 

Tällä hetkellä Lahti Energialla on kaksi suurempaa keskitettyä yhteistuotantolaitosta, jotka 

toimivat Kymijärven voimalaitoksen toiminta-alueella, Kymijärvi I ja Kymijärvi II. Näillä 

voimalaitoksilla vastataan Lahden seudun kaukolämpöverkon peruslämmön tuottamisesta. 
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Ominaista näille laitoksille on, että ne ovat jatkuvalla käytöllä ja lämpöverkon hienosäätö 

tapahtuu muilla tuotantolaitoksilla ja kaukolämpöakulla. Kymijärvi I käyttää 

pääpolttoaineenaan kivihiiltä, jonka lisäksi myös tuotekaasun polttaminen höyrykattilassa 

on mahdollista. Kymijärvi II on vuonna 2012 toukokuussa käyttöönotettu tiettävästi 

maailman ensimmäinen kierrätys- sekä puuperäistä polttoainetta käyttävä 

tuotekaasukattila. Kymijärvi III -biolaitos tulee valmistumaan vuoteen 2020 mennessä. 

Uuden laitoksen tarkoitus on korvata vanhin voimalaitos Kymijärvi I yhdessä olemassa 

olevan Kymijärvi II kanssa (Lahti Energia 2018b). Lahti Energia omistaa myös pienempiä 

lämmöntuotantolaitoksia, jotka ovat käsitelty yhteisesti kohdassa huipputeholaitokset. 

2.1.1 Kymijärvi I 

Kymijärvi I otettiin kaupalliseen käyttöön vuonna 1975. Alussa polttoaineena toimi raskas 

polttoöljy, joka myöhemmin korvattiin kevyellä polttoöljyllä. Kivihiileen siirryttiin vuonna 

1982. Hieman myöhemmin, vuonna 1986 laitokseen lisättiin maakaasunpoltin. 

Laitoksekseen lisättiin myös vuonna 1998 kaasutinlaitos, jolla voidaan polttaa biomassasta 

sekä kierrätyspolttoaineista valmistettua tuotekaasua. Tuotekaasu poltetaan höyrykattilassa. 

Itse kattila on Benson-tyyppinen muuttuvan höyrystymispisteen läpivirtauskattila, jonka 

nimelliskuorma on 125 kg/s höyryä. Nimelliskuorma saavutetaan syöttämällä 54 t/h hiiltä. 

Kymijärvi I sähköteho on 185 MW ja kaukolämpöteho 250 MW (Lahti Energia 2017). 

Vuonna 2012 pääkattilassa käytettiin kivihiiltä 1500 GWh edestä, tuotekaasua käytettiin 

noin 250 GWh ja maakaasua noin 20 GWh edestä. Kaasuturbiinissa käytettiin maakaasua 

300 GWh edestä. Tuotekaasun polttamisella pystytään korvaamaan noin 15–20 % 

käytetystä fossiilisista polttoaineista. Huomioitavaa on, että hiilidioksidipäästöt tippuvat 

samassa suhteessa johtuen tuotekaasun tuottamisessa käytetystä polttoaineesta. (Lahti 

Energia 2015) 

2.1.2  Kymijärvi II  

Kymijärvi II on keväällä 2012 valmistunut kierrätyspolttoaineita käyttävä 

kaasutuspolttolaitos, joka voitti myös vuoden ilmastoteko palkinnon samana vuonna 

(Kuntatekniikka 2012). Laitoksen sähköteho on 45 MW ja kaukolämpöteho 90 MW (Lahti 

Energia 2017). Polttoaineena käytetään sekalaista, kierrätykseen kelpaamatonta 

polttokelpoista jätettä, tarkoittaen esimerkiksi; muovia, paperia, pahvia ja puuta. Polttoon 

menee vuosittain enemmillään 250 000 tonnia jätettä. Laitos tuottaa vuosittain noin 250–
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300 GWh sähköä ja noin 600–650 GWh kaukolämpöä. Kuvassa 1 on esitetty periaatekuva 

Kymijärvi II voimalan tuotannosta. (Kymijärvi II vuosiraportti 2016, 

Ympäristölupahakemuksen liiteosio 2014) 

Jätepolttoaine tuodaan Kymijärvi II voimalaitokselle rekka-autoilla, joita tuotannon ollessa 

suurimmillaan saapuu voimalaitokselle 50 päivässä. Vastaanotettu kierrätyspolttoaine 

seulotaan, poistetaan magneetin avulla mahdolliset magneettiset metallit ja otetaan 

automaattisesti näyte, jonka jälkeen kierrätyspolttoaine siirtyy varastosiiloihin. Ennen 

kaasutuskattilaan menoa kierrätyspolttoaine kulkee vielä pyörrevirtaerottimen kautta. Tällä 

varmistutaan, ettei kaasutuskattilaan pääse ei-magneettisia metalleja. (Lahti Energia 2016) 

Itse kattilana toimii niin kutsuttu kiertävä kiertopetikattila, Circulating Fluidized Bed 

(CFB). Kymijärvi II kiertopetimateriaalina toimii kalkki ja hiekka. Kuten kuvasta 1 

nähdään, poistuu kaasuttimesta pohjatuhkana karkeampi polttoaineesta tullut partikkeli 

sekä osa petimateriaaleista. Laitokseen on tehty vuonna 2015 pohjatuhkan 

kierrätysjärjestelmä, jolla voidaan vähentää pohjatuhkan määrää poistuvan petimateriaalin 

kierrätyksen myötä. Kaasuttimesta poistuu tuotettu kaasu, sekä hienommat partikkelit, 

jotka eivät poistu pohjatuhkan mukana. Nämä poistetaan tuotekaasun seasta kuvassa 1 

esiintyvissä R1 ja R2 puhdistuslinjoissa. Puhdistuslinjoissa on kummassakin kuusi 

puhdistussammiota, joissa keraamiset suodattimet puhdistavat tuotekaasun. Tuotekaasu 

jäähdytetään noin 400–450 °C, jolloin tuotekaasun seassa olevat korroosiota aiheuttavat 

aineet sekä metallit kiinteytyvät, elohopeaa lukuun ottamatta ja voidaan poistaa 

tuotekaasusta.  Tässä vaiheessa tuotekaasun puhtaus vastaa lähes maakaasua ja se voidaan 

polttaa kaasukattilassa. Polton jälkeen poistuvat savukaasut puhdistetaan ennen johtamista 

ulkoilmaan. (Lahti Energia 2016, Lahti Energia 2014) 
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Kuva 1. Periaatekuva kaasutusvoimalaitoksen toiminnasta (Lahti Energia 2014). (Julkaistu 

Lahti Energian luvalla) 

 

2.1.3 Kymijärvi III 

Kymijärvi III on voimalaitoksista uusin ja valmistuu loppuvuodesta 2019. Laitos itsessään 

on samantyyppinen kuin Kymijärvi II. Laitoksen kiertopetikattilan petiaineena toimii 

hiekka sekä muita lisäaineita. Kiertopetikattila mahdollistaa monenlaisen polttoaineen 

käyttämisen biopolttoaineista kivihiileen. Kattilassa syntynyt tuhka ja petimateriaali 

erotetaan syklonissa, mikä vähentää petimateriaalin hävikkiä. Lisäksi rakennetaan kaksi 

apukattilaa, jotka ovat stand-by tilassa. Polttoaineena näissä kattiloissa käytetään 

maakaasua, sekä varalla kevyt polttoöljy. Laitoksen savukaasuista otetaan 

lämmöntalteenottojärjestelmällä talteen noin 15 % laitoksen polttoainetehosta. Uudella 

voimalaitoksella korvataan vanhentunut Kymijärvi I, joka ajetaan alas jo aikaisemmin 

samana vuonna. Kesällä kaukolämmön tarpeen ollessa vähäistä voidaan koko kulutus 

kattaa Kymijärvi II voimalalla. (Lahti Energia 2016a) 

Kymijärvi I kaukolämpöteho on 250 MW (Lahti Energia 2017). Valmistuvan Kymijärvi III 

polttoaine teho on 170 MW ja kaukolämpötehoa laitos pystyy tuottamaan 

savukaasupesurin ollessa toiminnassa noin 190 MW. Ilman savukaasupesuria laitoksen 

teho on noin 150 MW. Voimalaitos rakennetaan ensiksi pelkän lämmöntuotantoon, mutta 

pitää sisällään mahdollisuuden investoida myöhemmin sähköntuotantoon. 

Sähköntuotantolaitos valmistuisi aikaisintaan 2021 (Lahti Energia 2016a). Jos päätös 
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sähköntuotannosta tehdään, laskee se lämmöntuotantokapasiteettia noin 55 MW. Tämä 

menetetty bruttoteho on pystyttävä korvaamaan joko lisäämällä huipputeholaitosten 

käyntiaikoja, lisäämällä oleellisesti energiatehokkuusratkaisuja tai rakentamalla uusi 

lämpölaitos korvaamaan menetetty tuotanto. (Lahti Energia 2017a)  

Energiateollisuus ry:n kaukolämpöalan strategian mukaan kaukolämmön kulutuksen 

odotetaan kasvavan, mutta jo ennen 2030-lukua sen odotetaan pysähtyvän ja kääntyvän 

laskuun. Syitä kaukolämmön kulutuksen laskuun on hitaasti uusiutuva energiatehokkaampi 

rakennuskanta, ilmaston lämpeneminen sekä energiatehokkuusratkaisut jo olemassa 

olevassa rakennuskannassa (Energiateollisuus 2013). Kaukolämmön kulutuksen kasvu 

johtuu aikaisemmin esitetyn kaupungistumisen seurauksena.  

2.1.4 Huipputeholaitokset 

Kymijärven voimalaitokset pystyvät tällä hetkellä kattamaan kaukolämpöverkon 

tehontarpeen, kunnes ulkolämpötila laskee noin alle -8 °C. Suurten keskitettyjen 

tuotantolaitoksien lisäksi Lahti Energia omistaa 24 pienempää tuotantolaitosta, joista 

Koneharjun kaasuturbiinilaitos kykenee myös sähköntuotantoon. Kokonaiskapasiteetiltaan 

vuonna 2017 näitä laitoksia oli noin 430 MW edestä (Lahti Energia 2017). Nämä 

lämmöntuotantolaitokset tuottavat laitoksesta ja sen sijainnista riippuen joko peruskuormaa 

tai toimivat vara- ja huipputeholaitoksina. Peruskuormalaitoksena toimii ainoastaan 

Asikkalan erillisverkossa operoiva vuonna 2018 valmistunut uusi biokattilalaitos 

Asikkalan Saitassa tuottaen suurimman osan alueen tarvitsemasta kaukolämmöstä. 

Teollisuuden ostolämmöllä ja Tunnelisuun lämpökeskuksella tuotetaan Asikkalan 

kaukolämpöverkon tarvitsema huipputeho. 

Sijainniltaan tärkeitä laitoksia on esimerkiksi Nastolassa sijaitseva Rakokiven 

lämpökeskus, joka sijaitsee kaukolämpöverkoston ääripäässä. Runkoverkossa 

lämpötarpeen kasvaessa verkoston viimeiset haarat alkavat ensimmäisenä menettää verkon 

painetta, jolloin lämmöntuotannon lisäkapasiteetille muodostuu tarvetta. Järkevin 

vaihtoehto on käynnistää huipputeholaitoksia runkoverkon kauimmaisista osista, missä 

painehäviöt ensimmäisenä ilmenevät.  
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Runkoverkon lämmöntarpeen kasvaessa yli tietyn pisteen käynnistetään suurempia 

laitoksia, kuten esimerkiksi Mukkulan lämpökeskus, joka on lämpöteholtaan 47 MW 

(Lahti Energia 2017). Kattilan käyttötehoalue on 6-47 MW ja ympäristöluvassa vuonna 

2009 haettu vuosittainen käyttöaika on 2500 tuntia. Kaukolämpöverkkoon tuotetun 

energian määrä on Mukkulan lämpökeskuksella vuodessa noin 72 GWh, mikä tarkoittaa 

maakaasun kulutuksena noin 7 670 000 m
3
 (Lahti Energia 2009). Kymijärven 

voimalaitosten toimiessa normaalisti tuntimäärät jäävät haettua lupa-arvo paljon 

pienemmäksi, vuosina 2013–2016 käyttötunteja kertyi joitain satoja vuodessa. (Lahti 

Energia 2018c) 

Mukkulan lämpölaitos on pystymallin vesiputkikattila, jossa moduloivasäätöinen GKT-

yhdistelmäpoltin sijaitsee kattilan katossa tulipesän päällä. Tulipesä itsessään on 

kokonaisuudessaan vesijäähdytetty ja rakenteeltaan kaasutiivis. Polttimen savukaasut 

kulkeutuvat konvektio-osaan tulipesän takaseinän aukosta. Konvektio-osassa 

konvektioputket ovat yhdessä vedossa. Putket itsessään ovat mahdollisimman sileitä, jolla 

saavutetaan puhtaus ja helppo putkiston nuohoaminen. Savukaasun lämpötilaa voidaan 

säätää muuttamalla kattilapiirin sunttausvirtaamaa, mutta myös konvektioputken 

spiraaleilla. Kattilaan syötettävä jäähtynyt kaukolämpövesi johdetaan konvektio-osan läpi, 

missä syöttö tapahtuu yläosasta. Kaukolämpövesi kiertää konvektio-osan ja tulipesän 

välisen kanavan seinäputkien kautta kokoojakammioon, josta se menee edelleen tulipesän 

alakokoojakammioon. Sieltä lämmennyt vesi johdetaan tulipesän seinäputkille, mistä vesi 

kerätään yläkokoojakammioon, joka toimii paluuliitäntänä takaisin kaukolämpöverkkoon. 

(Lahti Energia 2010) 

Kattilan pääpolttoaineena toimii maakaasu ja varapolttoaineena kevyt polttoöljy. Mutta 

kuten Lahti Energian energiantuotannon käyttöraporteista käy ilmi, on kevyt polttoöljyn 

käyttö hyvin vähäistä varsinaisena polttoaineena. Vuosien 2013–2015 välisenä aikana 

käytettiin kevyt polttoöljyä vain vuonna 2013, jolloin sitä käytettiin noin 6 m
3
. Vuosina 

2016–2017 kevyt polttoöljyn käyttö on ollut suurempaa, johtuen alueella sijaitsevien 

varastosäiliöiden tyhjennyksestä säiliön tarkastusten ajaksi (Lahti Energia 2018c). Alueella 

sijaitsee tällä hetkellä kaksi 300 m
3
 varastosäiliötä.  
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2.2 Hybridijärjestelmä 

Asukkaan kiinteistöihin sijoitettuja erillisten pienten energiantuotantoratkaisujen 

yhdistelmää kutsutaan hybridijärjestelmiksi. Hybridijärjestelmiin kuuluu pääenergian-

/lämmönlähde, jonka rinnalle asennetaan lisäenergian-/lämmönlähde, esimerkiksi 

poistoilmalämpöpumppu. Hybridijärjestelmiin kuuluu usein varaaja, johon voidaan ajaa 

energiaa talteen siitä järjestelmästä, mikä tuottaa kyseisellä ajanhetkellä energiaa. 

Hybridijärjestelmä voidaan mitoittaa esimerkiksi siten, että keväällä lämpötilan noustessa 

päälämmitysjärjestelmää aletaan ”ajaa alas”. Kesällä, kun lämmitykselle ei ole tarvetta 

voidaan kiinteistön tarvitsema energia tuottaa täysin lisäenergianlähteellä. Ilmojen 

viiletessä päälämmitysmuoto kytketään päälle ja lisäenergianlähde tuottaa energiaa 

varaajaan, siten että sitä ajetaan parhaalla mahdollisella hyötysuhteella. (Energiatehokas 

koti 2017) 

Hybridijärjestelmässä voi olla useita eri energiantuotantomuotoja kytkettynä yhdeksi 

toimivaksi järjestelmäksi. Edelliseen esimerkkiin voidaan kytkeä esimerkiksi 

aurinkopaneelit tuottamaan sähköä. Tällöin kesäaikana, jos auringon tuottama 

sähköenergia ylittää lämpöpumpun tarpeen, on rakennus energialtaan nollaenergiatalo tai 

jopa plusenergiatalo. Useat eri kaukolämpöliiketoimintaa harjoittavat yhtiöt vaativat 

hybridijärjestelmien suunnitelmien hyväksymisen tahoiltaan ennen laitteistojen asennusta. 

Tällä halutaan turvata kaukolämpöverkoston riittävä jäähtyvyys, sekä 

kaukolämpöverkoston toimivuus kaikissa tilanteissa. (Helen 2015, Suur-Savon Sähkö 

2018)  

Diplomityössä suunniteltu hybridijärjestelmä koostuu poistoilmalämpöpumpusta sekä 

kaukolämmöstä. Suunnitellulla hybridijärjestelmän kytkennällä mahdollisestaan uuden 

energiatuotantomuodon kytkeminen kaukolämpöjärjestelmän rinnalle ilman, että siitä 

aiheutuisi edellä mainittuja ongelmia kaukolämpöjärjestelmän toiminnalle. Kytkennällä 

myös mahdollistetaan lämpöpumpun optimaalinen toiminta, jotta hybridijärjestelmällä 

haetut hyödyt saadaan mahdollisimman hyvin talteen.  
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3 LÄMPÖPUMPPUJÄRJESTELMÄT 

Ensimmäisiä termodynamiikan teoreettisia tarkastelijoita oli Sadi Carnot (1796–1832). 

Hänen mukaansa lämpötilaerojen välillä voidaan lämpöä muuttaa työksi, jolloin puhutaan 

niin sanotusta Carnot’n lämpövoimakoneesta. Carnot’n mukaan korkeammasta 

lämpötilasta voidaan ottaa lämpöenergiaa, jolla voidaan tehdä tietty määrä työtä ja siirtää 

sen jälkeen kylmempään lämpötilaan. Lämmitettäessä kiinteistöä lämpöpumpulla tuodaan 

energiaa matalammasta lämpötilasta korkeampaan. Tämä ei termodynamiikan lakien 

mukaan ole mahdollista, ilman ulkoista energiaa. Termodynamiikan ensimmäinen laki 

energian säilyvyydestä kertoo, että sisäenergian muutos on systeemin tehdyn työn ja siihen 

tuodun lämpömäärän summa. Tämä sääntö pätee myös lämpöpumppuihin, jossa prosessiin 

tuotu lämpökuvaa keruupiiriltä tulevaa lämpöä ja systeemiin tehty työ kuvaa 

lämpöpumppuun syötettyä sähköä. Siksi lämpöpumppuja voidaankin kutsua käänteiseksi 

Carnot’n koneeksi. Tämä on esitettynä kuvassa 2. Toiminnalliset komponentit ovat esitetty 

kuvassa 3. (Napari I., & Vehkamäki H., 2013) 

 

Kuva 2. Termodynaaminen esitys lämpöpumpusta (mukaillen Rahikka 2002). 
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Kuvan 2 energiavirrat voidaan esittää yhtälömuodossa seuraavasti:  

𝑄1 = 𝑄2 + 𝑊 ,                                                                                    (1) 

missä             Q1 on prosessista saatu lämpö, 

  Q2 on prosessiin tuotu lämpö, 

    W on prosessiin tehty työ. 

3.1 Lämpöpumpputekniikka 

Itse lämpöpumpun toimintaperiaate on erittäin yksinkertainen ja käytössä kaikissa 

lämpöpumpputyypeissä. Keruupiiriin menee kylmä keruupiirin neste, joka lämpiää siihen 

sitoutuneen energian vaikutuksesta. Lämmennyt neste siirtyy keruupiirissä höyrystimelle ja 

höyrystää kylmäaineen, joka kiertää lämpöpumppujärjestelmässä. Kompressori puristaa 

höyrystyneen kylmäaineen kovaan paineeseen jolloin lämpötila nousee.  Nyt kuuma 

kaasumainen kylmäaine johdetaan edelleen lauhduttimelle, jossa se kohtaa toisen suljetun 

kylmäainepiirin. Lauhduttimessa kylmäaineen lämpöenergia luovutetaan rakennuksen 

lämminvesikiertoon, jolla voidaan lämmittää esimerkiksi käyttövettä tai rakennuksen 

lämmityskiertoa. Jäähtynyt kylmäaine on edelleen kovassa paineessa ja ennen paluuta 

takaisin höyrystimelle päästetään se palaamaan normaaliin paineeseen paisuntaventtiilin 

avulla. (Motiva 2017c) 

Lämpöpumppujen käyttämä tekniikka on tuttua kylmälaitteissa, kuten esimerkiksi 

jääkaapeissa. Siinä missä kylmälaitteilla on tarkoitus jäähdyttää tilaa, tehdään 

lämpöpumpuilla lämpöä. Lämpöpumput hyödyntävät pumpputyypistä riippuen joko 

suoraan ulkoilmasta, poistoilmasta, maaperästä tai vesistöistä saatavaa lämpöenergiaa. Eri 

kohteista kerättävä lämpöenergia on kuitenkin liian vähäistä käytettäväksi suoraan, joten 

käytetään kuvan 3 mukaista tekniikkaa.  
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Kuva 3. Lämpöpumpun toimintaperiaate (mukaillen Motiva 2016). 

 

Lämpöpumppujen tehokkuutta voidaan mitata hyötysuhdekertoimella, Coefficient Of 

Performance (COP). COP-luku kertoo, moniko kertaisesti lämpöpumppu on tuottanut 

ottamansa energian sähköverkosta.  Esimerkiksi COP-luvun ollessa 4, on lämpöpumppu 

kuluttanut 1 kWh sähköenergiaa tuottaessaan 4 kWh lämpöä lämmitysjärjestelmään. 

