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Tiivistelmä 

Selvityksen tavoitteena oli selvittää lämpöpumppujen hyödyntämismahdollisuuksia Suomessa osana 

kaukolämpöjärjestelmää – yhtenä lämmön tuotantomuotona kaukolämpöverkossa. Työssä tarkasteltiin 

Suomen olosuhteisiin soveltuvia toteutusvaihtoehtoja suurille lämpöpumpuille kaukolämpöverkoissa, 

analysoitiin niiden hyötyjä ja rooleja kaukolämpöjärjestelmissä sekä arvioitiin suurten lämpöpumppujen 

teoreettista potentiaalia, teknistaloudellista kannattavuutta ja hyödyntämiseen liittyviä rajoitteita. Työ 

perustui aiempien selvitysten ja toteutettujen lämpöpumppuinvestointien kartoitukseen, 

asiantuntijahaastatteluihin sekä simulointeihin ja muihin analyyseihin. Selvitys oli rajattu siten, että työssä 

tarkasteltiin vain ”suuria” lämpöpumppuja, jotka syöttävät lämpöä suoraan kaukolämpöverkkoon ja joiden 

rooli kaukolämmön tuotannossa on merkittävä. Selvityksessä ei tarkasteltu asiakaskohtaisia, lämmön 

käyttöpaikalla toimivia lämpöpumppuja eikä lämpöpumpputeknologioita tai lämpöpumppujen kylmäaineita. 

Viime vuosina lämpöpumppulaitoksia on otettu käyttöön kaukolämmön tuotannossa useilla paikkakunnilla ja 

vielä useammilla paikkakunnilla on arvioitu lämpöpumppuinvestoinnin kannattavuutta. Suurten 

lämpöpumppujen suosiota on kasvattanut mm. epävarmuuden lisääntyminen sähkö- ja energiamarkkinoiden 

tulevan kehityksen suhteen sekä sähkön tukkumarkkinahinnan lasku. Suomessa lämpöpumppuja on 

hyödynnetty kaukolämmön tuotannossa suuressa mittakaavassa vain Helsingissä, Espoossa ja Turussa, joissa 

kaikissa käyttö perustuu pääasiassa yhdyskunnan jätevesien ylijäämälämmön talteenottoon. 

Suurilla lämpöpumpuilla on potentiaalisesti useita hyötyjä osana kaukolämpöjärjestelmää. Ne lisäävät 

kaukolämpöjärjestelmän ja lämmöntuotannon joustavuutta, sillä ne mahdollistavat sähkön käytön lämmön 

tuotannossa ja toisaalta yhdessä CHP-tuotannon kanssa lisäävät joustavuutta sähkön tuotannossa ja käytön 

painottamisessa markkinaolosuhteiden mukaan. Lisäksi lämpöpumput mahdollistavat suurten 

peruskuormalaitosten käyttöasteen optimoinnin – erityisesti, jos järjestelmään kuuluu lämpöpumppujen 

lisäksi energiavarastoja.  Lämpöpumput myös käynnistyvät nopeasti, joten niitä voidaan tarvittaessa ajaa 

varsin monipuolisesti, ja lämpöpumppuinvestoinnit voidaan varsin helposti toteuttaa vaiheittain. 

Lämpöpumput monipuolistavat lämmöntuotantorakennetta ja suojaavat markkinariskeiltä. Lisäksi 

lämpöpumput mahdollistavat muuten käyttämättä jäävien ylijäämälämmönlähteiden hyödyntämisen ja 

kasvattavat uusiutuvan lämmöntuotannon osuutta. 