Toinen huomion arvoinen asia on lämpöpumppuja vertailtaessa valmistajan ilmoittama 

lämpöpumpun standardi. Vanha standardi EN 225 jättää lämpöpumpun tärkeimpien 

komponenttien sähkönkulutuksen pois laskuista, jolloin COP-luku saadaan todellista 

suuremmaksi. Uusi standardi EN 14511 huomio kokolaitteen sähkönkulutuksen tehden 

siitä totuudenmukaisemman ja tätä suositellaankin käytettävän. Toinen käytössä oleva 

hyötysuhdekerroin on SCOP (Season Coefficient Of Performance). Sen avulla voidaan 

kertoa koko lämmityskauden hyötysuhde. SCOP-luku antaa tietoa lämpöpumpun 

toiminnasta tietyllä markkina-alueella. Eurooppa on jaettu kolmeen eri vyöhykkeeseen 

standardin EN 14825 mukaan, jossa Suomi kuuluu Pohjois-Euroopan vyöhykkeeseen. 

(Power knot 2011, Rakentaja 2016) 
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3.2 Lämpöpumppujärjestelmät Suomessa 

Lämpöpumput ovat kasvavissa määrin tulossa mukaan hajautetun tuotannon markkinoille. 

Niitä voidaan asentaa kaikenkokoisiin kiinteistöihin. Kuten kuvasta 4 nähdään, on vuoteen 

2017 mennessä Suomeen myyty jo noin 850 000 lämpöpumppua (Sulpu ry 2017).  

 

Kuva 4. Myytyjen lämpöpumppujen määrä Suomessa (Sulpu ry 2017). (Julkaistu Sulpu 

ry:n luvalla) 

 

Motiva on tehnyt vuonna 2017 lämpöpumppukyselyn taloyhtiöille sekä kunnille. 

Taloyhtiölle lähetettyyn kyselyyn vastasi 343 ja kunnille lähetettyyn 67 vastaajaa 57 eri 

kunnasta. Kyselyistä esille nousee muutamia tärkeitä alaan liittyviä asioita. Kunnissa sekä 

taloyhtiöissä, joista lämpöpumppu löytyy, se on toteutettu energiansäästö-, tai 

kustannussäästösyistä. Nämä asiat kiinnostavat myös eniten niitä, jotka eivät ole vielä 

lämpöpumppua investoineet. Kyselyistä käy myös ilmi, että taloyhtiöissä suurin syy 

investoinnin puuttumiseen on tiedon ja osaamisen puute. Kunnat ovat toteuttaneet kattavan 

esisuunnittelun, mutta 34 vastaajaa 67 oli sitä mieltä, että tietoa ei ollut riittävästi tai eivät 

osanneet sanoa. Sekä kunnat että taloyhtiöt halusivat lisää tietoa jo toteutuneista kohteista, 

sekä hyötyjen selvittämisestä. (Motiva 2017a; Motiva 2017b) 
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3.3 Maalämpöpumppu 

Maalämpöpumppu tuottaa lämpöenergiaa käyttämällä hyväkseen maaperän ominaista 

geotermistä lämpöenergiaa sekä pintakerroksiin vaikuttavaa auringosta saatavaa 

lämpöenergiaa. Maaperässä lämpöä syntyy lähinnä radioaktiivisten aineiden hajoamisen 

seurauksena. Leppäharju (2018) tuo vuonna 2008 valmistuneessa pro gradu -

tutkielmassaan esille geologisia ja geofysikaalisia tekijöitä, jotka vaikuttavat pitkälti 

maalämmön rakentamiseen.   Kuvassa 5 on esitetty Suomen vuotuiset keskilämpötilat 

ilmassa sekä maaperässä vertailukaudelta 1970–2000. Kuvasta nähdään, että vuotuinen 

keskilämpötila on maaperässä muutamia asteita ilman lämpötilaa korkeampi. 

Paikallisestikin vaihtelua löytyy riippuen siitä, onko alue rakennetulla alueella vai ei. 

Rakennetulla alueella maaperän lämpötila on korkeampi kuin esimerkiksi metsämailla. 

Maaperän lämpötila vakiintuu suhteellisen nopeasti, jo noin 15 metrissä 5-6 asteeseen. 

Tämän takia maalämpökaivoista on saatavilla tasaista lämpöenergiaa ympäri vuoden. 

Riippuen maalämpökaivojen määrästä voidaan rakennuksen lämmöntarve kattaa jopa 

kokonaan maalämmöllä. (Ympäristöministeriö 2013) 

Aina lämpökaivoja ei voida toteuttaa varsinaisen maalämpökaivo -periaatteen mukaan, 

missä porattaisiin maakaivoja syvälle maaperään. Keruuputkisto voidaankin asentaa 

monella tapaa parhaimman hyötysuhteen sekä parhaan hinta-laatusuhteen saavuttamiseksi. 

Keruupiiri voidaan asentaa lämpökaivosta poiketen vaakatasoon lähelle maanpintaa tai 

vesistöön. Vesistöön asennettaessa on otettava huomioon, ettei keruupiirin putkiston 

ympärillä lämpötila pääse alle 0 °C jolloin keruupiirinputkiston päälle kerääntyy jäätä. 

Kerääntynyt jää aiheuttaa keruupiirin putkiin nostetta ja voi nostaa ne pintaan. Tämän 

ehkäisemiseksi veteen upotetut keruupiirin putket onkin ankkuroitava vesistön pohjaan. 

Maalämpöputkistojen asentaminen on vaatinut 1.5.2011 lähtien toimenpideluvan. Jos 

keruupiiri asennetaan vesistöön, tarvitaan siihen lisäksi vesialueen omistajan lupa. (Motiva 

2018a) 
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Kuva 5. Suomen vuotuiset keskilämpötilat, vasemmalla esitettynä ilmalämpötila, oikealla 

maanpinnan keskiarvo (Drebs et al., 2002). (Julkaistu Ilmatieteenlaitoksen luvalla) 

3.4 Ilmalämpöpumppu 

Kuten kuvasta 4 nähdään, on ilma-ilmalämpöpumppu (ILP) markkinoiden suosituin 

lämpöpumppu. Mahdollisia syitä ILP:n suosioon on sen edullinen hinta ja se on 

markkinoiden ainut lämpöpumppujärjestelmä, joka ei tarvitse toimiakseen vesikiertoa. 

Asennuksen helppous ja mahdollisuus huoneiston viilennykseen voidaan arvioida olevan 

mahdollisia syitä ILP:n yleisyyteen. Lämmityskäyttöön tarkoitetun ILP:n asennettuna, voi 

saada 100 neliön asuntoon noin 2 000 euron hintaan (LämpöYkkönen 2018). Kuvassa 6 on 

esitettynä ILP:n toimintayksikköjen sijoitus ja toiminta. Ulkoilmayksikkö tulee sijoittaa 

siten, ettei se talvella hautaudu lumeen.  ILP koostuu kahdesta isommasta komponentista, 

ulkoilma- ja sisäilmayksiköstä. Ulkoilmayksikkö pitää sisällään suurimman osan 

toiminnallisista yksiköistä, kuten kompressorit, tuulettimen ja höyrystimen. Nämä toimivat 

kuvassa 3 esitetyllä tavalla. Ulkoilmayksikössä lämmennyt kylmäaine puristetaan kovaan 

paineeseen, jolloin se lämpenee. Sisäilmayksikkö pitää sisällään lauhduttimen ja 

tuulettimen. Kuumennut kylmäaine ohjataan lauhduttimeen, jossa sen olomuoto muuttuu 

kaasusta takaisin nesteeksi ja se luovuttaa lämpöä. Tämä lämpö puhalletaan suoraan 

asuntoon. (Johnson, R.K. 2013)  
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ILP ei sovellu täysimääräiseksi lämmityksen lähteeksi rakennuksiin, vaan se tarvitsee 

täysimääräisesti mitoitetun erillisen lämmönlähteen, esimerkiksi sähkölämmityksen. 

Suomen olosuhteissa pakkasen laskiessa -20 asteeseen ILP:n tuottama lämpöenergia myös 

laskee ja COP-luku voi jäädä noin 1,5. Tämä johtuu ILP:n huonosta soveltuvuudesta 

kylmiin talvisiin olosuhteisiin, jossa energiaa menee muun muassa ulkoyksikön 

sulattamiseen. (Perälä 2009) 

Ilmalämpöpumppuja voidaan käyttää kesällä asunnon jäähdyttämiseen. Kun 

jäähdytystoimintoa käytetään, kääntyy kylmäaineen nestekierto päinvastaiseksi. Kylmäaine 

siis höyrystyy lauhduttimessa samalla sitoen huoneilmasta lämpöenergiaa, joka voidaan 

vapauttaa ulkoilmaan (EnerGuide 2004). Tällä tavoin saadaan kuumina kesäpäivinä 

asuinhuoneiston lämpötilaa laskettua, jolloin asuinmukavuus nousee. Puhtaasti 

lämmöntuotantoa mietittäessä, tämä kuitenkin laskee COP-kerrointa, koska sähkönkulutus 

kasvaa suhteessa tuotettuun lämpöenergian määrään kiinteistön sisälle.   

  

Kuva 6. Ilmalämpöpumpun havainnekuva (Spinea Oy 2018). (Julkaistu Spinea Oy:n 

luvalla) 

3.5 Ilma-/vesilämpöpumppu 

Ulkoilma-vesilämpöpumppu (UVLP) on puhtaasta ILP:sta poiketen yhdistetty 

rakennuksen vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään tai lämpimän käyttöveden varaajaan, 

jolloin voidaan tuottaa lämmintä käyttövettä. Rakennuksen jäähdytykseen, eikä 

täysivaltaiseksi lämmitysjärjestelmäksi järjestelmä ei sovellu. Lämmitystarpeen ollessa 
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kovimmillaan COP-luku laskee niin alas (COP=1,4–1,8), että lisälämmitys on kytkettävä. 

UVLP:n ulkoilmayksikön höyrystimen sulana pitäminen kuluttaa sähköä, joka kovilla 

pakkasilla laskee kannattavuutta, jolloin lisälämmittimen käyttö on järkevää (Motiva 

2018). Kuvassa 7 havainnekuva UVLP:n toiminnasta ja sen kytkennästä.  

Laitteiston investointikustannukset ovat kuitenkin kohtuulliset ja siksi UVLP on 

potentiaalinen vaihtoehto suunniteltaessa lisälämmitysjärjestelmää rakennuksiin. 

Kotitalouksiin ja pieniin kiinteistöihin laitteiston on mahdollista saada asennuksineen noin 

8 000 – 15 000 euron hintaan. Jolloin arvioitu takaisinmaksuaika on kohteesta riippuen 

noin 5-7 vuotta. (LämpöYkkönen 2018) 

 

Kuva 7. Ulkoilma-vesilämpöpumppu ja sen kytkentä lämmitysverkostoon (Spinea Oy 

2018). (Julkaistu Spinea Oy:n luvalla) 

3.6 Poistoilmalämpöpumppu 

Poistoilmalämpöpumppu (PILP) käyttää lämmönlähteenä talosta poistuvaa lämmintä 

huoneilmaa, jolla lämmitetään talon omaa vesikiertolämmitystä tai käyttövettä. 

Poistoilmalämpöpumppu tarvitsee toimiakseen riittävän määrän poistuvaa ilmaa, eikä se 
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siitä johtuen sovellu suoraan taloihin, joissa on painovoimainen ilmanvaihto. Ongelmaksi 

muodostuu ilmanvaihtohormien tiiveys, jonka takia ei voida olla varmoja ilmanvaihdon 

toimivuudesta eri huoneistoissa. Nykyisten rakennusmääräysten mukaan, huoneilman on 

vaihduttava kokonaisuudessaan joka toinen tunti (Ympäristöministeriö, 2011). Taloihin 

joissa on koneellinen ilmanvaihto, voidaan tehdä jälkiasennuksena PILP-järjestelmä. 

Havainnollistava esitys PILP-järjestelmästä löytyy kuvasta 8. Entinen huippuimuri 

korvataan lämpöpumpun keruupiirillä, joka sisältää huippuimurin lisäksi höyrystimen. 

Rakennuksesta poistuva lämmin, noin 22 C̊ ilma sisältää lämpöenergiaa, joka lämmittää 

keruupiirin nestettä. Koska PILP-järjestelmä saa lämmitysenergiansa rakennuksesta 

poistuvasta lämmöstä, ei ulkolämpötila juuri vaikuta hyötysuhteeseen (Sulpu 2018). 

Huomioitavaa on, ettei järjestelmää mitoiteta siten, että poistuva ilma jäähtyy 0 ̊C tai sen 

alle. Poistuvan ilman jäähtyessä liikaa, ilman sisältämä kosteus jäätyy keruupiirin 

lämmönvaihtimen pintaan laskien sen hyötysuhdetta (Tervo 2018).   

Ympäristöministeriö asetti rakentamismääräyskokoelmassa vuonna 2013, että jatkossa 

rakennuksen korjaus ja muutostöissä, jotka tarvitsevat maankäyttö- ja rakennuslain 

(132/199) mukaisen luvan tulee suorittaa energiatehokkuuden parannus. Yhtenä keinona 

esitetään, että rakennuksissa poistoilmasta on otettava talteen vähintään 45 % siitä 

lämpömäärästä, mikä tarvitaan tuloilman lämmittämiseen. Jos lämpöenergiaa ei oteta 

talteen poistoilmasta, täytyy lämpöenergian talteenotto tapahtua muilla keinoin. Näitä ovat 

esimerkiksi rakennuksen vaipan lisäeristys, rakennuksen vaipan ilmatiiveyden 

parantaminen tai joku muu ratkaisu, joka vähentää tarvittavaa lämpöenergiaa tuloilman 

lämmitykseen (Ympäristöministeriö 2013a). Uudessa asetuksessa esitetään 

uudisrakentamisen puolella poistoilmasta talteenotettavaksi vähintään 55 %, mikä tarvitaan 

tulevan ilman lämmittämiseen. (Ympäristöministeriö 2018) 

Poistoilmalämpöpumpun perusperiaate on lämpöpumppuvalmistajasta riippumatta täysin 

sama. Tyypillisesti lämpöpumpun kompressorit ovat niin sanottuja on-off -tyyppisiä 

kompressoreita. Tällainen järjestelmä luo kuitenkin haasteita, kun lämpöpumpun 

keruupiirinä toimii poistoilma. Käynnistyessään lämpöpumppu ottaa tasaisen 

energiamäärän poistuvasta ilmasta. Optimaalisin lämpöpumpun kokoluokka on usein 

jossain lämpöpumppuvalmistajan on-off -tyyppisten lämpöpumppujen välimaastossa. 

Tämän seurauksena on lämpöpumppujärjestelmä alimitoitettava, tai järjestelmä on 

koostettava useammasta pienemmästä lämpöpumpusta. Eri lämpöpumppuvalmistajat 
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ovatkin heränneet viime vuosina tähän ongelmaan, ja ovat tuomassa yhä suurempia 

invertteritekniikalla toimivia lämpöpumppuja markkinoille. Invertteritekniikalla varustettu 

säädin ohjaa lämpöpumpun kompressoria halutulla tavalla jolloin poistoilmasta voidaan 

kerätä juuri oikea määrä energiaa menettämättä sitä epäsopivan laitteiston takia.  

 

Kuva 8. Havainnekuva poistoilmalämpöpumpusta (Yle 2016). (Julkaistu Yleisradio Oy:n 

luvalla) 
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4 TEHOJOUSTON TOTEUTTAMINEN HAJAUTETULLA 

TUOTANNOLLA LAHDEN KAUKOLÄMPÖVERKOSSA 

Tällä hetkellä markkinoilla on tarjolla useita eri vaihtoehtoja tehojouston 

mahdollistamiseksi erilaisilla automaatioratkaisuilla. Tällaiset tekoälyyn perustuvat 

lämmönsäätimet kohdekiinteistössä myös pienentävät kaukolämmönkulutusta. Yksi 

tällainen toimija on Leanheat, joka kertoo verkkosivuillaan kaukolämmön kulutuksen 

pudonneen heidän laitteiston myötä keskimäärin 20 %. (Leanheat 2018)  

Tässä työssä tehojoustoratkaisua haetaan kaukolämmön tuotannon näkökulmasta Lahti 

Energian kaukolämpöverkossa. Koska kaukolämpöyhtiön on itse mahdotonta leikata 

kaukolämmön kulutuspiikkejä, tarkoituksena on tarkastella, kuinka kulutuspiikkien 

aikaista tuotantoa voitaisiin keventää hajautetun tuotannon keinoin. Hajautetut 

tuotantolaitokset mahdollistavat entistä enemmän markkinapohjaisen lämmöntuotannon, 

kun lämmöntuotantotavat monipuolistuvat. 

4.1 Kaukolämpö 2.0 –konsepti 

Lahti Energia on keväällä 2018 alkanut pilotoida uutta kaukolämpö 2.0 –konseptia. 

Konseptin tarkoituksena on tuottaa asiakkaalle kokonaisvaltaista lämmityspalvelua 

tarjoamalla asumisolosuhteita ja helppoutta. Konseptin idea on, että asiakas maksaa entisen 

€/MWh hinnoittelun sijaan tasaista kuukausimaksua haluamistaan olosuhteista. 

Vastavuoroisesti Lahti Energia ottaa kokonaisvaltaisen vastuun asiakkaan 

energiantuotannosta ja lämmityslaitteista, jolloin asiakas ei ole enää vastuussa 

lämmityslaitteistostaan. Uuden konseptin myötä kiinteistön lämmityksen toteuttaminen 

mahdollisimman energiatehokkaasti on Lahti Energian intressi. 

Aikaisemmin asiakkaan investoidessa energiatehokkuusratkaisuun, esimerkiksi PILP-

järjestelmään, asiakas tai hänen valitsemansa palveluntarjoaja operoi ja huoltaa laitteistoa. 

Osatehoisiksi mitoitettuina energiatehokkuusratkaisut tukeutuvat kylmillä pakkasilla 

kaukolämpöverkkoon. Kesällä osatehoiseksi mitoitetut järjestelmät voivat kattaa kokonaan 

kiinteistön lämmityksen tarpeen, mikä pienentää kaukolämmön kulutusta. Lahti Energian 

sähköntuotanto tapahtuu osittain CHP-laitoksella, jossa samaan aikaan tuotetaan lämpöä 



28 

 

kaukolämpöverkkoon. Tämän vuoksi kesäisin kaukolämpöä on yli tarpeen, jolloin 

kaukolämpöverkkoa joudutaan lisälauhduttamaan ajamalla kaukolämpöverkon 

ylimääräistä lämpökuormaa läheiseen suureen vesistöön, Vesijärveen. Jos kiinteistöissä on 

lämpöpumppuja päällä, lisäävät ne suoraan verrannollisesti lämpökuormaa Vesijärveen.  

Kun mietitään energiantuotannon kokonaiskuvaa, hajautetun tuotannon merkitys on 

kasvamassa ja tuotantomäärien odotetaan edelleen kasvavan. Ongelmaksi muodostuu 

eritoten kohdealueella kesäaikana hajautetun tuotannon ohjaamattomuus. Kaukolämpö 2.0 

–konseptin yhtenä pitkänajan tavoitteena onkin näiden hajautettujen, pienten 

energiantuotantolaitosten saattaminen oman ohjauksen piiriin. Kun eri 

lämmöntuotantomuotojen ohjaus tapahtuu keskitetysti, saavutetaan tilanne, jossa 

lämmitysenergiaa voidaan tuottaa aina sen mukaan, mikä on muuttuvilta 

tuotantokustannuksiltaan edullisin ja ympäristöystävällisin vaihtoehto. Tätä kautta 

saavutetaan säästöjä, kun ajatellaan lämmöntuotantoa kokonaisuutena. 

Mittasuhteiden kasvaessa myös hajautetun tuotannon käyttämä sähköteho kasvaa. 

Oikeanlaisella automaatiolla tämän sähkötehon valjastaminen sähkömarkkinoille on 

mahdollista. Sähkötehon koosta riippuen mahdolliset markkinat olisivat taajuusohjattu 

käyttö- ja häiriöreservi tai säätösähkömarkkinat. Käyttö- ja häiriöreservi markkinoille 

säädettävän tehon vähimmäiskoko on 0,1 MW, kun säätösähkömarkkinat vaativat 

vähintään 5 MW tehomuutoksen. (Fingrid 2018) 

Ensisijaisesti laitteistot ovat käytössä lämmöntuotannossa. Kuitenkin VTT:n tekemän 

raportin mukaan, säätötarvetta tarvitaan tulevaisuudessa paljon lisää. EU-tasolla on herätty 

myös tähän ongelmaan. Vanhoja lauhdevoimaloita halutaan pitää käynnissä, jotta saadaan 

tarvittavaa säätövoimaa (VTT 2018). Tulevaisuudessa säätösähkön tarvetta lisäävät ennen 

kaikkea voimakkaasti lisääntynyt tuulivoimalatuotanto sekä aurinkosähkö. Viime vuosilta 

on olemassa esimerkkejä, jolloin säätösähkön hinta on ollut 2000–3000 €/MWh. Näissä 

tilanteissa, missä säätösähkön hinta on huomattavan korkea voi olla kannattavaa ohjata 

olemassa olevia lämpöpumppuja sähkömarkkinoiden pohjalta kulloinkin tilanteeseen 

sopivasti.  
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4.2 Lämmöntuotanto kohti hybridijärjestelmää 

Kaukolämpö 2.0 –konseptin myötä Lahti Energian omat lämmöntuotantomuodot 

monipuolistuvat kaukolämpöverkon alueella. Aikaisemman keskitetyn lämmöntuotannon 

rinnalle on muodostumassa uusi, erilaisista sovelluksista koostuva lämmöntuotanto ja -

optimointi kokonaisuus, joka vaikuttaa lämmönsiirtoverkon toimintaan.  Tämän 

seurauksena Lahti Energian oma tuotannon optimointi on laajennettava koskemaan 

Kymijärven voimalaitosten ja verkossa toimivien huipputeholaitosten lisäksi kaikkia 

lämmöntuotantomuotoja, jotka toimivat samassa kaukolämpöverkon piirissä. Optimointi ei 

koske vain itse lämmöntuotantoa, vaan myös niiden muuttuvia tuotantokustannuksia. Tällä 

hetkellä pienet, hajautetut lämmöntuotantolaitokset, jotka sijaitsevat kiinteistöissä 

kuluttavat sähköä tuottaessaan erilaisilla hyötysuhteilla lämpöä kiinteistön tarpeisiin. 

Tulevaisuudessa konseptin mallin mukaan myös sähkö ja sen tuottaminen on otettava 

huomioon lämmöntuotannossa. Lahti Energia onkin siirtymässä toimillaan optimoimaan 

koko tuotantoaan eri laitosten välillä yhtenä kokonaisuutena, jossa lisääntyvä 

lämpöpumppukapasiteetti on otettu huomioon. 

Samankaltaisia energiatehokkuusinvestointeja on odotettavissa myös muilta 

kaukolämmöntoimittajilta. Energiateollisuus ry, jonka jäsen myös Lahti Energia on, on 

esittänyt yhdeksi mahdolliseksi energiatehokkuustoimenpiteeksi jäsenilleen uudenlaista 

energiatehokkuussopimusta asiakkaan ja palveluntarjoajan välille. Energiateollisuus 

ehdottaa myös energiayhtiöiden vapaaehtoisiksi energiantehostamiskeinoiksi oman 

tuotannon tehostamista kuin myös jakeluverkon parantamista. (Energiateollisuus 2018) 
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5 ASUINKERROSTALON HYBRIDIJÄRJESTELMÄN 

SUUNNITTELU 

Mitoitettaessa PILP-kohteita on poistoilmamäärä ratkaiseva tekijä, kun mietitään itse 

lämpöpumpun kokoa. Kohteen varsinainen säästöpotentiaali muodostuu 

poistoilmamäärästä. Toinen erittäin tärkeä tekijä on oikein mitoitettu järjestelmä. Jos 

rakennukseen asennetaan teholtaan liian pieni PILP sen poistoilmaan nähden, poistuu 

poistoilman mukana myös lämpöenergiaa mikä olisi voitu saada talteen. Tällöin alun perin 

suunniteltu ostoenergian osuuden pieneneminen ei välttämättä ole suunnitellulla tasolla. 

Jos taas kohteeseen asennetaan teholtaan liian suuri PILP, voi ongelmaksi muodostua 

höyrystimen jäätyminen. Teholtaan ylimitoitettu järjestelmä kykenee ottamaan poistuvasta 

ilmasta energiaa siten, että poistuvan ilman lämpötila putoaa alle 0 °C:n. Tämän 

seurauksena poistoilmassa oleva kosteus jäätyy höyrystimen pinnalle, mikä lopulta 

aiheuttaa lämpöpumpun pysähtymisen. Lämpöpumput ovat yleensä tyypiltään niin 

sanottuja on-off tyyppisiä, jolloin kompressori kytkeytyy päälle vakionopeudelle ja 

sammuu lämmitettävän veden saavutettua tietyn lämpötilarajan. Jos lämpötilaraja 

saavutetaan liian nopeasti, voi lämpöpumppu mennä häiriötilaan. Näin lämpöpumppu 

suojelee kompressoria ylikuumenemiselta. Tällaista tilannetta voidaan ehkäistä asentamalla 

riittävän suuri varaajakapasiteetti, jolloin tehokaskin lämpöpumppu saa riittävän käyntiajan 

ennen sammumista. Operoidessaan kompressori jäähtyy kylmäaineen kaasuvirran avulla, 

mutta sammuessaan jäähdytys loppuu ja jäähtyminen tapahtuu ympäristöön. (Rantanen 

2013) 

5.1 Poistoilmalämpöpumpun mitoitus 

Ympäristöministeriön laatimassa PILP-oppaassa vuodelta 2018 esitetään talteen saadun 

energian määrän laskenta seuraavasti (Ympäristöministeriö 2018) 
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𝑄𝑃𝐼𝐿𝑃 = 𝑐𝑝𝜌𝑞𝑣,𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑜,𝑠𝑡𝑑𝑡𝑣 ∑(𝑇𝑝,𝑖 − 𝑇𝑗,𝑖) ∆𝜏𝑖,     (2) 

 

missä QPILP  on lämpöpumpulla talteenotettu lämpöenergia, 

 cp on ilman ominaislämpökapasiteetti, 1,0 kJ/kgK, 

  ρ on ilman tiheys, 1,2 kg/m
3
, 

qv, poisto,s  on suunniteltu poistoilmavirta, m
3
/s, 

 td on ilmanvaihtojärjestelmän keskimääräinen vuorokautinen käyntisuhde, 

  tv on ilmanvaihtojärjestelmän viikoittainen käyntisuhde, 

Tp,i on PILP:n höyrystimelle tulevan poistoilman lämpötila, °C, 

  Tj,i on poistoilman lämpötila PILP:n höyrystimen jälkeen, °C ja 

Δτi on ajanjakson pituus, jolloin poistoilman lämpötiloja Tp,i ja Tj,i vastaava                 

ffffffffulkoilman lämpötila esiintyy, h. 

Ympäristöministeriön esittämän kaavan mukaan koneellisen poistoilmalaitteiston 

omaavassa kerrostalossa PILP:lla saatava lämpöenergia kuutiosta poistoilmaa on 

QPILP = 1,0 kJ/kgK * 1,2 kg/m
3 * 

1,0 m
3
/s * 1*1*( 21°C – 2 °C)*1h = 22,8 kWh. 

Oletuksena on, että ilmanvaihtolaitteisto on päällä ympärivuorokauden eikä poistoilman 

sisältämää ilmankosteutta ole otettu huomioon. Tässä esimerkissä käytettiin 

sisälämpötilana 21 °C ja poistuvan ilman lämpötilana 2 °C. Talo, josta poistuu kuutio 

ilmaa sekunnissa, on mahdollista saada 22,8 kWh energiaa pelkästä poistoilmasta 

turvallisesti ilman laitteiston jäätymisen vaaraa. Juuri jäätymisen takia ilmamassasta ei ole 

järkevää talteenottaa kaikkea mahdollista lämpöenergiaa, koska uhkana on ensiöpuolen 

lämmönvaihtimen, eli höyrystimen pinnalle muodostuva jää. Jäätyminen tapahtuu hitaasti 

ajan kuluessa, jolloin höyrystimen ympärille muodostuu reunoilta paksumpi jääkerros. 

Tukkiutuessaan lämmönvaihdin on kerännyt ympärilleen paksun jääkerroksen, jonka 

sulamisen aikana lämpöpumppua ei voida käyttää. Tätä ehkäistäkseen lämpöpumppu on 

ohjelmoitu seuraamaan keruupiirin nesteen lämpötila. Jos keruupiiristä palaavan nesteen 

lämpötila on alle sallitun lämpötilarajan, esimerkiksi 0 °C sammuttaa se toisen 

kompressorin jolloin poistoilmasta kerätään vähemmän energiaa keruupiiriin. Tärkeimpiä 

tietoja PILP:n suorituskyvyn kannalta ovat poistoilmamäärä, lämpökerroin ja 

lämpöpumpun kompressorin käyttämä sähköteho. (Ympäristöministeriö 2018)  
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Tällä hetkellä markkinoilta löytyy suurempiin kiinteistöihin tarkoitettuja lämpöpumppuja 

monelta eri lämpöpumppuvalmistajalta. Esimerkkinä muun muassa 

lämpöpumppuvalmistaja Nibe, jolta löytyy teholtaan 24–60 kW:n lämpöpumppuja. 

Lämpöpumppuja voidaan kytkeä sarjaan samaan järjestelmään, jolloin tehoa voidaan 

nostaa aina 540 kW:iin asti (Nibe 2018). Thermia on toinen lämpöpumppuvalmistaja 10–

88 kW:n tehoisilla lämpöpumpuilla, joita voidaan kytkeä sarjaan aina 1408 kW:iin asti 

(Thermia 2018). 

5.2 Asuinkerrostalon lämmitysjärjestelmän tarkastelu 

On muistettava, että jokainen kohde on suunniteltava aina erikseen jolloin myös kohteen 

tekniset kuin rakenteelliset tiedot vaihtelevat kohteen mukaan. Kohteen mitoitukseen 

ryhdyttäessä on tiedettävä mahdollisimman paljon itse rakennuksesta. Tarvittavat tiedot 

löytyvät esimerkiksi isännöitsijäntodistuksesta, josta saadaan kaukolämmön- ja 

käyttöveden kulutustiedot sekä mahdolliset lämmitysverkostoon ja ilmastointiin tehdyt 

päivitykset. Varsinaisten laitteiden tiedot ja niiden kytkennät löytyvät kohteen 

lämmönjakohuoneen kytkentäkaaviosta, kuten kuvassa 9 on esitetty. Jos rakennuksesta 

löytyy erillinen vesikiertoinen lattialämmityspiiri, on se myös merkitty kytkentäkaavioon. 

Perinteisen lämmityspiirin lämpötila on 80–60 °C verkko, joka tarkoittaa menevän veden 

lämpötilan olevan 80 °C ja palaavan 60 °C. Lattialämpöpiiriin tällaiset lämpötilat ovat liian 

korkeita. Lämpöpumpun kannalta matalampi toimintalämpötila tarkoittaa korkeampaa 

hyötysuhdetta, koska lämpöpumpulta vaadittava ΔT on pienempi.  Tässä työssä esitetyssä 

esimerkkikohteena toimivassa kiinteistössä lattialämpöpiirin menovesi oli 47 °C 

ulkolämpötilan ollessa -20 °C. Tämä tarkoittaa siis sitä, että ulkolämpötilan ollessa -20 °C 

lämpöpumpulla pitäisi tuottaa vain 47 °C asteista vettä, kun muuten tuotettavan veden 

lämpötila olisi 57 °C, mikä on kiinteistössä lämmityspiirissä käytettävän veden 

menolämpötila. Tällöin jos kerrostalon lattialämpöpiirissä kiertäisi kuutio vettä, tarkoittaisi 

se seuraavaa lämmitysenergian määrässä:  
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∆𝐸 = 𝑐 ∗ 𝑚 ∗ ∆𝑇 = 4,19
𝑘𝐽

kg∗°C
∗ 1000 𝑘𝑔 ∗ 10°C = 41900 𝑘𝐽,    (3) 

missä  ΔE on tarvittava energian määrä, 

    c on ominaislämpökapasiteetti, 

   m on massa, 

     ∆T on lämpötilan muutos. 

 

Kun tämä muutetaan kilowattitunneiksi saadaan,  

 𝑘𝑊ℎ =
𝐸

𝑡
=  

41900 𝑘𝐽

3600𝑠
= 11,64 𝑘𝑊ℎ,   (4) 

missä  E on energia, 

  t on aika. 

 

Järkevällä lämpöpumppukytkennällä parannetaan lämpöpumpun hyötysuhdetta oleellisesti. 

Hybridilämmitysjärjestelmän perimmäinen idea korostuu, kun eri lämmöntuotantomuotoja 

sovitetaan yhteen ja halutaan paras mahdollinen yhdistelmä, jolloin jokainen järjestelmä 

toimii parhaimmalla hyötysuhteella. Kylmimpänä ajanjaksona säästetään 

lattialämmityspiirin kautta 11,64 kWh joka tunti, kun lämpöpumppu lämmittää vain 

lattialämmitystä, jonka menoveden lämpötila on alhaisempi kuin käyttö- tai 

patteriverkostossa kiertävän veden.  
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Kuva 9.  Perinteinen kaukolämpökytkentä. 

5.2.1 Kaukolämpölaitteisto 

Kohteeseen on syytä tutustua paikan päällä, jotta varmistutaan niin tietojen 

oikeellisuudesta kuin olemassa olevan laitteiston kunnosta. Esimerkiksi 

kaukolämpövaihtimen tekninen käyttöikä on noin 20 vuotta, jonka jälkeen se suositellaan 

vaihdettavaksi. Vanha lämmönvaihdin voi olla hyötysuhteeltaan huonompi, ylimitoitettu 

käyttötarkoitukseensa nähden ja kiertovesipumppujen sähkönkulutus korkea. (Fortum 

2011) 

Todellisuudessa lämmönvaihdinpakettien vaihtoväli voi olla paljonkin suurempi kuin 20 

vuotta. Tähän on varmasti monia syitä. Yleisimpinä näistä ovat; kiinteistössä olevat 

kaukolämpölaitteistot omistaa usein kaukolämpöasiakas, joka voi olla tietämätön 

laitteistonsa käyttöiästä, tai venyttää laitteiston uusimista, koska toimivaa laitteistoa ei 

haluta uusia lisäkustannusten takia.  
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Lahti Energian kaukolämpö 2.0 –konseptiin kuuluvan ajatuksen mukaan, Lahti Energia 

ottaisi vastuun myös olemassa olevasta kaukolämpölaitteistosta ja sen huollosta. Tällöin 

vastuu laitteistosta siirtyisi asiakkaalta kaukolämpöyhtiölle. Uusimalla vanhan 

kaukolämmönvaihtimen kaukolämpöverkoston hyötysuhde paranee, kun uusi 

lämmönvaihdin kykenee parempaan lämmönsiirtoon. Kaukolämpöyhtiön näkökulmasta 

tämä lisää verkoston jäähtymää, minkä on osoitettu tuovan kaukolämpöyhtiölle rahallista 

hyötyä. Suurempi jäähtymä verkossa tarkoittaa pienempää virtausta, mikä laskee 

pumppauskustannuksia sekä lämpöhäviötä verkossa. Kaukolämpöverkon paluuvettä 

voidaan käyttää lämpölaitoksen savukaasupesureissa vastaanottamaan savukaasusta 

talteenotettua lämpöä (Anttonen 2011). Lahti Energia on teetättänyt aiheesta opinnäytetyön 

omassa kaukolämpöverkossaan, jonka mukaan yhden asteen kokonaisjäähtymän rahallinen 

arvo on 2,11 €/MWh (Iivonen 2018). 

5.2.2 Poistoilmalaitteisto 

Kuten jo aiemmin mainittiin, on poistoilman määrä suuressa roolissa PILP-kohteissa. 

Poistuva huoneilma toimii lämpöpumpun keruupiirin lämmittäjänä, joten se määrittää 

suoraan käytettävän lämpöpumpun kokoluokan ja tehon. Entinen poistoilmalaitteisto 

tullaan korvaamaan uudenmallisella lämmöntalteenottoyksiköllä. Näiden laitevalmistajia 

ovat esimerkiksi Tamperelainen perheyritys Koja Oy sekä Heinolassa perustettu Retermia 

Oy. Lämmöntalteenottoyksiköllä poistoilma lämmittää lämpöpumpun keruupiirin nestettä, 

joka palaa takaisin lämpöpumpulle. Poistuva ilmamäärä voidaan arvioida 

rakennustilavuudesta, mutta voidaan se myös mitata. Mittauksella varmistutaan poistuvan 

ilman määrästä, jolloin PILP voidaan mitoittaa täsmällisesti. 

Muita ilmanvaihtoon liittyviä tärkeitä tekijöitä ovat muun muassa ilmanvaihdon 

ohjaustapa, tehostuksen aikataulutus ja ilmanvaihtohormien sijoitus. Ympäristöministeriön 

Rakennusmääräyskokoelmassa D2 on asetettu, että ilmavirtoja on voitava ohjata eri 

tarpeen mukaan. Asetuksessa sanotaan myös, että tehostuksen vähimmäisraja on 30 % 

suurempi kuin käyttöajan ilmavirta. Yleensä tämä voidaan toteuttaa keittiön 

liesituulettimen tehostetulla ilmavirralla. Vastaavasti ilmanvaihtoa voidaan säätää alaspäin 

korkeintaan 60 %, jos säätö voidaan toteuttaa asuntokohtaisesti. (Ympäristöministeriö 

2011) 
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Yleensä tehostus tapahtuu muutaman kerran vuorokaudessa ajoittuen ajankohtiin, jolloin 

asukkaat ovat aktiivisimmillaan. Tällaiset säädöt on otettava huomioon myös uudessa 

poistoilmalaitteistossa, jotta asuinmukavuus ei kärsi. Joissain tapauksissa poistoilma 

voidaan johtaa useammasta rapusta kootusti yhdellä poistoilmapuhaltimella. Eri rapuista 

tuleva poistoilma voidaan johtaa yhteen poistoilmapuhaltimeen kerrostalon katolla olevilla 

eristämättömillä ilmastointihormeilla. Näissä tapauksissa poistoilma ehtii jäähtyä ennen 

poistoilmapuhaltimelle menoa, mikä laskee poistuvasta ilmasta saatavan energian määrää. 

5.2.3 Lämmityslaitteisto ja -verkosto 

Koska PILP-järjestelmä kytketään jo olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään, olisi hyvä 

tarkistaa itse lämmitysjärjestelmän kunto. Kiinteistöliiton yhdessä Retermia Oy:n ja Nibe 

Energy Systems Oy:n kanssa julkaisemassaan ohjeessa suositellaan PILP-järjestelmää 

investoidessa uusimaan kaukolämpölaitteisto. Näin uusi kaukolämpölaitteisto voidaan 

optimoida toimimaan parhaiten yhdessä PILP-järjestelmän kanssa. (Kiinteistöliitto 2017) 

 

5.3 Poistoilmalämpöpumpun kannattavuuteen vaikuttavat tekijät 

Tässä kohdassa käsitellään yhden kiinteistön kokonaisvaltaista PILP-investointia. PILP-

järjestelmä on mahdollista rakentaa myös useamman kiinteistön taloyhtiöön, jossa 

rakennetaan yhteinen keruupiiri kiinteistöjen välille, tai tehdään erillisiä PILP-järjestelmiä. 

Yhteinen keruupiiri lisää kustannuksia kohteesta ja keruupiirin vetotavasta riippuen. 

Useamman talon kiinteistöissä vain yhden talon liittäminen osaksi järjestelmää on 

mahdollista, mutta silloin kokonaisvaltainen poistoilman hyödyntäminen on mahdotonta.  

Yleisesti ottaen osatehoinen PILP-järjestelmä toimii paremmalla hyötysuhteella, koska 

palaava keruupiirin neste sisältää enemmän lämpöenergiaa kuin äärimmilleen mitoitettuna. 

Näin ollen pienempi PILP-järjestelmä saavuttaa paremman kokonaishyötysuhteen, mikä 

laskee laitteiston sähkönkulutusta suhteessa tuotettuun lämpöenergian määrään (Perälä 

2009). Korostuksen arvoinen asia on se, ettei osatehoisella järjestelmällä ole jäätymisen 

vaaraa. 
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5.3.1 Säästöpotentiaali 

Suurimpia syitä asiakkaan kiinnostukseen investoida PILP-järjestelmään on mahdollisuus 

alentaa sillä kiinteistön lämmityskustannuksia. Lämpöpumppujen suosion kova kasvu on 

myös tuonut lämpöpumput kuluttajien tietouteen yhtenä toimenpiteenä 

energiatehokkuuden parantamisessa. Vanhempien kiinteistöjen poistoilma tiedostetaan 

hukkaenergiana ja se halutaan talteenottaa. 

Lahti Energian kaukolämmön hinta koostuu tilaustehosta tai tilausvesivirrasta sekä 

kausihinnoitellusta energiamaksusta, mikä on yleinen käytäntö koko Suomen 

kaukolämpömarkkinoilla. Kausihinnoittelu on jaettu neljään ajanjaksoon; talvi 1.11–31.3, 

kevät 1.4–31.5, kesä 1.6–31.8 ja syksy 1.9–31.10. Asiakas maksaa käyttämästään 

energiasta kyseisenä ajankohtana kyseisen kauden kausihintaa. Perusmaksu määräytyy 

suuremmissa kiinteistöissä erityisen kaavan mukaan, jonka kertoimena tilausvesivirta 

toimii. Tilausvesivirta tarkoittaa suurinta kaukolämpöveden kulutusta, joka on varattu 

asiakkaan käyttöön. Tilausvesivirran mittayksikkönä toimii m
3
/h (Suomen Kaukolämpö ry 

1998). Asiakkaan investoidessa poistoilmalämpöpumppujärjestelmän säästö muodostuu 

vähentyneestä energiantarpeesta sekä pienentyneestä tilausvesivirrasta. Kokonaissäästöä 

arvioitaessa on muodostuneesta säästöstä vähennettävä PILP:n käyttämä sähköenergian 

hinta sekä huoltokustannukset. Tilausvesivirran ja energiamaksun pieneneminen on 

suoraan verrannollinen PILP-järjestelmän tuottaman energian kanssa.  