Lämpöpumppuinvestoinnin hyötyjä ja kannattavuutta täytyy arvioida aina järjestelmään räätälöidyn 

ratkaisun näkökulmasta huomioiden paikalliset olosuhteet, maankäyttö, lämpö- ja sähköverkon rakenne, 

lämmönlähteen sijainti yms. Suuren lämpöpumpun rakentamista osaksi kaukolämpöjärjestelmää ei tulisi 

nähdä irrallisena investointina, vaan investoinnin kannattavuutta ja vaikutuksia täytyy tarkastella koko 

järjestelmän tasolla. Lämpöpumppuinvestoinnin kannattavuuden näkökulmasta tärkein edellytys on, että 

lämpöpumpulla on luonteva rooli kaukolämpöjärjestelmässä. Lisäksi lämmönlähteen tulee olla lähellä 

kaukolämpökuormia, lämpötilaltaan soveltuva, pysyvä ja saatavuudeltaan tasainen. Suuri merkitys on myös 

sillä, että lämpöpumpulla tuotettua lämpöä ei tarvitse priimata tai se onnistuu olemassa olevilla laitoksilla. 

Lämpöpumppujen rooli kaukolämpöjärjestelmässä vaihtelee kaukolämpöjärjestelmän koosta riippuen. 

Pienissä kaukolämpöjärjestelmissä lämpöpumput tyypillisesti korvaavat lämpökeskuksilla tuotettua lämpöä 

– erityisesti fossiilisilla polttoaineilla tuotettua lämpöä. Keskisuurissa järjestelmissä, joissa 

peruskuormakoneena on CHP-laitos, lämpöpumppuja käytetään peruskuormalaitoksen tuotannon 

optimointiin, jolloin saadaan optimoitua järjestelmätason kannattavuutta. Lisäksi lämpöpumpuilla (ja niihin 

yhdistetyillä lämpövarastoilla) minimoidaan kalliiden huippukuormakoneiden käyttöä. Parhaimmillaan 

lämpöpumppu on suurissa kaukolämpöjärjestelmissä, joissa se kytkee yhteen sähkö-, lämmitys- ja 

jäähdytysjärjestelmät. Suurissa järjestelmissä lämpöpumppujen rooli onkin tuottaa lämpöä ja jäähdytystä 

mahdollisimman kustannustehokkaasti ja optimoida koko järjestelmän kannattavuutta. 

Arvioimalla erikseen lämpöpumppujen hyödyntämispotentiaali erikokoisissa kaukolämpöjärjestelmissä, 

saadaan suurten lämpöpumppujen kokonaishyödyntämispotentiaaliksi Suomessa noin 3–4 TWh, eli 9-13% 

myydyn kaukolämmön kokonaismäärästä. Kaukolämmöntuotanto lämpöpumpuilla on tällä hetkellä 0,6 TWh. 
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Abstract: Large Heat Pumps in District Heating Systems  

The objective of this study was to assess the commercial potential of using heat pumps as part of district 

heating (DH) systems in Finland – as one means of heat production in DH networks. The study included a 

review of various implementation options for large heat pumps in Finnish DH systems, an analysis of the 

advantages and roles of large heat pumps in DH networks and an assessment of the theoretical potential, 

economic viability and possible limitations of using large heat pumps in DH systems. Research was based on 

a review of earlier Nordic studies in the field, an analysis of previous investments in large heat pumps, 

expert interviews, simulations and other similar means of analysis. The focus of this study was in large heat 

pumps that produce heat directly to DH networks and have a significant role in heat production. The study 

did not cover customer-specific heat pump solutions that are operated at the site of heat consumption. The 

study did not assess heat pump technologies nor cold refrigerants used in heat pumps, either. 

In recent years, many cities have implemented heat pump plants for district heat production and even more 

have evaluated the potential of such heat pump investments. The popularity of large heat pumps has 

increased among other things due to increased uncertainty regarding the outlook of electricity and energy 

markets and the decrease in the spot price of electricity. In Finland large heat pumps are used in district 

heat production on a larger scale only in the cities of Helsinki, Espoo and Turku, in all of which the concept 

is based on utilizing excess heat from municipal waste water. 

Large heat pumps potentially hold many advantages as part of DH systems. They increase the flexibility of 

district heating system and heat production, as they enable the use of electricity in heat production and, 

combined with CHP production, they increase flexibility between electricity production and usage 

depending on the price of electricity. In addition, heat pumps help in optimizing the utilization rate of base-

load plants – especially if combined with heat storages. Heat pumps are also quick to start, which means 

that they can be run in a variety of ways. Addtionally, it is possible to make heat pump investments in 

several phases – one machine at a time. Heat pumps diversify the structure of heat production and help 

manage market risks. Heat pumps also enable the utilization of excess heat which would otherwise go to 

waste and increase the share of renewable heat production, too. 