Suurimman hyödyn PILP-järjestelmästä asiakas saa, kun samaan aikaan suoritetaan 

täydellinen patteriverkoston tasapainotus ja optimointi. Motivan arvioiden mukaan, 

patteriverkoston tasapainotuksella olisi mahdollista säästää noin 10–15% 

energiankulutuksesta. Heidän arvionsa mukaan Suomessa noin kolme neljästä asuintaloista 

kaipaisi patteriverkoston perussäätöä. Patteriverkoston epätasapaino aiheuttaa tiettyihin 

rakennuksen asuntoihin liian alhaisen huonelämpötilan, mitä yleisimmin korjataan 

nostamalla lämmitysverkoston lämpötilaa. Tämä aiheuttaa taas lämpötilan nousua muissa 

asunnoissa, jolloin syntyy tarve jäähdytykselle, joka hoidetaan esimerkiksi aukaisemalla 

asunnosta ikkuna (Motiva 2002). Patteriverkoston tasapainotuksen jälkeen 

lämpöpumppujärjestelmä toimii tasaisemmissa olosuhteissa ja tuottaa matalalämpöisempää 

vettä lämmitykseen jolloin myös hyötysuhde paranee.  
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5.3.2 Alkuinvestointi 

Kun mietitään PILP-investointia kokonaisuudessaan, vaikuttaa sen kannattavuuteen monet 

tekijät. Hintaan vaikuttavat rakennuksen fyysiset olosuhteet, joilla tarkoitetaan 

rakennuksen tilajakoa, mahdollisia asbestitiloja, putkilinjoja sekä poistoilmajärjestelmän 

sijoitusta. Tilojen ahtaus, tai tiloissa esiintyvä asbesti voi aiheuttaa asennusvaiheessa 

ylimääräisiä kustannuksia. Ihanteellisin tilanne putkilinjojen osalta on, jos 

keruupiirinputket voidaan tuoda lämmöntalteenottimelta alas rakennuksen sisällä 

esimerkiksi niin kutsuttua roskakuilua pitkin. Toinen mahdollisuus on, että 

putkisaneerauksen yhteydessä asennetaan keruupiirinputkisto samaan putkilinjaan. Näin 

vältytään putkiston osalta ylimääräisiltä asennustöiltä, koska putkisto ollaan uusimassa 

joka tapauksessa. Tällä tavoin vältytään myös ulkoseinän läpivienneiltä ja talosta riippuen 

putkilinjojen pituus lyhenee. Poistoilmapuhaltimien määrä lisää myös alkuinvestoinnin 

hintaa. Yleensä poistoilmapuhaltimia on yksi per rappukäytävä, mutta tämä on aina 

tapauskohtaista. Useamman poistoilmapuhaltimen kohteissa kustannukset nousevat, koska 

kaikki puhaltimet on uusittava ja ne on liitettävä keruupiiriin. Jokaiseen 

poistoilmapuhaltimeen on myös tehtävä sähköveto sekä kondenssiveden puhaltimiin kuin 

putkistoihin.  

5.3.3 Käyttökustannukset 

Alkuinvestoinnin jälkeen PILP on käyttökustannuksiltaan edullinen verrattuna esimerkiksi 

kaukolämpöön tai öljylämmitteiseen kiinteistöön. Järjestelmän toimiessa normaalisti 

kustannuksia muodostuu vain järjestelmän käyttämästä sähköstä sekä laitteiston huolloista. 

Sähkönsiirto ja verot ovat otettava myös huomioon. Vuosittain tehtäviä huoltoja ovat 

esimerkiksi poistoilmapuhaltimien suodattimien puhdistus tai vaihto. Itse suodattimet ovat 

edullisia, mutta jos laitteiston asennusvaiheessa ei ole otettu huomioon suodattimien 

vaihtoa tai puhdistusta, voi suodattimien vaihtamisesta tulla yllättäviä kustannuksia johtuen 

käytetyistä työtunneista. Tämä korostuu ennen kaikkea puhallintyypeissä, joissa suodatin 

on suunniteltu pestäväksi eikä ole kertakäyttösuodatin. 
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5.4 Poistoilmalämpöpumppujärjestelmä osana kaukolämpöverkkoa  

Työssä esitellyissä kohteissa lämpöpumput on kytketty osaksi jo olemassa olevaa 

lämmitysjärjestelmää. Energiateollisuus ry linjaa ohjeissaan suunnittelijoille, että 

lämpöpumppujärjestelmä on aina kytkettävä rinnankytkentänä kaukolämmön kanssa. 

Sarjankytkentää ei suositella siitä syystä, että se nostaa kaukolämpöjärjestelmään palaavan 

veden lämpötilaa. Suomen oloissa pelkkää PILP-järjestelmää ei voida mitoittaa yksin 

täysitehoiseksi lämmitysjärjestelmäksi, joka kattaisi koko kiinteistön tarpeen. Kuitenkin 

PILP-järjestelmä voidaan mitoittaa täysitehoiseksi lämmitysjärjestelmäksi lisäämällä 

lämminvesivaraajiin esimerkiksi sähkövastuksia, joilla voidaan tuottaa lisäenergiaa 

kylmimpinä ajanjaksoina. Tässä työssä keskitytään järjestelmiin, jotka käyttävät 

lisälämmönlähteenään kaukolämpöä. Vuonna 2003 annetussa D2 

rakennusmääräyskokoelmassa Suomi on jaettu kolmeen eri vyöhykkeeseen, jonka mukaan 

rakennuksen päälämmitysjärjestelmä on mitoitettava lämmityskaudella ulkolämpötilan 

mukaan. Eteläisessä ja Läntisessä Suomessa mitoitusulkolämpötilana käytetään -26 °C, 

Keski- ja Itä-Suomessa -29 °C sekä Pohjois-Suomessa -32 °C (Finlex 2003). Vanhoihin 

kiinteistöihin jälkiasennettu PILP-järjestelmä asennetaan päälämmitysjärjestelmän rinnalle, 

jolloin rakennusmääräyksen vaatimat olosuhteet voidaan taata kaikissa tapauksissa. Tällä 

tavoin voidaan taata asukkaille sopivat asuinolosuhteet kovimmillakin pakkasilla, vaikkei 

PILP-järjestelmä toimisi ollenkaan.  

Juuri luotettavuuden takia kaukolämpö on hyvä pitää päälämmitysmuotona. Hajautetun 

tuotannon lisääminen luo kuitenkin paineita kaukolämpöyhtiölle, sillä PILP-kohteisiin 

myyty kaukolämpöenergia sijoittuu ajankohtiin, jolloin kaukolämpöverkon kuormitus on 

muutenkin kovimmillaan. Kesäaikana ongelmaksi muodostuu vähäinen 

kaukolämmöntarve, jolloin lämpökuorma joudutaan purkamaan muualle. 

Poistoilmalämpöpumppu osana kiinteistön kaukolämpöjärjestelmää 

Kytkennöillä on suuri vaikutus PILP-järjestelmien toimivuuteen. Koska PILP on 

suunniteltava aina tapauskohtaisesti, keskitytään tässä luvussa vain laitteiden kytkentään 

eikä laitteiden yksityiskohtaisiin mitoituksiin. Useamman talon PILP-kohteissa joihin tulee 

vain yksi kaukolämpöliittymä, on kytkentä hyvin erilainen kuin yksittäisessä 

kaukolämpökohteessa. Tämä johtuu siitä, että useamman talon taloyhtiöissä 

kaukolämpöliittymä on vedetty vain yhteen taloista. Tästä talosta kaukolämpö johdetaan 
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muihin taloihin, joissa ei välttämättä ole erillistä kaukolämpölaitteistoa. Tällöin 

jälkimmäisen talon PILP-ratkaisu on kiinnitettävä kaukolämpöverkoston toisiopuoleen 

sarjaankytkennällä, mitä ei suositella johtuen kaukolämmön paluulämpötilan nousemisella. 

Asiakkaan näkökulmasta lämpöpumpun lisääminen lämmitysverkon toisiopuoleen lisää 

lämpöpumpuilla tuotettua lämpöenergian määrää.  

5.4.1 Sarjaankytkentä kaukolämmön toisiopiiriin 

Toisiopiirissä sarjaankytketty lämpöpumppu nostaa koko piirissä palaavan veden 

lämpötilaa. Nousseen lämpötilan johdosta rinnankytketty lämpöpumppu, joka ottaa 

vesikiertonsa nyt ensimmäisen lämpöpumpun lämmittämästä lämmityspiirin paluukierrosta 

toimii hieman paremmalla hyötysuhteella. Tämä johtuu siitä, että lämpöpumpulle asetettu 

tuotettavan nesteen tavoitelämpötila ja lämpöpumpulle tulevan nesteen lämpötilaero, ΔT 

on nyt pienempi. Rinnankytketty lämpöpumppu ottaa palaavasta toisiopiiristä omaan 

käyttöönsä lämpöpumpun koosta riippuen tietyn määrän virrasta, mutta suurin virtaus 

menee lämpöpumpun ohi takaisin kaukolämpövaihtimelle.  

Sarjaankytketty lämpöpumppu, joka ottaa lämpöpumpun koosta riippuen eri suuruisen 

sivuvirran palaavasta toisiopiiristä, lämmittää sivuvirran 10 °C korkeammaksi verrattuna 

aikaisempaan virtaan ja palaa kokonaisuudessaan toisiopiirin kaavan 3 mukaisesti. Tässä 

esimerkissä lämpöpumpun sivukierron nimellisvirtaus on otettu Niben 40 kW 

lämpöpumpusta, joka on 0,93 l/s. Nyt kaavan viisi mukaan tämä tarkoittaa seuraavaa 

energiamäärää: 

ΔE = 4,19 kJ/kg*°C * 0,93 kg * 10 °C = 38,967 kJ. (5) 

Kun tiedetään energiamäärä, saadaan sarjaankytketyn lämpöpumpun aiheuttamaksi 

lämpötilan nousuksi lämpöenergian kautta laskettuna kokonaiskierrossa kaavan kuusi 

mukaan, kun koko kierron virtaus on 4,3 l/s: 

ΔT = 38,967 kJ / (4,19kJ/kg*°C x 4,3 kg) = 2,163 °C.   (6) 

Nyt ensimmäisen kerrostalon lämpöpumppu ottaa noin kaksi celsius astetta lämmenneestä 

paluupiiristä oman sivukiertonsa ja palauttaa sen rinnankytkettynä kaukolämpövaihtimen 

yli.  
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5.4.2 Rinnankytkentä kaukolämmön toisiopiiriin 

Toinen ratkaisu on liittää talojen keruupiirit yhteen yhdeksi isommaksi keruupiiriksi ja 

tuoda keruupiirin energia kaukolämmönvaihtimen omaavaan taloon, jolloin PILP-

järjestelmä voidaan kytkeä lämmönvaihtimen kanssa rinnankytkentänä. Tämä liitäntätapa 

vaatii enemmän keruupiirin putkistoa, mutta toisaalta mitoituksesta riippuen voidaan 

selvitä vain yhdellä lämpöpumpulla. Pidemmissä keruupiirin putkistoissa on syytä 

kiinnittää huomiota itse putkiston mahdolliseen jäähtymään. Tällaisissa tilanteissa on hyvä 

käyttää eristettyä putkilinjaa jolloin poistoilmasta saatua energiaa ei menetetä, koska 

keruupiiriä itsessään ei ole suunniteltu energiatehokkaaksi. 

Yksittäisen talon tapauksessa toimitaan aina rinnankytkennällä. Näin lämpöpumpun 

toiminta ei rasita kaukolämpöverkkoa toiminnallaan. Tällainen kytkentä laskee 

kaukolämpövaihtimelle palaavan lämminvesikierron vesimäärää, joka on otettava 

huomioon lämpöpumpun mitoituksessa. Olemassa olevan lämmönvaihtimen on siis 

kyettävä siirtämään tarvittaessa sama lämpöenergian määrä pienempään vesivirtaan. Tähän 

tilanteeseen palataan myöhemmin kappaleessa 6, missä esimerkkikohteen PILP-

järjestelmän kytkentä on kuvattu. Koska järjestelmä asennetaan jo olemassa olevan 

laitteiston rinnalle, on lämmönvaihdin vaihdettava tarvittaessa. Uudenlaisen kytkennän 

myötä kaukolämmön tarve kiinteistössä vähenee, jolloin tilausvesivirran tarkistus on syytä 

toteuttaa. Tarkasteltaessa olemassa olevia kohteita ovat kohteet osoittaneet tilanteen välillä 

toiseksi. Kaukolämmön kulutus huojuu ja sen seurauksena järjestelmä menee 

epätasapainoon, jolloin tarvittu tilausvesivirta on voinut jopa hetkellisesti kasvaa 

alkuperäisestä. Kyseinen tilanne aiheuttaa kuvan 10 mukaisen käyttäytymisen 

kaukolämpöverkossa. Kuvassa 10 esitetään lämmityskausi ennen ja jälkeen 

lämpöpumppuinvestoinnin. Tähän on olemassa muutamia syitä, joihin on kiinnitettävä 

huomiota, minkä takia ne on hyvä käydä kohta kohdalta läpi. 

Asennusvaiheessa tarvitaan hieman lisämuutoksia olemassa olevaan kaukolämpövaihtimen 

liitäntään. Jos kaukolämpö liittymä ei ole liitetty kaukolämmönsiirtimeen kahdella 

automaattisesti säätyvällä venttiilillä, on se hyvä vaihtaa sellaiseksi. Tämä johtuen siitä 

syystä, että päästään eroon niin sanotusti ”karkeasta säädöstä”, eli tilanteesta jossa vain 

yksi venttiili säätää koko virtaamaa. Tällainen tilanne aiheuttaa ongelmia lämpöpumpun ja 

kaukolämmön yhteistoiminnan rajapinnassa johtuen tilanteesta, missä lämmitysjärjestelmä 
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tarvitsee pienen määrän energiaa kaukolämmöstä. Riittämättömällä Kv-arvolla mitoitettu 

venttiili ei pysty tarvittavaan tarkkuuteen, vaan venttiilin läpi karkaa liian suuri virtaama 

aiheuttaen kuvan 10 mukaisen tilanteen. Kuvassa 9 on havainnollistava esimerkki jossa 

vain LS1:n tuleva kaukolämpövesi ohjataan kahdella, TV1.1 ja TV1.2 venttiilillä. Samassa 

kuvassa olevan lämmityspuolelle LS2:n saapuvaa kaukolämpövettä ohjataan vain yhdellä 

venttiilillä, TV2. Kokemuksen mukaan uudenlainen sunttiventtiili on mahdollista asentaa 

väärinpäin. Tätä ei voi huomata asennuksen jälkeen putkistosta, mutta tilanteessa jossa 

lämmitysjärjestelmä tarvitsee vain vähän kaukolämpöä, sunttiventtiili toimii väärällä 

tavalla aiheuttaen lopulta kaukolämmön virtaamaan huojumisen. (Tervo 2018) 

Lisäksi huomioitavaa on, että lämpöpumpun asennuksen jälkeen itse laitteiston säädön 

tulee olla ammattilaisen suorittama. Kaukolämmön kulutukseen aiheutuu samanlaista 

huojuntaa, jos lämpöpumpun läpi asetettu virtaama on liian suuri. Näistä syistä johtuen 

lämpöpumppujärjestelmälle asetetut säästötavoitteet eivät toteudu odotetusti, koska 

kaukolämpöyhtiö edellyttää tilausvesivirran muutokseen toteutuneen tilausvesivirran 

pienenemistä. (Tervo 2018) 
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Kuva 10. Toteutuneen lämpöpumppukohteen kaukolämpö vesivirta lämmityskausilta 

2015-2016 ja 2017-2018. (Julkaistu Lahti Energian luvalla) 
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6 CASE-ESIMERKKIKOHDE 

Kokonaisvaltaisen kuvan muodostamiseksi tässä luvussa käydään läpi hanke, jossa PILP-

järjestelmä toteutetaan asiakkaan kiinteistöön kaukolämpö 2.0 –konseptin mukaan. 

Asiakkaan ilmaistua kiinnostuksen halusta siirtyä kaukolämpö 2.0 malliin, tehdään 

kohdekartoitus. Tärkeintä on varmistua kohteen ilmanvaihdon toimintatavasta ja sen 

toimivuudesta. Jos asiakkaan kiinteistössä on esimerkiksi painovoimainen ilmanvaihto, 

mikä ei silloin suoraan sovellu PILP-kohteeksi, voidaan siihen toteuttaa erilaisia 

automaatiopohjaisia energiatehokkuusratkaisuja. Koneellisen poistoilmalaitteiston omaava 

kiinteistö voidaan toteuttaa konseptin mallin mukaan.  

6.1 Kohteen yleiset & tekniset tiedot  

Esimerkkikohteena toimii Lahden keskustan alueella sijaitseva yhden talon taloyhtiö. 

Kiinteistö on rakennettu vuonna 1961. Rakennusmateriaalina on betoni ja 

lämmitysmuotona toimii nykyään kaukolämpö. Asuinkerroksia kiinteistössä on seitsemän 

ja sen lisäksi kiinteistöstä löytyy puolitoistakerroksinen kellarikerros. Lämmönjakohuone 

on sijoitettu kellarikerrokseen. Rakennuksen kokonaistilavuus on 14 600 m
3
 jolloin 

rakennusmääräysten mukaan poistuvan huoneilman määrä koko kiinteistössä on 

keskiarvollisesti 2028 l/s. Tämä tarkoittaa kaavan kaksi mukaan menetetyksi 

lämmitystehoksi 48,7 kW, kun poistuvan huoneen lämpötila on 22 °C ja lämmönvaihtimen 

jälkeen 2 °C. Asuntoja on kiinteistössä 64 kappaletta, kolmessa eri rappukäytävässä. Lahti 

Energian järjestelmistä nähdään tilausvesivirran olevan 5,2 m
3
/h ja 

kaukolämmönkulutuksen vuosikeskiarvon olleen vuosina 2010–2017 noin 630 MWh 

jakautuen eri kuukausille Taulukon 1 mukaisesti. Kesäkuukausina kaukolämpöä tarvitaan 

lähinnä vain käyttöveden lämmitykseen.  
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Taulukko 1. Esimerkkikohteen kuukausittainen lämpötilanormeerattu kaukolämmön 

kulutuskeskiarvo vuosilta 2012-2017. 

Kuukausi Kaukolämmön kulutuskeskiarvo 

MWh 

PILP-järjestelmän tuottamaenergia 

MWh 

Tammikuu 96,9 36,2 

Helmikuu 81,8 32,7 

Maaliskuu 79,7 36,2 

Huhtikuu 54,8 35,1 

Toukokuu 31,9 36,2 

Kesäkuu 18,2 35,1 

Heinäkuu 13,9 36,2 

Elokuu 16,4 36,2 

Syyskuu 31,7 35,1 

Lokakuu 51,5 36,2 

Marraskuu 68,6 35,1 

Joulukuu 89,2 36,2 

 

Lahti Energia mittaa lämpöenergian ohella myös kaukolämmön meno- ja paluuveden 

lämpötilaa. Lämpötilaerotuksesta voidaan havaita kiinteistön kaukolämmönvaihtimen 

olevan kunnossa. Kovimmilla pakkasilla lämpötilaero tulevan ja palaavan 

kaukolämpöveden välillä on ollut noin 63 °C. Kaukolämmönvaihtimen valmistusvuosi on 

1999, joka tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että kaukolämmönvaihdin uusitaan kiinteistöön 

ennaltaehkäisevänä toimintana. Tämän hetkinen kaukolämpövaihtimen toisiopuoli on 

mitoitettu 60–80 °C verkoksi. Kiinteistössä toimii kaksi lämmityspiiriä. Toinen 

lämmityspiiri sisältää kiinteistön vesikiertoisen lämmityksen ja toinen lämpimän 

käyttöveden piirin. Tämän hetkisten oletusarvojen pohjalta, voidaan olettaa 

lämmitysverkon toimivan hyvin. 

Poistoilmalaitteisto sijaitsee ullakolla sille erikseen varatuissa kammiohuoneessa. 

Kyseisessä kiinteistössä ilmanvaihto tapahtuu kahdella samanlaisella koneella, sillä 

poikkeuksella, että toinen laite hoitaa kahden rapun ilmanvaihdon. Laitteisto itsessään on 

vanhan mallinen hihnavetoinen poistoilmakoje, kuten kuvasta 11 nähdään. 

Huomionarvoinen asia kohteen tämänhetkisestä tilanteesta on, että vierailuhetkellä toinen 

poistoilmapuhaltimista oli epäkunnossa. Kahden rapun ilmanvaihto ei toiminut lainkaan. 
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Sen lisäksi kammiohuoneen tiiveys oli heikko, mikä johtui kammiohuoneen oven heikosta 

tiivistyksestä. Heikko tiiveys laskee huoneistokohtaista ilmanvaihtoa, koska 

poistoilmakone saa korvausilmaa ullakolta jolloin huoneistosta poistuva ilmamäärä 

pienenee.  

Kuva 11. Esimerkkikohteen poistoilmakone. 

6.2 Keruupiirin putkiston läpiviennin vaihtoehdot 

Kiinteistön entinen lämmitysmuoto on ollut öljylämmitys, josta jäljellä on enää savupiippu. 

Kiinteistön iän vuoksi kohteesta löytyy rappukohtaiset roskakuilut. Kohteeseen on 

toteutettu julkisivuremontti, jonka yhteydessä on tehty lisälämmöneristys sekä kohteen 

julkisivun uudelleenpinnoitus. Erilaiset julkisivun parannukset, joissa varsinaisen seinän 

pintaan on lisätty eristettä tai muuta sellaista, hankaloittaa keruupiirin asennusta, jos 

keruupiirin veto toteutetaan ulkokautta. Tämä johtuu keruupiirinputkiston vaatimasta 

kannakoinnista, joka toteutetaan rakennuksen ulkoseinään. Jos kiinteistössä on julkisivun 

lisälämmöneristys toteutettu, vaaditaan erityistä huomiota kannakoinnin toteutuksessa. 

Tämä johtuu siitä, ettei lisälämmöneritysmateriaalia ei ole suunniteltu kestämään 
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kannakoinnin aiheuttamaa rasitusta. Keruupiirin putkien kannakointi tulee kiinnittää 

rakennuksen alkuperäiseen ulkoseinään, mikä tarkoittaa lisätöitä julkisivun 

lisälämmöneristeen takia. (Tervo 2018) 

Tämä ei kuitenkaan haittaa kyseisessä kohteessa, koska keruupiirin putkistoveto voidaan 

toteuttaa joko savupiipun tai olemassa olevan roskakuilun kautta lämmönjakohuoneeseen. 

Näin myös vältytään ulkoseinän läpivienneiltä. Savupiippu tulee suoraan 

lämmönjakohuoneeseen ja olisi näin ollen ihanteellinen asennuksen kannalta. Tuotaessa 

keruupiiri savupiipun kautta tulee varmistua putkiston oikeanlaisesta kannakoinnista. 

Vanha tiilistä muurattu piippu ei itsessään kestä juurikaan vetorasitusta, joten piipun kautta 

tuotaessa on putkiston kannakointi toteutettava siten, että putkisto aiheuttaa piippuun ja sen 

materiaaleihin vain puristussuuntaisia voimia. Oikeanlaisella riippukannatuksella tämä on 

mahdollista toteuttaa.  

Koska kohteessa on olemassa roskakuilu, joka tulee lähes suoraan lämmönjakohuoneeseen, 

voidaan putkisto tuoda sitä kautta ongelmitta. Roskakuilut ovat jäänne ajoilta, jolloin 

jokaisessa rapussa oli suora kuilu, johon roskat voitiin pudottaa. Aikojen saatossa 

roskakuilut ovat kerrostaloista poistuneet. Syitä tähän ovat olleet haju- ja rottaongelmat. 

Nykyään kiinteistöissä, joissa roskakuilu on olemassa, se on poistettu käytöstä ja suljettu. 

Tällainen tilanne on muun muassa esimerkkikohteessa. Tämä tekee roskakuilusta otollisen 

paikan keruupiirin läpivientiin, koska kannakointi voidaan tehdä tukevaan rakenteeseen 

eikä keruupiirin putkisto ole alttiina suuremmille lämpötilan vaihteluille. Näin ollen 

keruuputkiston lämpölaajeneminen on paljon pienempi verrattuna siihen, että putkisto 

asennettaisiin ulkoseinään tai savupiippuun. Koska läpiveto tapahtuu sisäkautta, jäävät 

lämpöhäviöt keruupiirissä myös pienemmiksi. Ullakolla olevat vanhat poistoilmalaitteet 

vaihdetaan uusiin, jotka liitetään keruupiirin putkistoon. Keruupiiri yhdistetään yhdeksi 

piiriksi jo ullakolla, jonka jälkeen se voidaan vetää alas roskakuilussa 

lämmönjakohuoneeseen.  

Keruupiirin putkiston materiaali voi vaihdella tapauskohtaisesti, mutta materiaalina 

voidaan käyttää esimerkiksi lisäeristettyä polyeteeniputkea. Tällaisen putken 

lämpölaajeneminen on paljon suurempi kuin esimerkiksi kuparin tai raudan. 

Muoviteollisuus ry (2012) kertoo oppaassaan, että polyeteenin lämpölaajenemiskerroin on 

0,16–0.18 mm/m°C, kun se on samaan aikaan kuparille 0,017 ja raudalle 0,012 mm/m°C. 
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Suuresta lämpölaajenemiskertoimesta johtuen on keruupiiriä asennettaessa otettava 

huomioon putkiston pituuden muutos. Asennettaessa putket kesäaikaan jolloin lämpötila 

on 25 °C voi putkiston lämpötilaero käyttöaikaan nähden olla 25 °C tai jopa yli. Edellä 

olevien tietojen mukaan tämä tarkoittaa metrin matkalle kaavassa seitsemän esitettyä 

pituuden muutosta: 

0,17
mm

m
°C x 25°C x 1m = 4,25 mm .      (7) 

 

Kohteesta riippuen keruupiirin pituus voi olla esimerkiksi 100 metriä jolloin pituuden 

muutos järjestelmää asennettaessa ja sen toimiessa on 0,425 metriä. Tämän takia onkin 

ensisijaisen tärkeää ottaa keruupiirin putkimateriaalin lämpölaajenemiskerroin huomioon 

asennusvaiheessa. Jos putkisto mitoitetaan asennushetkellä juuri sopivaksi, 

kylmäainekierron alkaessa putkisto kutistuu ja voi hajota. Huomioitavaa on myös 

laitteiston asennuksen jälkeen keruupiirin putkiston lämpötilan lasku, joka aiheuttaa veden 

kondensoitumista itse putkiston pinnalle. Kondenssiveden ehkäisemiseksi on hyvä käyttää 

kondenssieristettä. (Mäkelä & Itäpalo 2014; Tervo 2018) 

6.3 Kohteen PILP-järjestelmän mitoitus 

Kohteen mitoitus on jaettu kahteen eri skenaarioon. Näiden skenaarioiden tarkoitus on 

havainnollistaa lämpöpumpun mitoitukseen liittyviä tärkeimpiä tekijöitä joista suurimpana 

poistoilman määrä. Varmimman lopputuloksen saa, kun poistoilmamäärät mitataan, mutta 

poistoilma voidaan arvioida myös rakennuksen kuutiotilavuudesta.  

6.3.1 Teoreettinen skenaario 

Kun mietitään kohdetta teoreettisesti, voidaan kohteesta poistuvaksi ilmamääräksi laskea 

rakennustilavuudesta saatava arvo, joka on 2028 l/s. Tästä saatava lämpöteho keruupiiriin 

on 48,7 kW, kun poistuvan ilman lämpötilaksi oletetaan 22 °C ja lämmöntalteenoton 

jälkeen 2 °C. Lämpöpumppu mitoitetaan aina näiden lämpötilojen ΔT:n ja poistuvan 

ilmamäärän mukaan. Lämpöpumppuvalmistaja Niben kotisivuilta löytyy heidän 

suurkiinteistöihin tarjoamien lämpöpumppujen jäähdytys- ja lämmityskapasiteettikäyrästö. 

Näitä käyriä apuna käyttäen voidaan arvioida, kuinka suuri määrä lämmitysenergiaa 
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saadaan poistoilmasta, mutta samalla voidaan arvioida keruupiirin nesteen lämpötila. 

Tarkastellaan ensin 40 kW lämpöpumppujärjestelmää. Kuten kuvasta 12 nähdään, jos 

poistoilmasta on mahdollisuus saada 48,7 kW lämpöteho, nousee käyrästön mukaan 40 kW 

lämpöpumppujärjestelmän keruupiiristä palaavan nesteen lämpötila yli 15 °C, kun 

lämpöpumpulla tuotetaan 55 °C vettä. Jäähdytyskapasiteetti (Cooling Cap) on tällöin noin 

42,5 kW ja lämpöpumpun lämmitystehoksi (Heating Cap) saadaan käyrästöstä noin 54 

kW. Carnot´n periaatteen mukaan sähkötehoksi saadaan siis noin 11,5 kW. (Nibe 2018a)  

Kuva 12. Lämmitys- jäähdytyskäyrästö Niben F1345 - 40 kW luokan lämpöpumpuille 

(Nibe 2018a). (Julkaistu Nibe Oy:n luvalla) 

 

Näin korkea keruupiiristä palaavan nesteen lämpötila indikoi alimitoitettua lämpöpumppua 

ja onkin hyvä suorittaa samanlainen tarkastelu käyttämällä suurempaa, 60 kW 

lämpöpumppujärjestelmää. Käyttämällä 60 kW lämpöpumppua voidaan kuvan 13 

perusteella arvioida keruupiirin nesteen lämpötilaksi noin 8 °C, kun poistoilmasta saatava 

lämpöteho pysyy alkuperäisessä 48,7 kW. 60 kW lämpöpumpulla lämmitysjärjestelmän 

kokonaisteho nousee noin 67 kW:iin. Carnot`n periaatteen mukaan sähkötehon osuus on 

noin 18 kW. (Nibe 2018b) 
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Kuva 13. Lämmitys- jäähdytyskäyrästö Niben F1345 - 60 kW luokan lämpöpumpuille 

(Nibe 2018b). (Julkaistu Nibe Oy:n luvalla) 

 

6.3.2 Käytännön skenaario 

Teoreettinen skenaario ja käytäntö eivät aina kohtaa, kun puhutaan vanhemmista 

kiinteistöistä ja niiden energiatehokkuuden parantamisesta. Määritettäessä rakennuksesta 

poistuva ilmamäärä rakennuksen kuutiotilavuudesta on hyvä varautua laskennallista arvoa 

pienempään ilmamäärään. Näin varotaan ylimitoittamasta kiinteistöön tulevaa 

lämpöpumppua. Todellinen poistoilmamäärä voi olla laskennallista arvoa pienempi 

johtuen ilmanvaihtokoneen toimimattomuudesta, huonoista puhdistamattomista kanavista, 

asukkaiden toimista tai riittämättömästä korvausilman mitoituksesta (Ikäheimo 2003). 

Suositeltavaa olisikin suorittaa ilmanvaihdon ilmavirtojen mittaus, jolloin varmistutaan 

riittävästä ilmanvaihdosta eri huoneistoissa ja voidaan tarvittaessa tehdä parantavia 

toimenpiteitä. Edellä olevista syistä mitoitettaessa PILP-laitteistoa on poistuvana 

ilmamääränä käytetty 1622 l/s, eli 0,8 kertaista ilmamäärää. Näin ollen poistuvasta 

huoneilmasta on mahdollista saada kaavan 2 mukaan 37,7 kW, kun huoneistoista poistuvan 

ilman lämpötilaksi oletetaan 22 °C ja ilman lämpötila lämmönvaihtimen jälkeen oletetaan 

olevan 2 °C. Tästä ilmamäärästä saatava teho määrittää lämpöpumpun koko luokan.  
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Kun sama tarkastelu suoritetaan uudelleen 60 kW PILP-järjestelmälle käyttäen kuvaa 13, 

saadaan keruupiirin nesteen lämpötilaksi noin 1,5 °C ja lämpöpumpun tuottamaksi 

kokonaisenergiaksi noin 56 kW. Jotta lämpöpumpussa kiertävä vesi saadaan nostettua 

haluttuun 55 °C, joudutaan sähkötehoa käyttämään enemmän. Sähkötehon osuus nousee 

noin 18 kW mikä tarkoittaa sitä, että laitteiston COP-kertoimeksi tulee 3,1. 

Käyttämällä nyt uudelleen kuvan 12 käyrästöä voidaan arvioida kyseisen lämpöpumpun 

sopivuutta kohteeseen. 40 kW PILP-järjestelmä kykenee ottamaan noin 38 kW energiaa 

poistoilmasta, kun keruupiirin lämpötila on noin 9 °C. Lämmitysenergiaa kyseinen 

lämpöpumppu tuottaa samanaikaisesti noin 48 kW. Tämä tarkoittaa Carnot´n periaatteen 

mukaan sitä, että lämpöpumppu käyttää kyseisenä aikana 11 kW sähköä. Teoreettisesti 

laskettuna COP-kerroin on tällöin noin 4,4. Kun laitteiston halutaan toimivan järkevästi 

eikä haluta vaaraa laitteiston jäätymisestä talvella, olisi järkevää valita 40 kW PILP-

järjestelmä. Pienemmän järjestelmän puolesta puhuu myös laitteistojen hyötysuhteiden ero. 

Suuremman järjestelmän tuottama noin 8 kW lämpöteho laskee laitteiston hyötysuhdetta 

oleellisesti verrattuna pienempään järjestelmään.  

6.4 PILP-järjestelmän kytkentä 

PILP:n mitoituksen jälkeen voidaan keskittyä suunnittelemaan itse järjestelmän kytkentä 

kaukolämpölaitteiston rinnalle. Työssä suunniteltiin hybridikytkentä, joka mahdollistaa 

PILP-järjestelmän kytkemisen kaukolämpöverkon rinnalle, ilman toiminnallista haittaa 

kaukolämpöverkon toiminnalle. Toiminnallisella haitalla tarkoitetaan esimerkiksi kuvan 10 

tilannetta, missä kaukolämmön virtaama huojuu PILP-järjestelmän takia. Suunnittelun 

lähtökohtana perehdyttiin jo olemassa oleviin kytkentävaihtoehtoihin sekä perehdyttiin 

kytkentöjen sekä laitteiston itsensä aiheuttamiin toiminnallisiin ongelmiin. Kuvassa 14 on 

esitetty havainnollistava kytkentä. 

Kuvan 14, vasemmassa alareunassa on havainnollistettu keruupiirin nestekierto turkoosilla 

värillä. Keruupiirin neste lähtee lämpöpumpulta kylmänä nesteenä kohti keruupiiriä, missä 

neste lämpenee höyrystimellä ennen paluutaan takaisin lämpöpumpulle, jossa nesteessä 

olevan energia otetaan talteen. Tämän jälkeen keruupiirin neste aloittaa kierroksen 

uudelleen. Ehkäistäkseen keruupiirin höyrystimen jäätymisen lämpöpumppu voidaan 

ohjelmoida niin, että jos lämpöpumpulle palaava keruupiirin neste on liian kylmää 
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lämpöpumppu sammuttaa toisen kompressoriyksikön. Kuvassa kompressoriyksiköt on 

esitetty nimillä EP14 ja EP15. Kompressoriyksikön sammuttamisen jälkeen keruupiirin 

lämpötila nousee, mikä ehkäisee höyrystimen jäätymisen. Lämpöpumppuyksikköön 

itsessään on kytketty sähkönkulutusmittari, joka löytyy kuvasta lämpöpumpun vasemmalta 

puolelta mustana neliönä, S.K.M.  

Kuvassa punaisella värillä havainnollistetaan lämpöpumpulla lämmitetty neste, joka palaa 

takaisin lämmityskiertoon. Energiantuottomittari on kuvassa merkitty mustalla neliöllä, 

E.T.M. Tällä mitataan lämpöpumpun läpi menevä nestevirta ja sen lämpötilaero, jolloin 

lämpöpumpun tuottama energia voidaan määrittää. Käyttämällä näitä kahta mittaria, 

S.K.M ja E.T.M, voidaan varmistua lämpöpumpun COP-kertoimesta. 

Energiantuottomittarin jälkeen neste saapuu lämminvesivaraajaan, josta se jatkaa 

matkaansa suoraan lämmityspiiriin, tai kiertää varaajassa toimien käyttöveden 

esilämmittimenä, minkä jälkeen jäähtynyt neste palaa takaisin lämpöpumpulle.  

Lämpöpumppujärjestelmä ottaa tietyn kokoisen sivukierron lämmityspatteriverkostosta, 

mitä lämpöpumppu tuottamallaan energialla lämmittää. Tämä sivukierto palautetaan 

lämmönsiirtimen, LS2, yli takaisin lämmityspatteriverkkoon sunttiventtiilin, SV2, kautta. 

Sunttiventtiili säätää lämpöpumpulta palaavaan ja LS2:a saapuvan nesteen virtauksien 

suhteen sopivaksi, jotta patteriverkostoon palavaan nesteen lämpötila on oikea. Jos 

patteriverkkoa ei tarvitse lämmittää, ohjaa lämpöpumppu automaattisesti SV2:n kautta 

kierron pelkästään lämminvesivaraajaan.  

Koska PILP-järjestelmä pitäisi suunnitella siten, ettei kaukolämpöjärjestelmän toiminnalle 

aiheutuisi haittaa, määräytyy tässä kytkennässä lämpöpumpulta lähtevän nestekierron 

kiertoreitti kahden lämpötila-anturin toimesta. Lämpötila-anturit löytyvät kuvasta LS2:n 

molemmin puolin. Lämpötila-anturi TE2D kuvaa kaukolämmön paluuveden lämpötilaa ja 

lämpötila-anturi TE2C patteriverkoston paluuveden lämpötilaa. Koska kaukolämmön 

palaavan veden lämpötilan ei pitäisi nousta lämpöpumppukytkennän myötä, ohjaa nämä 

lämpötila-anturit SV2:n toimintaa. Jos lämpötila-anturin TE2D:n ja lämpötila-anturin 

TE2C:n ilmoittama lämpötilan erotus kasvaa, indikoi se sitä, ettei jäähtymä ole riittävä 

LS2:n läpi. Tämän seurauksena SV2 vähentää lämpöpumpulle pääsevän veden kiertoa, 

mikä nostaa LS2:n läpi menevää virtaamaa. Lisääntynyt virtaama laskee kaukolämmön 

paluuveden lämpötilaa. Tällä tavoin voidaan lämpöpumpun ottama sivukierto tarvittaessa 
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sulkea kokonaan, jolloin lämpöpumppu lämmittää varaajaa. Näin kaukolämmön palaavan 

veden lämpötila saadaan pidettyä sovituissa rajoissa ilman huojuntaa kaukolämmön 

virtauksessa. Tilanteessa, jossa lämpöpumppu ei lämmitä patteriverkostoa, lämmittää se 

varaajaa. Lämpöpumpun lämmittäessä lämminvesivaraajaa ja käyttöveden kulutuksen 

ollessa vähäistä nousee varaajassa olevan veden lämpötila. Saavutettuaan sille asetetun 

raja-arvon antaa varaajan kyljessä oleva lämpötila-anturi lämpöpumpulle 

sammumiskäskyn. Käyttövedessä on samanlainen sunttiventtiili, SV1, kuin 

lämmityspuolella, joka sekoittaa varaajassa esilämmitetyn ja lämmönsiirrin LS1:ä tulevan 

lämpimän käyttöveden. 

Kuvassa 14 ennen lämmönsiirtimiä olevat TV -venttiilit säätelevät lämmönsiirtimille 

tulevaa kaukolämmön virtausta. Tilanteissa, joissa kaukolämmön tarve on vähäinen, 

käytetään venttiileistä tarkemman Kv-arvon omaavaa TV1.2 tai TV2.2 venttiiliä, riippuen 

kummasta lämmönsiirtimestä on kysymys. Jos tarvittava kaukolämmön virtaama on suuri, 

aukaistaan TV1.1 tai TV2.2 venttiilit jolloin suurempi virtaama pääsee läpi ilman 

suurempia painehäviöitä. Tällä tavoin voidaan myös ehkäistä kaukolämmön virtauksen 

huojuntaa kaukolämmön virtauksen ollessa vähäinen. Ehkäistäkseen kaukolämpölaitteiden 

toimintahäiriötä PILP-järjestelmän suunnittelijan on perehdyttävä näiden venttiilien 

mitoitukseen. Myös sunttiventtiilien Kv-arvoon tulee PILP-järjestelmän suunnittelijan 

perehtyä, jotta kokonaisvirtaamat putkistoissa säätyvät tarkasti. 
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Kuva 14. Työssä tehdyn PILP-järjestelmän kytkentä. 
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7 OLEMASSA OLEVIEN PILP-KOHTEIDEN POTENTIAALIN 

ARVIOINTI 

Oikein mitoitettu PILP-laitteisto vähentää kaukolämmön kulutusta merkittävästi. 

Kulutuksen väheneminen on havaittavissa vuosittaisessa kulutuksessa kohteesta riippuen 

jopa useina kymmeninä prosentteina. Yksi energiansäästöratkaisuja tarjoava 

konsulttipalvelu on Tervo Group Oy. Insinööri Niilo Tervo on työskennellyt 

lämpöpumppujärjestelmien suunnittelijana vuodesta 2011 lähtien ja hänellä on alalta 

vankka kokemus osittaistehomitoituksesta aina kokotehomitoitettuihin 

lämpöpumppuratkaisuihin. Kaiken kaikkiaan toteutuneita kohteita on noin 150. Tervo 

Group Oy ylläpitää ja suorittaa kohteidensa etävalvontaa. (Tervo 2018)  

Diplomityön rajauksen täyttäviä kohteita Tervo Groupilta löytyy Lahden seudulta 20 

kappaletta. Häneltä ja kohteita isännöivältä yritykseltä saadun aineiston pohjalta tässä 

luvussa tullaan esittelemään oikein mitoitettujen, toimivien järjestelmien 

kokonaispotentiaali, kuin myös niiden vaikutus kaukolämmöntuotantoon. Tässä luvussa 

puhuttaessa useamman talon taloyhtiöistä, tarkoitetaan sillä sitä, että kaukolämpöyhtiön 

näkökulmasta kiinteistöihin menee vain yksi kaukolämpöliittymä. Tämä liittymä on voitu 

jakaa useamman talon käyttötarpeisiin yhteisessä lämmönjakohuoneessa, mikä on yleinen 

käytäntö.  

Aineiston pohjalta kootuista tiedoista voidaan havaita, että suurin PILP-järjestelmällä 

saavutettu säästö on noin 58 % alkuperäisestä kaukolämmön kulutuksesta. Koko otannassa 

saavutettu säästö PILP-järjestelmillä on 50,1 %. Tämä tarkoittaa vuositasolla 7100 MWh:n 

säästöjä. Huomioitavaa on se, että laskenta on suoritettu vuosittaisesta 

kokonaiskulutuksesta. Näin ollen myös muut mahdollisesti toteutetut 

energiatehokkuusratkaisut kiinteistössä, jotka ovat rakennettu samaan aikaan, ovat näissä 

luvuissa mukana. Kohteista on myös esitetty lämpöpumppujen kulutus- ja tuottotiedot, 

mistä käy ilmi jokaisen PILP-järjestelmän energiatehokkuus. 

Kuvassa 15 on esitetty vuonna 1968 valmistuneen kahden talon taloyhtiön 

kaukolämpöenergian muutos pistekuvaajana tunnin jaksoissa vuosina 2013 ja 2017 

lämpötilan funktiona. Asuntoja näissä kiinteistöissä on kaiken kaikkiaan 72 ja rakennus 

tilavuus 24 000 m
3
. Kuvaajasta nähdään, kuinka ennen PILP-järjestelmää kaukolämmön 
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kulutus mukailee suoraan lämpötilan muutosta. PILP-investoinnin jälkeen 

lämmitysjärjestelmä tukeutuu kaukolämpöön kiinteistön lämmityksessä, kun ulkolämpötila 

on noin 5 °C. Lämpötilan ollessa 0 °C kiinteistö käyttää kaukolämpöä noin 0,07 MWh/h, 

kun se ilman PILP:a kulutti noin 0,15 MWh/h. Kiinteistön kokonaiskulutus on pudonnut 

vuosittaisesta noin 1057 MWh:n kulutuksesta noin 489 MWh:iin vuodessa, mikä tarkoittaa 

prosentuaalisesti noin 54 % muutosta kaukolämmön vuosikulutuksessa.  Kiinteistön 

kulutustiedot ovat otettu Lahti Energian omasta tietokannasta. Huomioitavaa on, että 

kiinteistön kokonaiskulutukseen vaikuttavat monet asiat. Ennen lämpöpumppuinvestointia 

kiinteistön vuosittainen kaukolämmönkulutus on vaihdellut 1078 ja 977 MWh:n välillä. 