Analysis of potential benefits and profitability of a heat pump investment should always be based on a 

tailored concept designed to the specific system. The analysis shoud take into account local circumstances, 

land use, the structure of heat and electricity network and the location of the heat source. Building a large 

heat pump plant as part of a DH system should not be seen as a separate investment. Instead, its profitability 

and effects should be evaluated as a whole taking into account the entire DH system – especially base-load 

plants. The primary prerequisite for a heat pump investment to be profitable is that it has a natural role as 

part of the DH system. In addition, the heat source must be stable, of suitable temperature, close to heat 

loads, and constantly available. It is also important that the heat produced with heat pumps does not need 

priming to a higher temperature or that this can be done with existing heat plants. 

The role of a heat pump within a DH system depends on the size of the specific system. In small systems 

heat pumps typically replace heat produced with fossil fuels in heat plants. In mid-size systems with CHP 

plants, heat pumps are used to optimize the performance of of the base-load plant in order to optimize the 

overall profitability of the DH system. Heat pumps combined with heat storages also help minimize the use 

of oil-fired boilers or other expensive peak or reserve production capacity. Large heat pumps work best in 

large systems, in which they connect electricity, heating and cooling systems. The role of heat pumps in 

large systems is to produce district heat and cooling in the most cost-efficient way and hence optimize the 

profitability of the entire system.  

By estimating the potential of heat pumps for district heat production separately for systems of different 

sizes, the total potential for heat-pump-based district heating in Finland is estimated at about 3-4 TWh. 

This corresponds to 9-13% of total district heating sold in Finland. Currently large heat pumps produce about 

0.6 TWh of district heating used in Finland (less than 2% of the total). 
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1. Johdanto 

 

1.1 Selvityksen tavoitteet ja rajaus 

Päästäkseen tavoiteltuun hiilineutraaliin energian tuotantoon vuoteen 2050 mennessä, 

kaukolämpöyritykset etsivät erilaisia uusiutuvan energian ratkaisuja, joilla voitaisiin korvata 

fossiilisiin energialähteisiin pohjautuvaa tuotantoa. Suuret lämpöpumput ovat kiinnostava 

vaihtoehto tulevaisuuden kaukolämpöjärjestelmien lämmöntuotantomuodoiksi, koska niillä 

pystytään hyödyntämään hyvin monenlaisia lämmönlähteitä. Lisäksi sähkön tukkumarkkinahinnan 

lasku on tehnyt lämpöpumpuilla tuotetusta lämmöstä entistä kilpailukykyisempää. Lämpöpumput 

voivat myös hyödyntää mahdollista ajoittaisesta sähkön ylituotannosta aiheutuvaa nollahintaista 

sähköä, jota saattaa esiintyä mm. tuulivoiman suuren tuotannon vuoksi. Suomessa lämpöpumppuja 

on hyödynnetty kaukolämmön tuotannossa suuressa mittakaavassa vain Helsingissä, Espoossa ja 

Turussa, joissa kaikissa käyttö perustuu pääasiassa yhdyskunnan jätevesien ylijäämälämmön 

talteenottoon. 

Tämän selvityksen tavoitteena on ollut selvittää lämpöpumppujen hyödyntämismahdollisuuksia 

Suomessa osana kaukolämpöjärjestelmää – yhtenä lämmön tuotantomuotona kaukolämpöverkossa. 

Työssä on 

 Tarkasteltu Suomen olosuhteisiin soveltuvia toteutusvaihtoehtoja suurille lämpöpumpuille 

kaukolämpöverkoissa 

 Analysoitu niiden teoreettista potentiaalia ja teknistaloudellista kannattavuutta 

 Kartoitettu mahdollisia teknisiä ja eri osapuolten välisiä sopimusteknisiä rajoitteita 

suurten lämpöpumppujen hyödyntämiselle. 