Mahdollisia syitä ovat lämpenevä ilmasto, vaihtelevat talvet sekä muut mahdolliset 

energiatehokkuusratkaisut, mitä kiinteistössä on toteutettu. Vuonna 2013 kiinteistössä oli 

laitettu kesän ajaksi kesäsulkuventtiili kiinni. Kaukolämpöä ei siis käytetty kyseisenä 

kesänä lämmitykseen ollenkaan.  

Kuva 15. Kaukolämmön kulutus ulkolämpötilan funktiona ennen ja jälkeen PILP-

investoinnin. 
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7.1 PILP-kohteiden esittely 

Vanhin kohde on vuodelta 1959, kun taas uusin vuodelta 1986. Muut kohdekannassa 

olevat rakennukset ovat 1960-luvulta, kahdeksan kappaletta, ja 1970-luvulta, yhdeksän 

kappaletta. Kohdekannassa yhden talon taloyhtiöitä on 13 kappaletta, 5 kahden ja 1 kolmen 

talon taloyhtiö. Taulukkoon 2 on koostettu kiinteistöjen kokonaiskulutukset ennen ja 

jälkeen lämpöpumppuinvestoinnin. Taulukossa esiintyviä kohteita 14 ja 15 ei ole otettu 

huomioon laskettaessa kaikkien järjestelmien elinkaari COP-kerrointa, eikä niitä ole 

myöskään otettu huomioon määritettäessä koko kannan lämpöpumppujen tuotto-, säästö-, 

kulutusenergioita. Kohteessa numero 14 ei voitu varmistua kuuluvatko kaikki tärkeimmät 

komponentit, kuten esimerkiksi kiertovesipumput sähkönkulutusmittarin piiriin ja on siksi 

merkitty taulukkoon keltaisella. Kohde numero 15 taas on suunniteltu eri suunnittelijan 

toimesta, eikä sähkönkulutus ja energiantuotto mittareita ollut erikseen asennettu helposti 

luettaviksi. Energiantuottomittari olisi löytynyt itse lämpöpumpusta, mutta koska se oli 

sammutettu kesän ajaksi, ei sitä käynnistetty kohteita läpi käydessä. Sähkönkulutusmittari 

löytyi sähköpääkeskuksesta, mutta ei voitu varmistua kytkentäajankohdasta. Kohde on 

ollut toiminnassa jo useamman vuoden, mutta isännöitsijäkään ei ole pyynnöistä 

huolimatta saanut kohteeseen toimivia, etäluettavia energiantuotto ja -kulutusmittareita. 

Kohteiden 14 ja 15 kaukolämmön kulutustiedot ovat kuitenkin Lahti Energian omista 

tietojärjestelmistä toteutuneen kulutuksen mukaan, jotka ovat esitetty taulukossa. 

Kohteiden kaukolämmön kulutus on tipahtanut useita satoja megawattitunteja vuositasolla, 

joten voidaan olettaa PILP-järjestelmien kuitenkin toimivan.  

Taulukosta löytyvät tärkeimmät lämpöpumpun kannattavuutta kuvaavat tiedot. 

Kokonaisuudessaan kohdekiinteistöt kuluttivat kaukolämpöä ennen 

lämpöpumppuinvestointeja 13 958 MWh ja jälkeen lämpöpumppuinvestointien 6 856 

MWh. Tämä tarkoittaa 7102 MWh vähenemistä kaukolämmön kulutuksessa, mikä on 

prosentuaalisesti noin 51 %. PILP-järjestelmien yhteenlaskettu energiansäästö on niiden 

tämän hetkisellä elinkaarella ollut noin 17 729 MWh. Kohdekannan tarkastelu lähtee 

vuodesta 2005, jolloin ennen lämpöpumppuinvestointia muodostunut kaukolämmön 

kulutuksen keskiarvo muodostuu noin 10 vuodesta ennen investointia. Investointivuotta ei 

ole otettu huomioon laskennoissa. 
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Kaukolämmön kulutukseltaan suurin kohde on kolmen talon taloyhtiö, jonka vuosittainen 

kulutus oli ennen PILP-investointia 1669 MWh ja PILP-investoinnin jälkeen 1112 MWh.  

Suurin yksittäinen kiinteistö kulutti kaukolämpöä 795 MWh ennen PILP-investointia, ja 

asennuksen jälkeen kaukolämmön kulutus laski 446 MWh:iin. Mikä tarkoittaa 

kaukolämpöyhtiölle noin 18 200 euron vuosittaista kaukolämmön myynnin menetystä, kun 

huomioidaan toteutuneet kulutukset kausittaisen hinnoittelun mukaan. Kaukolämmön 

kulutuksen laskiessa myös tilavuusvesivirta muuttuu. Tilavuusvesivirran pudottua 

alkuperäisestä 5,2 m
3
/h nykyiseen 3,0 m

3
/h, tarkoittaa se vuositasolla noin 3 300 euron 

menetystä kaukolämpöyhtiölle.  
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Taulukko 2. Kohdekiinteistöjen lämpötilanormeeratut lämmöntuotto ja –kulutustiedot. 

Kohde Valmistumis

vuosi 

Käytetty 

energia MWh 

Tuotettu 

energia 

MWh 

Säästetty 

energia 

MWh 

Käytetty 

kaukolämpö 

ennen MWh 

Käytetty 

kaukolämpö 

jälkeen MWh 

Elinkaari COP 

1 2015 228,1 861,3 633,2 593,0 325,0 3,78 

2 2014 433,9 1343,7 909,8 687,0 277,0 3,1 

3 2016 210,6 790,8 580,2 927,0 376,0 3,75 

4 2015 166,2 606,6 440,5 525,0 246,0 3,65 

5 2016 143,6 519,9 376,3 687,0 289,0 3,62 

6 2016 90,7 377,8 278,4 795,0 446,0 3,8 

7 2013 230,6 956,4 725,8 573,0 238,0 4,15 

8 2016 187,3 640,3 453,0 780,0 361,0 3,42 

9 2013 183,3 819,8 636,6 551,0 253,0 4,47 

10 2015 2980,5 11097,5 8117,0 1057,0 489,0 3,72 

11 2016 106,3 373,0 266,7 727,0 363,0 3,51 

12 2016 150,0 461,3 311,2 498,0 223,0 3,07 

13 2015 223,5 867,4 644,0 657,0 276,0 3,88 

14 2014 248,9 1113,2 864,7 1036,0 584,0 4,47 

15 2015 - - - 1669,0 1112,0 - 

16 2017 59,5 288,0 1685,5 435,0 184,0 3,83 

17 2012 390,5 1419,8 1029,3 595,0 300,0 3,64 

18 2016 201,7 615,3 413,6 846,0 376,0 3,05 

19 2016 90,7 318,7 228,0 320,0 138,0 3,51 

Summ

a 

 6620,9 24349,7 17728,8 13958,0 6856,0 3,68 
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8 HAJAUTETULLA TUOTANNOLLA SAAVUTETTUJEN 

SÄÄSTÖJEN ARVIOINTI KAUKOLÄMMÖN 

TUOTANNOSSA 

EU:n asettamiin ilmastotavoitteisiin pääseminen vaatii suuria ponnisteluja ja monenlaisia 

ratkaisuja. Hajautettu energiantuotanto on yksi ratkaisuista, joka yleistyy koko ajan. 

Hajautettu energiantuotanto yleensä pitää sisällään pieniä lämmön- tai sähkön 

tuotantomuotoja, jotka ovat sijoitettu joko kuluttajan kiinteistöön tai erittäin lähelle 

kuluttajaa. Keskitettyihin tuotantolaitoksiin verrattuna, jotka yleensä käyttävät Suomeen 

tuotuja polttoaineita, kuten esimerkiksi kivihiiltä, hajautettu tuotanto toteutetaan 

uusiutuvilla energian tuotantomuodoilla (SYKE 2015). VTT:n tekemässä raportissa 

todetaan, että rakennusten energiatehokkuuden parantaminen on kustannustehokas tapa 

saavuttaa säästöjä loppuenergian kulutuksessa. Koko Suomen mittakaavalla 

rakennuskannan lämmöntarpeen vähentäminen 30 %:lla tarkoittaisi loppuenergian 

kulutuksen pienentymistä noin 5 %:lla. Loppuenergian vähentäminen 10 %:lla tarkoittaisi 

vastaavasti rakennuskannan lämmöntarpeen vähentämistä 60 %:a. (Häkkinen et al. 2012) 

Kaukolämmön kulutuksen odotetaan pitkällä aikavälillä kääntyvän laskuun. Syitä 

kulutuksen pienenemiseen ovat lainsäädännön vaatimat energiatehokkuusratkaisut, yhä 

energiatehokkaammat uudistalot sekä hajautetun tuotannon lisääntyminen kiinteistöissä 

perustuen aurinkoenergian hyödyntämiseen tai erilaisiin lämpöpumppuratkaisuihin. 

Yksittäiseen kiinteistöön asennettava lämpöpumppu ei vielä vaikuta kaukolämmön 

tuotantoon, mutta kuten aikaisemmin huomattiin, jo 20 lämpöpumpulla, joiden 

yhteenlaskettu teho on 818 kW:a, säästetään vuositasolla yli 7100 MWh. Jos 

lämpöpumppuja olisi 200 kappaletta kaukolämpöverkon alueella, päästään jo 8 MW:n 

tehoon, mikä voidaan ottaa huomioon kaukolämmön tuotannossa ja sen suunnittelussa. 

Vaikka suurin osa Lahdesta tuotetusta kaukolämmöstä tehdään keskitetyillä 

voimalaitoksilla, ei niiden tuotantokapasiteetti riitä koko verkostoa ajatellen. 

Tulevaisuudessa kun Kymijärvi II ja III ovat ainoat keskitetyt tuotantolaitokset, on 

arvioitu, että lisälämmöntarve alkaa pakkasen laskiessa noin -2 °C. Tähän tilanteeseen 

hajautetun tuotannon lisääminen ja sen potentiaalin tutkiminen ovat tärkeää. Koska 

maakaasu on Lahti Energian käytetyin polttoaine huipputeholaitoksissa, keskitytään tässä 

kohtaa arvioimaan hajautetun tuotannon vaikutusta maakaasun käytön vähenemiseen. 
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Vuonna 2017 kevään ja syksyn lämmityskausilla oli yhteenlaskettuna 970 tuntia, eli noin 

40 päivää, jolloin maakaasua ei käytetty kaukolämmöntuotannossa. Muuna aikana 

hajautetun tuotannon lisäämisen voidaan ajatella suoraan verrannollisesti vähentävän 

maakaasun käyttöä ja tuovan sitä kautta säästöjä Lahti Energialle.  

8.1 Kaukolämmön tuotantokustannukset maakaasulla 

Maakaasua käytetään huipputeholaitosten polttoaineena Lahti Energialle eniten. 

Tarkastelujaksona käytetään maakaasukattiloiden kulutuksia vuodelta 2017 ja niiden 

tuotantoa kaukolämpöverkkoon.  Koko vuosi on jaettu kolmeen osaan jotka koostuvat 

kevätkaudesta 1.1–31.5, kesäkaudesta 1.6–31.8 ja talvikaudesta 1.9–31.12. Koska 

lämpöpumppuja on suunniteltu pidettävän suljettuina kesäkauden, keskitytään 

tarkastelemaan vain kevät- ja talvikautta. Kesäkaudella myös maakaasukattiloiden käyttö 

lämmitystarkoituksessa on vähäistä. Liitteessä 1 on esitetty vuosien 2014–2017 

kuukausittaiset lämpötilakeskiarvot, jotka ovat poimittu Lahti Energian omasta 

järjestelmästä. Mittauspisteenä on toiminut säämittausasema Laune Lahdessa. 

Tarkastelemalla muutamia kuluneita vuosia ei vuosi 2017 tee suuria poikkeuksia 

kuukausien keskilämpötiloissa. Yleisesti ottaen lämpimät talvikuukaudet tarkoittavat 

vähäisempää maakaasun käyttöä, koska lämmitystarve on keskiarvoa pienempi. Näin ollen 

esimerkiksi tammikuu on vuotta aikaisempaan verrattuna ollut maakaasun käytöltä 

vähäisempää, kun katsotaan ilmastollisesta näkökulmasta.  

Tuotantotehon alarajaksi on laitettu 0,3 MW. Näin on poistettu pienet mittauslaitteistoista 

johtuvat virheet datasta, koska huipputeholaitosten minimi ajotehot lähtevät kuitenkin 

muutamasta MW:sta ylöspäin. Taulukossa 3 on esitettynä vuonna 2017 kevätkaudella 

toteutunut kaukolämmöntuotanto maakaasulaitoksilla. Taulukosta nähdään, että viime 

vuonna oli 3072 tuntia, jolloin yksi tai useampi Lahti Energian omistamista 

kaasukattiloista tuotti lämpöä kaukolämpöverkkoon. Tuona aikana tuotettiin 32 971 MWh 

kaukolämpöverkkoon. 0-1 MWh:n välissä olevia tuotantotunteja oli kevätkaudella 762 

tuntia ja tuona aikana tuotettiin 410 MWh:a. Nämä ovat lähinnä voimalaitoksen 

käynnistämisen ja alasajon yhteydessä tapahtunutta tuotantoa. 1-3 MWh tuotantoa on 

tapahtunut yhdellä tai useammalla laitoksella 985 tuntia kevätkaudella ja tuotetun energian 

määrä 1856 MWh:a. 3-5 MWh:n tuotantoa on tuntimäärällisesti vähiten ja yli 5 MWh:n 
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eniten. Yli 5 MWh:n tuotantotaso tarkoittaa ajanjaksoa jolloin kaukolämpöverkossa on 

ollut selvästi tarvetta ylimääräiselle energialle. Tämä korostuu pitkän 

kaukolämpöverkoston hännillä, jolloin takimmaiset tuotantolaitokset laitetaan päällä 

nostamaan verkoston painetta alueella. (Lahti Energia 2018e) 

Taulukko 3. Maakaasulaitosten tuottama energia kevätkaudella 2017. 

Tuotantotaso MWh Tuotanto h Tuotettu MWh 

0 552 0 

0-1 762 410 

1-3 985 1856 

3-5 172 696 

>5 1153 30009 

Summa 3624 32971 

 

Taulukossa 4 on esitetty maakaasulaitosten tuottama energia syyskaudella. Syyskaudella 

tilanne on lähes samankaltainen. Lämmityskauden alussa ilmat alkavat viilenemään ja 

aamun kulutuspiikkien aikaan maakaasukattiloita voidaan käyttää päällä vastaamaan 

kaukolämmönkulutukseen. 

Taulukko 4. Maakaasulaitosten tuottama energia syyskaudella 2017. 

Tuotantotaso MWh Tuotanto h Tuotettu MWh 

0 418 0 

0-1 683 384 

1-3 751 1409 

3-5 193 777 

>5 884 10019 

Summa 2929 12589 

 

Tilastokeskuksen sivuilta saadaan voimalaitospolttoaineiden hinnat lämmöntuotannossa 

viimeiseltä kymmeneltä vuodelta.  Kuvassa 16 on esitetty eri polttoaineiden hinnat. Hinnat 

sisältävät valmisteverot (alv 0 %). Huomioitavaa on, että maakaasun käyttö CHP-

laitoksessa polttoaineena, puolittaa maakaasusta maksettavan hiilidioksidiveron. Tämä 

verokevennys astui voimaan vuonna 2011 (Tilastokeskus 2018). Huipputeholaitokset eivät 
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kuitenkaan ole CHP-laitoksia, vaan niiden tehtävänä on tuottaa lisäenergiaa 

kaukolämpöverkkoon. Huipputeholaitoksissa käytettävän maakaasun hintakäyrä on kuvaan 

16 merkattu sinisellä. Gasumin kaasupörssistä saatujen tietojen mukaan vuonna 2017 

kevät- ja syyslämmityskausien keskihinnaksi muodostui 26 €/MWh, kun laskettiin 

lämmityskuukausin hintojen kuukausikeskiarvoilla. Huomioitavaa on, että koska kyseessä 

on pörssikauppaan perustuva järjestelmä, voi tuntikohtainen hinta olla myös paljon 

suurempi. Pakkasjakson aikana voi hinta nousta jopa lähelle 100 €/MWh jolloin 

lämmöntuotanto maakaasulla on taloudellisesti erittäin kannattamatonta. Valmistevero ja 

huoltovarmuusmaksu alv 0 % tuovat lisähintaa 19,864 €/MWh, tämä jakautuu 

energiasisältöveroon 7,50 €/MWh, hiilidioksidivero 12,28 €/MWh sekä huoltovarmuus-

maksu 0,084 €/MWh (Vero.fi 2018). Talvikaudella siirtomaksu on 9 €/MWh, kun se 

kesällä on 6,45 €/MWh. Näin ollen maakaasun alv 0 % hinta on noin 54,9 €/MWh. 

Nyt saatu 54,9 €/MWh on teoreettisen megawattitunnin hinta. Kun otetaan huomioon 

lämpölaitosten hyötysuhteet, joiden keskiarvo Lahti Energian laitoksissa on noin 90 %, 

nousee hinta 61 €/MWh. Vaikka maakaasun tuotanto tapahtuu hajautetusti ympäri 

kaukolämpöverkkoa, laskevat kaukolämpöverkon siirtohäviöt maakaasulaitosten 

tehokkuutta entisestään. Iivosen (2018) opinnäytetyön perusteella vuonna 2016 tuotettiin 1 

350 800 MWh ja asiakkaalle toimitettiin 1 194 900 MWh. Näin ollen 

kaukolämpöverkoston hyötysuhteeksi saadaan 88,45 %. Poltetusta maakaasu 

megawattitunnista asiakkaalle asti päätyy häviöt huomioon otettuna noin 79,6 %, mikä 

nostaa lopullisen asiakkaalle toimitetun maakaasulla tuotetun energian hinnaksi 68,92 

€/MWh. Taulukkoon 5 on koottu tiedot maakaasun hinnan muodostumisesta. 
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Taulukko 5. Maakaasun hinnan muodostuminen alv 0 %. 

Maakaasun hinta kaasupörssissä 26 €/MWh 

Energiasisältövero 7,5 €/MWh 

Hiilidioksidivero 12,28 €/MWh 

Huoltovarmuusmaksu 0,084 €/MWh 

Siirtomaksu 9 €/MWh (Kesäaika 6,45 €/MWh) 

Maakaasun hinta ostajalle 54,864 €/MWh 

Huipputeholaitosten hyötysuhde 0,9 

Kaukolämpöverkoston hyötysuhde 0,8845 

Asiakkaalle maakaasulla tuotetun MWh:n 

hinta 

68,92 €/ MWh ( Kesäaika 66,37 €/MWh) 

 

 

Kuva 16. Polttoaineiden hinnan kehityksestä kaukolämmön tuotannossa 

valmisteveroineen, alv 0 % (Tilastokeskus 2018). (Julkaistu Tilastokeskuksen luvalla) 

Kun tarkastellaan lämmityskautta 2017, ja oletetaan kyseisenä aikana Tervo Groupilta 

saaman aineiston lämpöpumppujen tuottoteho nollaksi, olisi maakaasua jouduttu 

käyttämään 0,818 MW:a lisää jokaisena tuntina, kun maakaasua on jouduttu käyttämään. 

Vuonna 2017 maakaasua poltettiin 5583 tuntia. Koska maakaasua poltetaan yleensä vain, 
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kun kaukolämpöverkosto tarvitsee lisäenergiaa, olisi ilman PILP-ratkaisuja tarvittu 4567 

MWh lisää maakaasua. Oletuksena on, että tunnit jolloin maakaasua ei poltettu, eivät 

lisäänny. Nyt varovainen arvio tämän lisäenergian hinnasta olisi ollut noin 315 000 €, kun 

käytetään 68,92 €/MWh alv 0 % siirtohinta huomioituna.  

8.2 Lämpöpumpun tuotantokustannukset 

PILP-investoinnin jälkeen muodostuu lämpöpumpun käyttökustannukset laitteiston 

kuluttamasta sähköstä sekä huoltokustannuksista. Koska poistuva huoneilma on talvellakin 

yli 20 °C, ei laitteiston hyötysuhde laske kovillakaan pakkasilla. Tästä syystä PILP-

investointien lisääminen tuo apua kaukolämpöyhtiön näkökulmasta myös vaikeimpiin 

ajanjaksoihin. Kun sama energiamäärä, 4567 MWh, tuotetaan PILP-järjestelmillä COP-

kertoimen ollessa 3,68, saadaan ostoenergian määräksi 1241 MWh. Tilastokeskuksen 

(2018c) sivuilta saadaan T6 kuluttajatyypin mukaan sähkön hinnaksi 83,15 €/MWh alv 0 

%. T6 kuluttajatyyppi tarkoittaa yritys- ja yhteisöasiakkaita joiden vuosikulutus on 20–499 

MWh/vuosi. Tarvittava ostoenergia maksaa tällöin noin 103 000 €. Yhden tuotetun 

MWh:n hinnaksi tulee silloin noin 22,59 €, kun se maakaasulla on 68,92 €. Yhden 

asiakkaalle asti tuotetun MWh:n hintaeroksi muodostuu siis noin 46,33 €. Sama 

energiamäärä pystytään tuottamaan yli 211 000 € halvemmalla, kun 

lämpöpumppujärjestelmä on oikein mitoitettu ja asennettu. Taulukkoon 6 on koottu tiedot 

lämpöpumpulla tuotetun MWh hinnan muodostumisesta. 

Taulukko 6. Lämpöpumpulla tuotetun MWh hinta Alv 0%. 

Ostosähkönhinta 83,145 €/MWh 

COP-kerroin 3,68 

Laitteiston siirtohäviöt 0 

Tuotetun MWh:n hinta 22,59 €/MWh 

Ero maakaasun hintaan -46,33 €/MWh 

 

Lämpöpumppujärjestelmien etuna on maakaasulaitoksiin verrattuna, että ne sijaitsevat 

kohdekiinteistöissä. Kun energia tuotetaan ja käytetään kiinteistössä, verkostolliset häviöt 

ovat pienet johtuen verkoston lyhyestä pituudesta. Lisäksi hyötysuhde on 

lämpöpumpputekniikasta johtuen aivan erilainen, koska suurin osa takaisin tuotetusta 
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energiasta saadaan poistuvasta ilmasta. Huomioitavaa on, että huonon energialuokan 

omaava kiinteistö voi oikeanlaisella järjestelmällä parantaa kiinteistönsä energialuokkaa. 

Tässä vaiheessa oikein mitoitetun ja asennetun järjestelmän hyödyt korostuvat. Kuten 

kohteiden esittelytaulukosta nähtiin, voi elinkaari-COP-kerroin vaihdella 3,05–4,47 

osaavankin suunnittelijan jäljiltä. Heikoimmat COP-kertoimet löytyivät kohteista, joihin on 

tehty päälämpöpumpun ja avustavan lämpöpumpun kaltainen ratkaisu, esimerkiksi kohde 

18. Tällaisissa kohteissa poistoilmasta on mahdollista saada enemmän energiaa talteen, kun 

lisätään pieni apulämpöpumppu, orja, samaan lämpöpumppujärjestelmään. Järjestelmässä 

suurempi lämpöpumppu ohjaa pienemmän lämpöpumpun toimintaa ja mahdollistaa 

poistoilmasta kerättävän energiamäärän kasvattamisen. Suurilla invertteripohjaisilla 

lämpöpumpuilla ei ole vastaavanlaista ongelmaa, koska invertteritekniikalla pystytään 

ohjaamaan kompressoria halutun tehon mukaan. Kyseisen kohteen lämpöpumpuissa ei ole 

tällaista ominaisuutta, vaan ne ovat on-off tyypin lämpöpumppuja. Teoriassa kahden on-off 

tyyppisen lämpöpumpun mitoittaminen kohteeseen, jossa poistoilmamäärä on riittävä, ei 

pitäisi aiheuttaa COP-kertoimen heikkenemistä. Haastattelujen pohjalta suunnittelija Tervo 

oli tiedostanut myös kyseisen ongelman kohteessa. Ongelmalliseksi tilanteen tekee myös 

se, että vastaavanlainen kytkentä löytyy myös toisesta kohteesta. Kohde numero 8 on 

valmistunut samana vuonna kuin kohde 18, mutta sen COP-kerroin on 3,42 eli jonkin 

verran parempi.  

8.3 Verkostolliset säästöt  

Hyvällä hyötysuhteella toimivalla lämpöpumpulla kannattaa tuottaa energiaa kiinteistöön 

läpi lämmityskausien. Lämmityskausilla oli 970 tuntia jolloin maakaasun käytölle ei ollut 

tarvetta. Tuona aikana lämpöpumput tuottivat 793,5 MWh:a energiaa. Maakaasun käyttö 

mukailee lämmönkulutuspiikkejä. Lahti Energia varautuu aamun sekä illan 

käyttövedenkulutus piikkiin polttamalla maakaasua kyseisinä ajankohtina, mutta pyrkii 

myös varaamaan energiaa Teivaanmäen kaukolämpöakkuun ennen kulutuspiikkejä.  

Ilman esiteltyjä lämpöpumppukohteita kyseisinä 970 tuntina olisi kaukolämpöverkostoon 

tarvittu 793,5 MWh lisää energiaa. Kun huomioidaan hyötysuhdehäviöt, nousee tarvittu 

energianmäärä noin 980 MWh. Tämä energia määrä jaettuna yhdelle tunnille ei ole 

kovinkaan merkittävä ajateltuna koko Lahden kaukolämpötuotantoa. Kulutuspiikkien 
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välissä on useita tunteja, jolloin kaukolämpöakkua on mahdollista ladata ennen 

kulutuspiikin alkamista. Siinä vaiheessa myös lämpöpumppujen tarjoama edullinen 

lisäteho verkostoon voidaan ottaa talteen kaukolämpöakkuun ja luovuttaa se takaisin, kun 

verkosto sitä vaatii. Todellisuudessa esimerkiksi yöaikaan lämpöpumppujen toimiessa 

kaukolämmön kulutus verkostossa laskee. Nyt lämpöpumppujen vapauttamalla 

voimalaitoskapasiteetilla voidaan ladata kaukolämpöakkua, joka voidaan purkaa verkkoon 

aamun kulutuspiikin aikana. Tällainen tilanne korostuu ennen kaikkea alkukeväästä ja 

loppusyksystä. Päivän ollessa jo selvästi plussan puolella ei verkostossa ole tarvetta 

huipputeholaitosten tuottamalle energialle, kuten aamun kulutuspiikin aikana. 

Kaukolämpöakkua voidaan purkaa tarvittuna ajanhetkenä noin 40 MW:n teholla. 

Itse kaukolämpöverkkoa ajatellen lämpöpumput auttavat sitä laskemalla tarvittavaa 

tilausvesivirtaa kohteissa. Tämä laskee koko verkoston pumppauskustannuksia. Nyt kuten 

Iivonen (2018) opinnäytetyössään esitti Lahti Energian pumppauskustannuksiksi 0,72 

€/MWh, voidaan arvioida vähentyneiden pumppauskustannusten arvon olevan vuositasolla 

noin 4000–5000 €. 

8.4 Lämpöpumppujärjestelmien ympäristövaikutukset 

Energiateollisuuden (2018) sivuilta löytyvän artikkelin mukaan Suomen sähkön tuotannon 

hiilidioksidipäästöt olivat vuonna 2017 ennätyksellisen alhaiset. Vuonna 2017 

ominaishiilidioksidipäästöt olivat Energiateollisuuden artikkelin mukaan 89 g CO2/kWh, 

mikä tarkoittaa 89 kg CO2/MWh. Samaan aikaan Suomeen tuotiin myös ennätysmäärä 

sähköä. Nettotuonti koko Suomen sähkön tuotannosta oli 23,9 % Tilastokeskuksen 

(2018a). sivuilta löytyy useille eri polttoaineille niiden päästökertoimet. Maakaasulle tämä 

kerroin on noin 199 kg CO2/MWh. Kun pohditaan kaukolämmöntuotannon 

hiilidioksidipäästöjä, nähdään jo päästökertoimista, että tällä hetkellä kotimaisella 

sähköntuotannolla tuotetun sähkön olevan ympäristöystävällisempi vaihtoehto 

lämmöntuotannon polttoaineena.  

Tarkasteltavana olevien 20 lämpöpumppukohteen lämpöpumpuilla tuotetun 4567 MWh 

tuottamiseen on käytetty 1241 MWh sähköä, kun COP-kerroin on ollut 3,68. Tämä 

tarkoittaa hiilidioksidipäästöissä sitä, että tuotettaessa 4567 MWh lämpöenergiaa on 

tuotettu 110 tonnia CO2-päästöjä. Maakaasulla saman lämpöenergiamäärän tuottaminen 
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olisi aiheuttanut 1 142 tonnia CO2-päästöjä. Näin ollen lämpöpumpuilla tuotetun 

lämmitysenergian hiilidioksidipäästöt ovat 1 031 tonnia pienemmät. Huomioitavaa on, että 

vuonna 2017 sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt olivat ennätysalhaiset. Jos sähkön 

tuotannon hiilidioksidipäästökerroin lasketaan viimeisen viiden vuoden keskiarvolla, 

saadaan päästökertoimeksi 116 kg CO2/MWh, mikä edelleen on alhaisempi kuin 

maakaasulla. Viiden vuoden keskiarvolla laskettuna lämmitysenergian hiilidioksidipäästöt 

vähenisivät maakaasuun verrattuna 998 tonnia. Tämä säästö hiilidioksidipäästöissä on siis 

yhden vuoden ajalta.  

Sähkön tuotannon hiilidioksidipäästöjen trendikäyrä on ollut laskussa lähes koko 2010-

luvun. Tuulivoiman ja aurinkopaneelien yhä yleistyessä voidaan sähkön 

hiilidioksidipäästöjen arvioida jatkavan laskuaan, jolloin myös lämpöpumpuilla tuotetun 

lämmitysenergian hiilidioksidipäästöt alenevat. Laskennassa sähkön tuotannon on oletettu 

sijaitsevan Suomessa. Nyt näin merkittävä polttoaineen muutos lisälämmön tuotannossa on 

omiaan auttamaan koko Suomea pääsemään asetettuihin ilmastotavoitteisiin. Yhden 

tuotetun megawattitunnin hiilidioksidipäästöksi tulee lämpöpumpulla noin 24,2 kg 

CO2/MWh, kun päästökerroin on 89 kg CO2/MWh. Jos käytetään suurempaa 

päästökerrointa, 116 kg CO2/MWh saadaan yhden tuotetun megawattitunnin 

hiilidioksidipäästöksi 31,5 kg CO2/MWh, COP-kertoimen ollessa edelleen 3,68. Koska 

Suomeen tuodaan lähes neljäsosa tämän hetkisestä sähköstä, otetaan tarkasteluun 

päästökertoimesta heikompi arvo 31,5 kg CO2/MWh. Maakaasun ja lämpöpumpun 

tuottaman megawattitunnin päästökertoimen ero on yli kuusinkertainen. Korostettavaa on, 

että näin merkittävä taloudellinen ja ympäristöä säästävä ratkaisu on mahdollista saavuttaa 

käyttämällä sellaista energiaa, joka menee tälläkin hetkellä hukkaan. Taulukkoon 7 on 

koottu tiedot hiilidioksidipäästöjen muodostumisesta ja niiden kokonaissummista.  
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Taulukko 7. Hiilidioksidipäästöjen vertailu eri päästökertoimilla. 

Yksikkö 

Kg CO2/MWh 

Sähkön 

päästökerroin 

vuonna 2017                           

89 

Sähkön 

päästökerroin    

2013-2017 

keskiarvo                                  

116 

Maakaasun 

päästökerroin                   

199 

PILP-järjestelmällä/ 

maakaasulla 

tuotettuna 

24,2 31,5 199 

Tuotetut CO2 

päästöt vuodessa 

110 t 144 t 1 142 t 

PILP-järjestelmän ja 

maakaasulla 

tuotetun erotus 

1 031 t 998 t 1 142 t 

Erotus prosentteina -90,3 % -87,4 % 0 % 

 

8.5 Lämpöpumppujärjestelmät Lahti Energian kaukolämpöverkossa 

Lahti Energialla ei ole tarkkaa tietoa montako hajautettua tuotantolaitosta heidän 

verkossaan on. Erilaisia suurempia energiatehokkuusratkaisuja on Lahti Energian omien 

arvioiden mukaan noin 70 eri kiinteistössä. Lahti Energian omien selvitysten mukaan 

vuonna 2016 kerrostalokiinteistöjä, joissa kaukolämmön kulutus oli laskenut yli 30 % 

vuoteen 2013 verrattuna, löytyi 41 kappaletta. Huomioitavaa on, että tästä taulukosta löytyi 

vain yhdeksän tässä työssä esiteltyä kohdetta. Näissä 41 kohteessa yhteenlaskettu 

lämpötilanormeerattu kaukolämmön kulutus on vähentynyt noin 11 900 MWh. Kun 

lisätään puuttuvat 10 kohdetta, nousee vuosittainen lämpötilanormeerattu kaukolämmön 

kulutuksen vähennys energiatehokkaiden ratkaisujen myötä lähes 15 500 MWh:iin. Kaiken 

kaikkiaan rakennuskannasta löytyi 191 kohdetta, joiden kaukolämmön kulutus on laskenut 

vuosien 2013–2016 välisenä aikana yli 30 %. Näiden yhteenlaskettu 

kaukolämmönkulutuksen vähenemä on nyt ollut yli 25 000 MWh vuosittain. Huomioitavaa 

on, että tämä luku sisältää myös kohteita, joiden kulutustietoja ei ole lämpötilanormeerattu. 

Kohteiden joukossa on useita omakotitaloja tai muita pieniä kohteita. Näiden tietojen 

pohjalta voidaan sanoa kerrostaloissa tehtävien energiatehokkuusparannusten olevan 

merkittävässä roolissa, kun ajatellaan koko verkostoa. 
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Kun mietitään kaukolämmöntarvetta vuoden aikana, on kulutus suurempaa talven 

kylmimpinä kuukausina kuin kesällä. Kesällä esimerkiksi kesäsulku voidaan laittaa kiinni 

ja kaukolämpöenergia menee pelkästään käyttöveden lämmitykseen. Kun tämä otetaan 

huomioon, voidaan laskea kaukolämpöyhtiölle aiheutuva myynnin menetys käyttämällä 

nykyistä lämpömaksuhinnastoa.  Taulukossa 8 on koostettu kaukolämmön kulutuksen 

jakautuminen eri kuukausille. Taulukko on koostettu 10 kerrostalokohteesta laskemalla 

vuosien 2005–2013 kuukausittainen kulutuskeskiarvo yhteen ja jaettuna vuosien 

lukumäärällä. Kohteet ovat Tervo Groupin suunnittelemia ja kulutuskeskiarvo on otettu 

ennen energiatehokkuusinvestointia. Jos oletetaan näissä 51 kerrostalossa sijaitsevin 

energiatehokkuusinvestointien säästävän energiaa samassa suhteessa, kuin kaukolämmön 

vuosittainen kulutus, voidaan arvioida koko kaukolämpöverkossa asuinkerrostalojen osalta 

myynnin menetyksen olevan noin 800 000 € vuodessa. Tätä voidaan pitää suhteellisen 

tarkkana arvona, koska koko kannassa on useita erilaisia energiatehokkuusratkaisuja eikä 

voida varmistua sammuvatko kaikki järjestelmät kesäkuukausiksi. 

Taulukko 8. Kaukolämmön kulutuksen jakautuminen kuukausitasolla. 

Kuukausi Prosentuaalinen osuus % 

Tammikuu 14,3 

Helmikuu 11,7 

Maaliskuu 12,0 

Huhtikuu 8,5 

Toukokuu 6,1 

Kesäkuu 3,2 

Heinäkuu 2,3 

Elokuu 3,1 

Syyskuu 6,5 

Lokakuu 8,1 

Marraskuu 11,1 

Joulukuu 13,1 
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9 HAJAUTETUN TUOTANNON VAIKUTUS 

TULEVAISUUDESSA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA 

Tutkimalla näitä kiinteistöjä, jotka ovat vuosien 2013–2016 välisenä aikana onnistuneet 

vähentämään kaukolämmön kulutusta yli 30 %, voidaan arvioida vastaavanlaisien 

kiinteistöjen lukumäärää koko Lahti Energian kaukolämpöverkossa. Ikäkriteeriksi laitettiin 

1957, mikä on kaksi vuotta enemmän kuin Tervon suunnittelema vanhin kohde. Haku 

päätettiin vuoteen 1995. Kohteen vuosittaiseksi kaukolämmön kulutuksen 

vähimmäismääräksi arvioitiin noin 270 MWh:a, ja suurin kohteesta löydettävä kulutus oli 

noin 2350 MWh:a. Kohteet rajattiin kohteen ominaiskulutuksen perusteella, jonka 

oletettiin olevan 40 kWh/m
3 

tai enemmän. Tällaisia kohteita löytyi koko verkon alueelta 

229 kappaletta. Kun tätä arvioidaan Tervon materiaalin pohjalta, voidaan tulevaisuudessa 

odottaa Lahti Energian verkkoon tulevan lämpöpumpputehon lisääntyvän noin 8-12 MW:a. 

Jos ominaiskulutuksen raja-arvoksi laitetaan 35 kWh/m
3
, on potentiaalisia kohteita 

verkossa jo 350 kappaletta, jolloin lämpöpumpputeho voi olla noin 15 MW.  

Tarkkaa lukumäärää on vaikea sanoa, mutta lämpöpumppuinvestointien voidaan olettaa 

lisääntyvän jatkossakin. Rakennuskannan vanhetessa julkisivuremontit yleistyvät, minkä 

yhteydessä myös PILP-investointi voidaan toteuttaa kiinteistöön, joka ei välttämättä 

ominaiskulutukseltaan ole yli 35 kWh/m
3
. Kuten jo aikaisemmin mainittiin, toteuttaa 

asiakas tällaiset investoinnit usein puutteellisilla tiedoilla. Motivan (2017a) tekemästä 

kyselystä käy ilmi, että yleisimmin lämpöpumppuhankkeisiin on lähdetty kustannussäästö, 

energiansäästö ja rakennuksen jälleenmyyntiarvon lisäämisen pohjalta. Taloyhtiöt, jotka 

eivät olleet lämpöpumppua harkinneet kertoivat syiksi; koska kukaan ei ollut ehdottanut 

asiaa, ei ole riittävästi tietoa ja ei ole tietoa laitteiston hyödyistä. Jos oletetaan 

tulevaisuudessa lämpöpumpputehon Lahti Energian verkossa nousevan 13 MW:iin, 

voidaan aikaisempien tietojen pohjalta arvioida tämän tehonlisäyksen kokonaisvaikutus 

kaukolämpöverkostoon. Täytyy muistaa, että arvioidut 13 MW ovat vain 

potentiaalisimmista PILP-kohteista saatava teho. Muut lämpöpumput, aurinkokeräimet 

sekä muut mahdolliset energiatehokkuusinvestoinnit vähentävät kaukolämmöntarvetta 

kiinteistöissä. Esimerkiksi maalämpöpumpuilla kaukolämmön tarve voi tippua 50–100 % 

riippuen rakennettavan järjestelmän kokoluokasta.  
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9.1 Hajautetun tuotannon potentiaali Lahti Energialle 

Kun pidetään edelleen samat lämmityskaudet 1.1–31.5 ja 1.9–31.12, saadaan kevätkauden 

lisälämmitysenergian määräksi käyttämällä 13 MW tehoa 47 099 MWh ja syyskaudelle 

38 077 MWh. Vuonna 2017 lämmityskausilla oli 969 tuntia, jolloin maakaasua ei palanut 

lämmöntuotannossa, huomautuksena nämä tunnit ovat maakaasun tuotoiltaan alle 0,3 

MWh. Tänä aikana lämpöpumpuilla voitaisiin tuottaa 12 597 MWh. Kun energiaa voidaan 

tuottaa yli kulutuksen, voidaan Lahden seudulla lämmitykseen tarvittava energia tuottaa 

markkinaehtoisesti halvimmalla polttoaineella. Tulevaisuudessa tämä tarkoittaa Lahden 

seudulla ennen kaikkea metsähakkeen hinnan tarkkailua kivihiilen jäädessä pois 

tuotannosta. Tunteina jolloin energiaa olisi ylimäärin tarjolla, voidaan itse tuotantoa 

optimoida markkinaehtoisesti, koska Kymijärvi II voimalaitos on CHP-laitos.  

 Kymijärvi I jäädessä pois lämmöntuotannosta arvioidaan lisälämmöntuotannon määrän 

kasvavan, jolloin maakaasun käyttö lisääntyy entisestään, jolloin myös käyttötunnit 

lisääntyvät. Jos kuitenkin arvioidaan maakaasun käyttöä tulevaisuudessa vuoden 2017 

pohjalta, pystyttäisiin 13 MW lisäteholla kattamaan 4757 tuntia, jolloin maakaasua 

käytettiin 14 355 MWh edestä. Tänä aikana maakaasua ei tarvitsisi käyttää ollenkaan 

kaukolämpöverkon lisälämmitykseen. Maakaasua käytettiin 829 tuntia yli 13 MW:n 

teholla. Tänä aikana maakaasun kulutusta pystytään vähentämään 10 777 MWh:a 

lämpöpumppuinvestoinneilla. Kaiken kaikkiaan tuotannosta voitaisiin siis vähentää 25 132 

MWh maakaasun käyttöä, mikä tarkoittaisi vuoden 2017 ostohinnalla asiakkaalle asti 

tuotettuna 1 733 103 €. Sähköllä tuotettuna tämä tulisi maksamaan 680 203 €, kun COP-

kerroin olisi esimerkkikohteista laskettu 3,68 ja sähkön MWh hinta 99,60 €. Kun pohditaan 

tuotannosta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä, sähköllä tuotettuna päästöjä syntyisi 

4 209 tonnia vähemmän vuosittain.  

Vaikka hajautetun tuotannon määrä kasvaisikin 13 MW, tarkoittaisi se noin 300 uutta 

PILP-investointia Lahti Energian kaukolämpöverkoston alueella. Lahti Energian 

kaukolämpö 2.0 –konseptin pohjalta mietittynä tämä tarkoittaisi varovaisesti arvioiden 

noin 30 miljoonan euron investointikustannuksia. Maakaasukattiloiden tarkkoja hintoja ei 

ole julkistettu, mutta ryhdyttäessä suunnittelemaan uutta maakaasulaitosta 

kaukolämmöntuotantoon käytetään noin 100 000€ yhtä rakennettua megawattia kohden 

arvioitaessa laitoksen laitteiston hintaa (Lahti Energia 2018d). Näin ollen vastaavan 
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kokoluokan maakaasukattila laitteisto saataisiin jo 1,3 miljoonalla eurolla. Riippuen 

laitoksen sijainnista tulee investointikustannuksiin myös maanrakennus- ja 

kaukolämpöverkkoon liittymiskustannukset, jotka nostavat laitoksen lopullista hintaa. 

Energiayhtiön näkökulmasta lämpöpumppua tuotantomuotona ja sen yleistymistä hidastaa 

juuri investoinnin korkea hinta suhteessa saatuun tehoon. 300 uuden PILP-investoinnin 

toteuttaminen vaatii myös vuosia eikä esitetty 13 MW:a ole saatavilla vuosiin, vaikka 

asennuksiin panostettaisiin. 