Selvitys on rajattu siten, että työssä on tarkasteltu vain ”suuria” lämpöpumppuja, jotka syöttävät 

lämpöä suoraan kaukolämpöverkkoon ja joiden rooli kaukolämmön tuotannossa on jokseenkin 

merkittävä. Pienissä kaukolämpöjärjestelmissä lämpöteholtaan 1-3 MW:n lämpöpumppu voidaan 

katsoa suureksi, kun taas suurissa kaukolämpöjärjestelmissä tarkastellaan pääsääntöisesti tätä 

suurempia lämpöpumppuja. Selvityksessä ei ole tarkasteltu asiakaskohtaisia, lämmön 

käyttöpaikalla toimivia lämpöpumppuja. Raportissa ei myöskään tarkastella syvällisesti 

lämpöpumpputeknologioita tai lämpöpumpuissa käytettäviä kylmäaineita. Selvityksen 

näkökulmana on ollut lämpöpumppujen strategiset hyödyt ja rooli kaukolämpöverkoissa sekä 

lämpöpumppulaitosten potentiaali kaukolämmön tulevaisuuden tuotantomuotona. 

 

1.2 Tarkastelun yleiset periaatteet 

Kaukolämpöjärjestelmät eroavat toisistaan huomattavasti mm. lämmön tuotantorakenteen, 

varastointikyvyn, kuormituskäyrän ja verkon rakenteen osalta, joten on selvää, että myös suurten 

lämpöpumppujen rooli, hyödyt ja potentiaali eroavat järjestelmäkohtaisesti merkittävästikin. 

Tästä syystä lämpöpumppuinvestointien kannattavuutta on tarkasteltu aina järjestelmäkohtaisesti 

järjestelmän ominaisuudet huomioiden. Lämpöpumppuinvestoinnin kannattavuudesta jossain 

kaukolämpöjärjestelmässä ei voi myöskään tehdä johtopäätöstä, että vastaava investointi olisi 

kannattava samankaltaisessa järjestelmässä jossain muualla. Tätä seikkaa on korostettu tässä 

selvityksessä useaan kertaan. Lämpöpumppulaitosinvestointia harkitseville kaukolämpöyhtiöille 

on pyritty tuomaan työkaluja kannattavuuden arviointiin analysoimalla tekijöitä, jotka vaikuttavat 

lämpöpumppuinvestoinnin kannattavuutta parantavasti tai heikentävästi – mukaan lukien 

paikalliset olosuhteet mm. ulkolämpötilojen, maankäytön tai esimerkiksi sähköverkon rakenteen 

osalta. 
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Toinen tärkeä lähtökohta lämpöpumppulaitosinvestointien arvioinnissa on ollut, että suuren 

lämpöpumpun rakentamista osaksi kaukolämpöjärjestelmää ei ole tarkasteltu irrallisena 

investointina, vaan investoinnin kannattavuutta ja vaikutuksia on tarkasteltu koko 

kaukolämpöjärjestelmän tasolla huomioiden niin lämmön tuotanto, varastointi kuin jakelukin. 

Toisin sanoen investoinnin kannattavuutta arvioitaessa on tarkasteltu koko järjestelmän 

kassavirtoja ja niihin liittyvää ennuste-epävarmuutta sekä ilman suurta lämpöpumppua, että 

lämpöpumpun kanssa ja vertailtu näitä kahta vaihtoehtoa. Näin on saatu huomioitua myös 

investoinnin vaikutukset tuleviin investointitarpeisiin järjestelmätasolla sekä vaikutukset 

tulevaisuuden kassavirtojen ennustettavuuteen. 