Lämpöpumppujen osalta yleinen tietoisuus on kuitenkin koko ajan lisääntymässä ja 

tällaisia investointeja tarjoavat yritykset tarjoavat laitteitaan esimerkiksi 

julkisivusaneerauksen yhteydessä. Taloyhtiöt, jotka suunnittelevat suurempia remontteja, 

mahdollisesti ostavat energiatehokkuusratkaisun osaksi tulevia remontteja. Motivan 

(2017a) kyselyn mukaan suurimmat syyt lämpöpumppuinvestointia tehdessä olivat; 

”kustannussäästö, energiansäästö ja rakennuksen jälleenmyyntiarvon lisääminen”. Myös 

Lahti Energia on tiedostanut tämän, että PILP-investoinnit ovat yleistymässä ja on tärkeää 

olla mukana tulevassa energiantuotannon muutoksessa. Vuosittain laitteistoja tulee lisää ja 

kaikkien laitteiden toiminta vaikuttaa Lahti Energian kaukolämpöverkkoon. Kuten jo 

kuvasta 10 nähtiin, voi huonosti toimivalla laitteistolla olla merkittäviä seurauksia 

kaukolämmön virtaukseen kiinteistössä. Yhden kiinteistön merkitys ei koko verkossa ole 

merkittävä, mutta jos satojen kiinteistöjen kulutus nousee kuusinkertaiseksi ajankohtana, 

jolloin verkoston kyky on koetuksella, muuttuu tilanne kestämättömäksi. Tutkittaessa 

kuvan 10 tapausta tarkemmin kulutuspiikkien huiput näyttäisivät korreloivan parhaiten 

käyttöveden kulutuksen mukaan. Käyttöveden kulutuksen kasvaessa myös maakaasun 

osuus kaukolämpöverkon lämmityksessä kasvaa. Lisääntynyt virtaama nostaa palaavan 

kaukolämpöveden lämpötilaa verkostossa, mikä laskee savukaasupesureilta saatavan 

energian määrää. Sen lisäksi kohonnut virtaama aiheuttaa myös kaukolämpöverkossa 

paineen laskua, minkä seurauksena välipumppaamoja tai lisää huipputeholaitoksia on 

käynnistettävä pitämään kaukolämpöverkoston paine riittävänä.   

9.2 Hajautetun tuotannon muut ansaintamahdollisuudet 

Energiantuotannon muutos kohti vihreämpää ja ympäristöystävällisempää tuotantoa näkyy 

myös sähkömarkkinoilla. Aurinkosähkön tuotantomäärät ovat vuosien 2015 ja 2017 
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välisenä aikana kasvaneet 2,7 kertaisesti yltäen 27 GWh:iin vuositasolla. Tuulivoimalla 

tuotetun sähkön tuotantomäärät ovat myös kasvaneet yli kaksinkertaisesti vuosien 2015–

2017 välisenä aikana. Vuonna 2017 tuulivoimalla tuotettiin 4802 GWh:a sähköä 

(Tilastokeskus 2018b). Voimakkaasti kasvaneet tuotantomäärät kertovat tuotannon 

keskittyvän yhä enemmän uusiutuviin tuotantomuotoihin. Aurinko- ja tuulivoimaloiden 

tuotto vaihtelevat suuresti vallitsevan sään mukaan. Tällaisen tuotannon tuotantomäärien 

kasvu tuo markkinoille myös uudenlaisia haasteita sähkömarkkinoille. Fingridin (2018a) 

sähkömarkkinoiden tulevaisuutta pohtivalla nettisivulla esitetään sähkömarkkinoiden 

siirtyvän yhä enemmän lähemmäs käyttöhetkeä. 

Tällainen markkinatilanne luo kysyntää myös erilaisille säätösähköratkaisuille. 

Automaation myötä lämpöpumppuja voidaan ohjata etävalvonnassa, joten suuren 

sähkökapasiteetin omaava yritys voi osallistua Fingridin ylläpitämille 

säätösähkömarkkinoille, jos tietyt rajaehdot täyttyvät. Riippuen mahdollisesta käytettävissä 

olevasta kapasiteetista ja sen aktivoitumisajasta on olemassa muutamia erilaisia 

markkinoita ja ansaintamalleja. Säätösähkö- ja säätökapasiteettimarkkinat vaativat 

vähintään 5 MW:a säädettävää tehoa, jotta markkinoille voi osallistua. Vähimmäismäärä 5 

MW:a on oltava elektronisesti aktivoitavissa, kun muuten vähimmäismäärä on 10 MW:a. 

10 MW:n muutos on pystyttävä toteuttamaan 15 minuutin kuluessa pyynnöstä. Vaikka 

tulevaisuudessa elektronisesti ohjattua lämpöpumpputehoa voisi olla Lahden seudulla jopa 

15 MW:ia, on sen pääasiallinen tarkoitus tuottaa lämpöä kaukolämpöverkkoon. 

Lämpöpumppujen osalta lämmöntuotanto voi kärsiä, jos lämpöpumppukapasiteettia 

ohjaillaan säätösähkömarkkinoiden ehdoilla. Aktiivinen säätösähkömarkkinoilla olo voisi 

aiheuttaa tilanteita, jolloin sähkönkulutusta olisi syytä vähentää, vaikka lämmityksen tarve 

olisi suuri. Lämpöpumppukapasiteetin pois päältä kytkeminen johtaisi huonoimmassa 

tapauksessa maakaasukattiloiden käynnistämiseen. Tällöin säätösähkömarkkinoilta 

saatavan taloudellisen hyödyn tulee olla suurempi kuin maakaasun poltosta aiheutuvat 

kustannukset. (Fingrid 2018) 

Toinen markkina-alue on taajuusohjattu käyttö- ja häiriöreservimarkkinat. 

Taajuusohjattuun käyttöreservimarkkinoilla voi osallistua alkaen 0.1 MW:sta ja 

häiriöreservimarkkinoille 1 MW:sta. Näiden reservien tarkoitus on pitää sähkönverkon 

taajuus halutussa 50 Hz:ssä. Vaihteluväli on 0,1 Hz molempiin suuntiin. Näistä 

käyttöreservi toimii esisäätönä ja häiriöreservi aktivoituu, kun taajuus uhkaa pudota alle 
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49,9 Hz:n. Häiriöreservin tarkoitus on pitää taajuus vähintään 49,5 Hz jotta vältyttäisiin 

laajamittaisilta sähköverkko-ongelmilta. Taajuusohjatun käyttöreservin aktivoitumisaika 

on 3 minuuttia ±0,1 Hz askelmaisella taajuusmuutoksella, kun taajuusohjatussa 

häiriöreservissä on muutamia erivaihtoehtoja aktivoitumisajalle, riippuen onko kyseessä 

voimalaitos vai relekytketyt resurssit sekä aktivoimistyypistä. Näillä markkinoilla myös 

tarjoussäännöt poikkeavat hieman toisistaan. Taajuusohjatussa käyttöreservissä yhden 

tarjouksen maksimikapasiteetti voi olla 5 MW, kun se häiriöreservissä voi olla 10 MW. 

Tarjouksen vähimmäiskapasiteetti käyttöreservissä on aikaisemmin mainittu 

vähimmäismäärä 0.1 MW ja häiriöreservissä minimin ollessa 1 MW. (Fingrid 2018b) 

Jos mietitään koko kantaa tulevaisuudessa, invertteripohjaisten lämpöpumppujen 

yleistyminen mahdollistaa tehonsäädön portaattomasti, ja näin ollen osallistuminen 

taajuusohjatulle käyttöreservimarkkinoille olisi mahdollista ilman suuria muutoksia 

lämmöntuotannossa. Koska häiriöreservimarkkinoilla vaaditaan vähintään 1 MW 

säätökapasiteettia, keskitytään markkinoista helpommin saavutettavaan ja vähemmän 

lämpöpumppujen toimintaan vaikuttavaan käyttöreservimarkkinoihin. 

Käyttöreservimarkkinoilla ansaintamalleja on kahdenlaista, jakautuen tunti- ja 

vuosimarkkinoihin. Vuosimarkkinoilla maksetaan kiinteätä hintaa markkinoille tarjotusta 

käyttöreservistä. Vuonna 2018 hinta on 14 €/MWh. Näin ollen käyttöreservin tarjoaja saa 

jokaiselta tarjoamaltaan tunnilta 14 € tarjottua megawattia kohden, mikä tarkoittaisi 

vuodessa noin 123 000 €. Markkinoiden minimikapasiteetilla käyttöreservistä olisi 

mahdollisuus ansainta noin 12 300 € (Fingrid 2018c). Sen lisäksi on mahdollista saada 

energiakorvaus kultakin tunnilta, milloin reservisähköä on käytetty. Energiakorvaus 

määräytyy kunkin tunnin erikseen markkinoiden pohjalta muodostuneeseen hintaan 

(Fingrid 2018d). Taajuusohjattua käyttöreserviä on mahdollista myydä myös 

tuntimarkkinoilla. 

Tässä tapauksessa Lahti Energia voisi sopia Fingridin kanssa tuntisopimuksen. 

Tuntisopimuksessa tarjoukset seuraavan päivän tarjolla olevasta käyttösähköreservistä 

jätetään klo 18.30 mennessä. Näin ollen, kun osataan arvioida seuraavan päivän 

lämmitystarve kaukolämpöverkossa, voidaan ylimääräinen sähköteho myydä 

käyttöreserviin, jota Fingrid käyttää tarpeen mukaan. Suuressa lämpöpumppukannassa 

tällainen järjestely olisi mahdollista. Osallistumiseen vaadittava 0,1 MW:a vastaa noin 3 

kiinteistöä. Tällainen järjestely vaatii kuitenkin hyvin toimivaa automatiikkaa, joka 
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kykenee operoimaan Fingridin vaatimalla tavalla vaarantamatta lämpöpumppuja. 

Kiinteistöihin asennetut lämpöpumput toimivat vain, jos kiinteistössä on lämmöntarvetta. 
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10 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

Lämpöpumppuinvestoinneilla voidaan saavuttaa Lahti Energian kaukolämpöverkossa 

kaivattua tuotannon ja sen monipuolisuuden lisäämistä. Työssä tarkasteltiin yksittäistä 

kohdetta aina koko verkoston alueella sijaitsevaan potentiaaliin. Työn tarkoituksena oli 

tuoda esille lämpöpumpuilla toteutetun hajautetun tuotannon tehojouston potentiaali ja sen 

vaikutus kaukolämpöverkossa.  

Kaukolämpöyhtiön näkökulmasta lämpöpumput ovat järkevä energiantuotantomuoto, 

koska ne keventävät kaukolämpöverkon kuormaa sekä niiden hyvän kokonaishyötysuhteen 

takia verrattuna esimerkiksi maakaasulaitoksiin. Ongelmiakin toki löytyy. Työssä esiteltiin 

kohde, jonka tilavuusvesivirta on muuttunut radikaalisti PILP-investoinnin jälkeen, voi 

yleistyessään aiheuttaa virtauksen huojuntaa kaukolämpöverkkoon, mikä aiheuttaa 

paineenlaskua ja kohonnutta kaukolämmönpaluuveden lämpötilaa. Tuottotehoon nähden 

PILP:n investointikustannukset ovat myös korkeat. Tämän takia Lahti Energian 

toteuttaessa investointia kaukolämpö 2.0 –konseptin mukaisesti, on jokainen 

kohdekiinteistö arvioitava erikseen.  

Työn perusteella havaittiin, että vaikka Lahti Energia ei lähtisi itse aktiivisesti tarjoamaan 

lämpöpumppuratkaisuja Lahden seudun kiinteistöihin, on Lahti Energian oltava aktiivisesti 

mukana hajautetun energiantuotannon kehityksessä ja sen toiminnassa. Tämä voidaan 

toteuttaa joko solmimalla kaukolämpö 2.0 –konseptin pohjalta asiakkaan kanssa 

palvelusopimus, jossa lämpöä myydään palveluna, tai kiinnittää heidän verkossaan 

toteutettuihin energiantuotantoratkaisuihin entistä suurempaa huomiota. Työssä esitetyt 

tulokset perustuvat lämpötilanormeerattuihin, toteutuneisiin kulutus- ja tuottotietoihin, 

joiden perusteella jo tämän hetkistä lämpöpumppukapasiteettia voidaan pitää hyvänä lisänä 

kaukolämmöntuotannossa. Ostoenergian osuus oli kaikissa kohteissa vähentynyt 

merkittävästi PILP:n myötä.  

Hajautetun tuotannon uskotaan lisääntyvän tulevaisuudessa johtuen energiatehokkuutta 

ajavasta lainsäädännöstä, energiahintojen noususta sekä energiantuotannon päästöjen 

vähentämisestä. Saadakseen hajautetun tuotannon kautta tehojoustopotentiaalia 

kaukolämmöntuotantoon Lahti Energian kannattaa tehdä kaukolämpö 2.0 –konseptin 
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mukaisia sopimuksia myös sellaisten kohteiden kanssa, jotka toteuttavat tai ovat 

toteuttaneet PILP-investoinnin itsenäisesti. Sopimuksella, joka antaa Lahti Energialle 

oikeuden asiakkaan omistamiin laitteisiin, koko kaukolämpöverkoston tuotannon 

optimointiin saavutetaan hybridijärjestelmän suurin hyöty. Sopimuksella vältytään 

tilanteilta, joissa eri tuotantomuodot toimivat jokainen omana yksikkönään, eikä 

yhtenäisenä lämmöntuotantohybridinä. Lisäksi, tarkasteltaessa Lahti Energian 

kaukolämmön tuotantoa, joka tapahtuu yhdistetyllä tuotannolla olisi, jopa 

energiatehokkaampaa sammuttaa lämpöpumput kesäksi. Tällä tavoin vältytään liialliselta 

energiantuotannolta ja vähennetään huomattavasti lämpöpumppujen käynnistysmääriä, 

mikä puolestaan lisää niiden elinikää.   

On kuitenkin muistettava, että aina tällaiseen sopimukseen ei tulla pääsemään. Lahti 

Energian kannattaisikin ottaa entistä aktiivisempi rooli, kun uusia 

lämpöpumppuinvestointeja ollaan tekemässä heidän verkoston alueella. 

Lämpöpumppusuunnitelmien ja rakennettujen järjestelmien toimivuuden tarkastamisella 

ennaltaehkäistään mahdolliset tilanteet, joissa lämpöpumppuinvestoinnit aiheuttavat 

vahinkoa kaukolämpöverkoston toimivuuteen.  

Tulevaisuudessa uusien asuinalueiden yhdeksi mahdolliseksi lämmitysjärjestelmäksi olisi 

hyvä pohtia kaukolämpö-lämpöpumppuhybridiä, missä lämpöpumpun tarvitsema 

keruupiirin energia saataisiin suoraan esimerkiksi kaukolämpöverkon paluulinjasta. 

Paluuveden lämpötilan ollessa lämpöpumpun toiminnalle sallimissa rajoissa voitaisiin 

lämpöpumpuilla tehdä riittävä määrä lämmitysenergiaa koko asunnon tarpeisiin. Tällaisen 

järjestelmän mahdollisuutta esimerkiksi aluelämpöverkoston lämmöntuotantomuotona 

kannattaisi pohtia. Lämpöpumppujen yhä yleistyessä olisi hyvä myös tutkia 

lämpöpumppujärjestelmiä kokonaisvaltaisen automaatiojärjestelmän kannalta. Kuinka 

koko kaupungin lämpöpumppukanta saataisiin optimoitua parhaiten lämmöntuotantoon 

kaukolämpöverkostoa ajatellen, ja miten lämpöpumpuilla voitaisiin vastata tulevaisuudessa 

kasvavaan säätösähkön tarpeeseen.  

Ominaisuuksiltaan lämpöpumput sopisivat hyvin yhtenä hajautetun tuotannon muotona 

osaksi kaukolämmöntuotantoa. Poistoilmalämpöpumpuilla kiinteistöstä poistuvasta 

lämpimästä huoneilmasta saadaan kerättyä energia talteen ja palautettua takaisin 

kiinteistöön. Verkostolliset ja laitteistolliset hyötysuhdehäviöt ovat erittäin pieniä, mikä 
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tekee lämpöpumpusta energiatehokkaan lämmitysratkaisun. Lahti Energian näkökulmasta 

lämpöpumppujen lisääminen hajautettuna energian tuotantomuotona, ja uuden kaukolämpö 

2.0 –konseptin, voidaan sanoa olevan järkevä ja uusi liikesuunta hieman jämähtäneelle 

alalle, koska asiakkaiden tietoisuus lämpöpumpuista lisääntyy. Samaan aikaan myös 

lainsäädäntö vaatii yhä enemmän. Lisääntynyt tietoisuus lisää Lahden seudulla 

toteutettujen lämpöpumppuinvestointien määrää, mikä tulevaisuudessa näkyy myös 

kaukolämmöntuotannossa. Kaukolämpö 2.0 –konseptin voidaan sanoa tuovan samanlaista 

helppoutta ja selkeää hinnoittelua lämmitysalalle, kuin mobiililiikenne on kokenut. Kun 

mietitään vuosikymmen taaksepäin, koki internet ja mobiililiikenne samanlaisen 

suunnanmuutoksen. Vielä vuosituhannen alussa maksettiin kiinteähintaa siirrettyä 

yksikköä kohden. Nykypäivänä lähes jokainen maksaa internetistä ja puhelimestaan 

kiinteähintaista laskua, joka sisältää ennalta sovitut asiat eikä käyttöä hinnoitella enää 

siirrettyä megabittiä kohden. 
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11 YHTEENVETO 

Suomessa koettiin voimakas kaupungistuminen 1960–1970 luvuilla, jolloin kerrostaloja 

rakennettiin kovalla tahdilla vastaamaan kaupunkien asuntopulaan. Nämä rakennukset ovat 

nykyään yli 40–50 vuotta vanhoja eivätkä enää vastaa energiatehokkuudeltaan nykyajan 

standardeja. Suurimpia yksittäisiä hukkaenergian lähteitä näissä kiinteistöissä ovat 

poistoilmaratkaisut. Useimmissa tämän ikäluokan kiinteistöissä ei ole poistoilmasta 

lämmöntalteenottoa, vaan pelkkä koneellinen poistoilmapuhallin, jolloin huoneilman 

sisältämä lämpöenergia menetetään ulkoilmaan. Tällainen tilanne luo suuret markkinat 

lämpöpumppuratkaisuja tarjoaville yrityksille, ja kiinnostus lämpöpumppuja kohtaan onkin 

ollut suuressa kasvussa.  

Diplomityön tarkoituksena oli arvioida poistoilmalämpöpumppukohteiden asemaa osana 

kaukolämpöverkkoa. Työssä suunniteltiin esimerkkikytkentä kaukolämpöverkon rinnalle, 

joka ei aiheuta haittaa itse kaukolämpöverkolle ja mahdollistaa lämpöpumpun toimivuuden 

hyvällä hyötysuhteella. Hajautetulla tuotannolla kaukolämpöyhtiön olisi mahdollista saada 

tehojoustoa omaan kaukolämmöntuotantoon. Lämpöpumppujen yleistyessä tulee niiden 

vaikutus korostumaan energiantuotannossa. Työtä tarkasteltiin jo olemassa olevien 

lämpöpumppukohteiden avulla ja selvitettiin, että oikein mitoitetulla 

poistoilmalämpöpumpulla kaukolämmön kulutus voidaan vähentää noin puoleen 

alkuperäisestä ja ostoenergian osuutta noin 30–40 %:a alkuperäisestä. Kaukolämpöyhtiön 

näkökulmasta yksittäiset kiinteistöt eivät aiheuta merkittävää muutosta 

kaukolämmöntuotannossa ja kaukolämpöverkon toiminnassa. Tutkittujen 20 kohteen 

avulla voitiin jo arvioida lämpöpumppujen yleistymisen vaikutusta kaukolämpöverkon 

toimintaan ja lämpöpumppujen toimintaa osana lämmöntuotantoa. 

Erilaiset hybridijärjestelmät eivät ole enää pelkkää tulevaisuutta, vaan ne ovat nykyaikaa ja 

tulleet jäädäkseen. Kaukolämpöyhtiöstä riippumatta hybridijärjestelmät tulevat 

lisääntymään kaukolämpöyhtiöiden alueella. Kaukolämpöyhtiöiden kannattaisikin kehittää 

omaa toimintaa jämähtäneellä alalla ja lähteä kehittämään liiketoimintaansa myös 

hajautetun tuotannon saralla, jotta oma keskitetty lämmitysliiketoiminta menestyy 

jatkossakin. 
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LIITE 1 (1/1) 

  

Liite 1. Kuukausittainen keskilämpötila vuosilta 2014–2017 

Kuukausi 2017 2016 2015 2014 

Tammikuu -3,86 °C -12,769 °C -3,615 °C -8,916 °C 

Helmikuu -4,51 °C -1,518 °C -1,3 °C -0,687 °C 

Maaliskuu 0,122 °C -0,622 °C 0,615 °C 0,694 °C 

Huhtikuu 1,651 °C 4,435 °C 4,572 °C 4,662 °C 

Toukokuu 8,934 °C 12,91 °C 9,145 °C 10,257 °C 

Kesäkuu 12,82 °C 15,14 °C 12,694 °C 12,891 °C 

Heinäkuu 14,808 °C 16,828 °C 15,162 °C 19,197 °C 

Elokuu 14,58 °C 14,846 °C 15,46 °C 16,007 °C 

Syyskuu 10,15 °C 11,063 °C 11,344 °C 10,542 °C 

Lokakuu 4,354 °C 3,725 °C 3,564 °C 4,489 °C 

Marraskuu 1,319 °C -1,45 °C 3,629 °C 1,288 °C 

Joulukuu -0,405 °C -2,138 °C 1,348 °C -2,636 °C 

 

 