 

1.3 Selvityksen toteutusmalli 

Työ toteutettiin kolmessa vaiheessa. Tutkimus alkoi kirjallisuuskatsauksella, jossa käytiin läpi 

erityisesti Pohjoismaissa tehtyjä aiempia tutkimuksia ja kartoituksia lämpöpumppujen käytöstä, 

roolista ja potentiaalista osana kaukolämpöjärjestelmiä. Työssä keskityttiin käytännönläheisiin 

tutkimuksiin, mutta jonkin verran käytiin läpi myös tieteellisiä tutkimuksia. Kirjallisuuskatsauksen 

osana kartoitettiin toteutettuja lämpöpumppulaitosinvestointeja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja 

Tanskassa sekä niistä saatuja kokemuksia.  

Toisessa vaiheessa otettiin yhteyttä valittuihin energiajärjestelmäasiantuntijoihin, 

lämpöpumpputoimittajiin sekä kotimaisiin ja pohjoismaisiin kaukolämpöyhtiöihin, joita 

haastateltiin heidän näkemyksistään ja kokemuksistaan lämpöpumpuista osana 

kaukolämpöjärjestelmiä. Haastatteluilla kartoitettiin lämpöpumppuinvestoinneilla saatujen 

hyötyjen lähteitä ja suuruusluokkaa, tuotetun lämmön kustannustasoa, investoinnin 

kannattavuutta erilaisissa järjestelmissä sekä investointeihin liittyviä riskejä ja rajoitteita. Lisäksi 

eriteltiin suurten lämpöpumppujen hyötypotentiaaliin vaikuttavia tekijöitä järjestelmätasolla. 

Yhteensä haastatteluja tehtiin noin 20 kappaletta. Liitteessä 2 on listattu haastatellut yritykset ja 

henkilöt. 

Analyysiä syvennettiin simulointiohjelmistolla tehdyillä mallinnuksilla. Simulointien avulla 

arvioitiin lämpöpumppulaitosten teoreettista hyötypotentiaalia erikokoisissa 

kaukolämpöjärjestelmissä sekä kaukolämpöjärjestelmään liittyvien ominaisuuksien (esim. 

kaukojäähdytysverkon tai lämpö-/kylmävarastojen olemassaolo, edullisen hukkalämmön 

saatavuus jne.) vaikutuksia lämpöpumppulaitosten kannattavuuteen ja hyötypotentiaaliin.  

Tarkasteluja tehtiin kolmelle lämmöntuotantorakenteeltaan erilaiselle ja erikokoiselle 

kaukolämpöjärjestelmälle, jotka kuvaavat tyypillisiä suomalaisia järjestelmiä. Pieni 

kaukolämpöjärjestelmä koostuu polttokattilasta ja huippulämpökeskuksista. Keskisuuri 

järjestelmä koostuu CHP-peruskuormalaitoksesta ja huippulämpökeskuksista. Suuri järjestelmä 

koostuu monipuolisesta tuotantorakenteesta sekä laajasta kaukolämpöverkosta, johon yhdistyy 

kaukojäähdytysverkkoa sekä mahdollisesti myös erillisiä matalalämpöverkkoja. Eri järjestelmiä 

havainnollistavat kaaviokuvat on esitelty kuvissa 1-3. 

Kolmannessa vaiheessa suurten lämpöpumppujen järkevimmät toteutuskonseptit, niiden 

soveltuvuus erilaisiin tilanteisiin sekä hyödyt, riskit ja reunaehdot tiivistettiin loppuraportiksi. 

Loppuraportti ja tiivistelmät viimeisteltiin asiakkaalta saatujen kommenttien perusteella. 
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Kuva 1. Pientä kaukolämpöjärjestelmää havainnollistava kaaviokuva 

 

 

Kuva 2. Keskisuurta kaukolämpöjärjestelmää havainnollistava kaaviokuva 
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Kuva 3. Suurta kaukolämpöjärjestelmää havainnollistava kaaviokuva 

 

Kuvassa 4 havainnollistetaan selvityksen toteutusmallia. 

 

Kuva 4. Selvityksen toteutusmalli 

 

Selvityksen ja raportin ovat laatineet Pekka Passi ja Seppo Ruohonen VALOR Partners Oy:stä sekä 

Kaisa Kontu ja Samuli Rinne, jotka ovat jatko-opiskelijoista Aalto-yliopistolla. 

 

1.4 Raportin rakenne 
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esimerkkejä tarkemmin niiden teknisten ominaisuuksien ja toimintakonseptin näkökulmasta. 

Kolmannessa luvussa tarkastellaan lämpöpumppulaitosten käytön potentiaalisia hyötyjä ja 

rajoitteita, suurten lämpöpumppujen potentiaalisia rooleja kaukolämpöjärjestelmässä sekä 

lämpöpumppuinvestoinnin kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Neljännessä luvussa 

syvennytään tarkemmin lämpöpumppulaitoksen potentiaaliseen rooliin ja kannattavuuteen 

kolmessa tyyppijärjestelmässä: pienessä, keskisuuressa ja suuressa järjestelmässä. Viidennessä 

luvussa arvioidaan suurten lämpöpumppujen hyödyntämispotentiaalia Suomessa. Selvityksen 

tärkeimmät tulokset sekä niistä tehdyt johtopäätökset esitetään luvussa 6. Raportti päättyy 

liitteisiin, joissa listataan kirjallisuusviitteet, työn pohjaksi haastatellut asiantuntijat sekä 

kuvataan tarkasteltuja tyyppikaukolämpöjärjestelmiä. 
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2. Aiemmat tutkimukset ja toteutetut lämpöpumppulaitokset 

 

Ensimmäiset suuret, modernit lämpöpumput, jotka toimivat osana kaukolämpöjärjestelmää, 

otettiin käyttöön Ruotsissa 1980-luvulla ja Suomessa 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. 

Helsingin Energia (Helen) rakensi Suomen ensimmäisen merkittävän lämpöpumppulaitoksen Katri 

Valan puiston alle Helsingin Sörnäisiin vuonna 2006. Turku Energia rakensi vastaavanlaisen 

laitoksen Kakolan jätevedenpuhdistamon yhteyteen vuonna 2009. Fortum rakensi oman 

laitoksensa Espoon Suomenojalle vuonna 2015. Jo ennen näitä suuria laitoksia oli käytetty pieniä 

lämpöpumppuja ylijäämälämmön pienimuotoiseen talteenottoon siihen parhaiten soveltuvissa 

kohteissa. Helsingissä oli jo pitkään ennen vuotta 2006 selvitetty lämpöpumppuinvestoinnin 

kannattavuutta ja tehty varauksia lämpöpumpuille mm. yhdyskunnan jätevesiputken yhteyteen. 

Investointia ei saatu kuitenkaan laskennallisesti riittävän kannattavaksi ennen kuin puhdistetun 

jäteveden ja kaukolämmön paluuveden ylijäämälämmön talteenotto onnistuttiin yhdistämään 

kaukojäähdytyksen tuotantoon. Yhdistämällä lämmön ja jäähdytyksen tuotanto sekä lämmön 

talteenotto jätevedestä ja kaukojäähdytyksen paluuvedestä saatiin investoinnin hyödyt ja 

kassavirrat riittävän suuriksi, jotta merkittävä lämpöpumppulaitosinvestointi mahdollistui. 

Viime vuosina lämpöpumppulaitoksia on otettu käyttöön kaukolämmön tuotannossa usealla 

paikkakunnalla ja vielä useammalla paikkakunnalla on arvioitu lämpöpumppuinvestoinnin 

kannattavuutta. Suurten lämpöpumppujen suosion kasvuun ovat vaikuttaneet monet tekijät. 

Suurin vaikutus lienee ollut epävarmuuden lisääntymisellä sähkö- ja energiamarkkinoiden tulevan 

kehityksen suhteen. Tämä on korostanut kaukolämpöjärjestelmän joustavuuden tarvetta niin 

lämmöntuotantoon käytettyjen polttoaineiden kuin sähkönkäytön ja -tuotannon tasapainon 

suhteen. Osa kaukolämpöyhtiöistä on kärsinyt siitä, että ne luottivat maakaasuun 

lämmöntuotannossaan, koska se nähtiin öljyä ja kivihiiltä ympäristöystävällisempänä. 

Veronkorotusten ja hinnannousun myötä maakaasusta on kuitenkin tullut kallis polttoaine – selvästi 

kalliimpi kuin kivihiilestä, jota on toki myös verotettu rankasti. Lämpöpumppulaitokset ovat hyviä 

työkaluja tuotannon joustavuuden lisäämisessä, sillä ne mahdollistavat sähkön käytön lämmön 

tuotannossa ja toisaalta yhdessä CHP-tuotannon kanssa mahdollistavat sähkön tuotannon tai 

käytön painottamisen kulloistenkin markkinaolosuhteiden mukaan. Lisäksi lämpöpumput 

käynnistyvät nopeasti, joten niitä voidaan tarvittaessa ajaa varsin monipuolisesti. 

Lämpöpumppujen roolia kaukolämpöjärjestelmässä käsitellään tarkemmin luvussa 3.  Kuvaan 5 on 

koottu suurten lämpöpumppujen suosion kasvuun vaikuttaneita tekijöitä.  

 

 

Kuva 5. Tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet lämpöpumppulaitosten suosion kasvuun osana 

kaukolämpöjärjestelmiä (lähteet: VALOR-analyysi, asiantuntijahaastattelut) 

• Alhainen sähkön hinta, joka on tehnyt sähkön käytöstä lämmön tuotannossa houkuttelevampaa

• Sähkön hintaepävarmuuden kasvu, joka on lisännyt joustavuuden tarvetta sähkön 

tuotannossa/käytössä

• Viranomaisvaatimukset energiantuotannon uusiutuvuudelle

• Epävarmuus polttoaineiden tulevasta hintakehityksestä, joka on lisännyt joustavuuden tarvetta 

lämmön tuotantorakenteessa

• Kaukojäähdytyksen kysynnän kasvu

• Lämpöpumpputeknologian kehittyminen

• Epävarmuus lämpökuorman kehityksestä, joka on lisännyt tarvetta vaiheittaisille, joustavasti 

toteutettavissa oleville lämmöntuotantoinvestoinneille

• Tietoisuuden lisääntyminen ylijäämälämmön saatavuudesta

• Onnistuneet lämpöpumppuinvestoinnit Suomen suurissa kaupungeissa
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Seuraavaksi luodaan katsaus aiempiin tutkimuksiin suurten lämpöpumppujen hyödyntämisestä 

kaukolämpöjärjestelmissä ja niiden vaikutuksista. Tämän jälkeen esitellään Suomessa ja muissa 

Pohjoismaissa toteutettuja suuria lämpöpumppulaitoksia sekä tarkastellaan joitakin case-

esimerkkejä tarkemmin niiden teknisten ominaisuuksien, konseptien ja käyttökokemusten 

näkökulmasta. 

 

2.1 Aiemmat tutkimukset  

Lämpöpumppuja on tutkittu melko paljon, mutta tutkimukset keskittyvät pääasiassa pieniin 

(omakotitalojen) lämpöpumppuihin. Suuria lämpöpumppuja osana kaukolämpöjärjestelmää on 

tutkittu selvästi vähemmän. Esimerkiksi EU sekä YK:n alaisuudessa toimiva UNEP (United Nations 

Environment Programme) ovat viime vuosina teettäneet tutkimuksia kaukolämpö- ja 

kaukojäähdytysjärjestelmistä (esim. Andrews et al. 2012., Garcia et al. 2012., IEA 2014b., UNEP 

2015.), mutta ne ovat keskittyneet yleisellä tasolla järjestelmien ja esimerkiksi CHP-tuotannon 

esittelyyn. 

IEA:lla (International Energy Agency) on oma tutkimusohjelmansa kaukolämpö- ja 

kaukojäähdytysjärjestelmille (ks. http://www.iea-dhc.org/home.html), joka on aloittanut 

toimintansa jo 1983. Suuria lämpöpumppuja osana kaukolämpöjärjestelmää on tutkittu erityisesti 

vuosien 2011–2014 aikana tutkimushankkeessa, jonka tavoitteena oli selvittää uusiutuvan energian 

ja jätelämmön integroimista kaukoenergiajärjestelmiin (IEA 2014a). Tutkimuksessa käytiin läpi 

erilaisia matalalämpöisiä ylijäämälämmönlähteitä, joita on mahdollista hyödyntää 

lämpöpumppujen avulla kaukolämpö- ja –jäähdytysjärjestelmissä sekä esiteltiin joitakin 

toteutuneita hankkeita. Tutkimuksen tavoitteena oli myös ohjeistaa kaukolämpöyhtiöitä 

hukkalämmön hyödyntämiseen. Tutkimuksen mukaan hukkalämmön hyödyntämisessä tulee 

huomioida kaksi tärkeää ja olennaista teknistä piirrettä: 

 Lämpötilat – missä lämpötilassa hukkalämpö on saatavilla ja missä lämpötilassa kaukolämpöä 

tai -jäähdytystä tarvitaan 

 Saatavuus – missä lämmönlähde sijaitsee lämmönkulutukseen nähden, mikä on sen ajallinen 

saatavuus (tuntitasolla ja vuodenajan / lämmöntarpeen mukaan) ja miten luotettava 

lämmönlähde on (pitkäaikaisuus sekä lämmön toimittajan kannalta että taloudellisen 

houkuttelevuuden kannalta) 

Pohjoismaissa kaukolämpöjärjestelmiä on tutkittu paljon ja pitkään, mutta suuriin 

lämpöpumppuihin liittyvät tutkimukset ovat melko tuoreita. Suomessa järjestelmätason 

lämpöpumppututkimusta on tehty vähän, vaikka lämpöpumppulaitoksia on jo toteutettu 

muutamia. Suuret lämpöpumput on tunnistettu mahdollisiksi lämmöntuotantomuodoiksi niin Sitran 

kuin Energiateollisuudenkin teettämissä selvityksissä (Sitra 2015, Gaia Consulting Oy 2011). Sitran 

selvitys (Sitra 2015) keskittyi energiasektorin päästövähennysmahdollisuuksiin 

pääkaupunkiseudulla ja siinä on esitelty lyhyesti 15 eri keinoa, jotka toisivat päästövähennyksiä. 

Kaukolämmön tuotannon osalta selvityksessä tunnistettiin yhtenä keinona lämpöpumppujen 

hyödyntäminen suurissa kaukolämpökiinteistöissä siten, että lämpöpumppuja käytettäisiin sekä 

lämmitykseen että jäähdytykseen. Selvityksessä tehtiin myös suuntaa-antavat 

päästövähennyslaskelmat. Energiateollisuuden teettämässä selvityksessä (Gaia Consulting Oy 

2011) tarkastelun kohteena oli älykäs kaukolämpöjärjestelmä. Selvityksessä esiteltiin muun 

muassa hajautetun kaukolämpöjärjestelmän tuotantovaihtoehtoja, jossa yhteydessä myös 

lämpöpumput käytiin pintapuoleisesti läpi. 

Tanskassa on tehty tutkimuksia lämpöpumpuista osana kaukolämpöjärjestelmää sekä 

energiajärjestöjen (esim. Energi styrelsen 2014a; Dansk Energi & Dansk Fjernvarme 2016; Dansk 
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Fjernvarme 2011) toimesta että tutkijoiden teettäminä tieteellisinä julkaisuina (esim. Lund & 

Persson 2016; Ostergaard & Andersen 2016). Aiheesta on myös käyty melko vilkasta poliittista 

keskustelua parin viime vuoden aikana. Tanskan energiajärjestelmä kuitenkin poikkeaa Suomen 

järjestelmästä monin tavoin. Tanskassa tuulienergian osuus sähköntuotannosta on suuri ja sitä 

pyritään kasvattamaan entisestään tulevina vuosina. Tuulienergian suuri rooli Tanskan 

voimajärjestelmässä on aiheuttanut sen, että hetkellisesti sähköntuotanto on ylittänyt kulutuksen, 

ja nollahintaista (tai jopa negatiivisen hintaista) ”ylijäämäsähköä” on pyritty käyttämään mm. 

lämmön tuotantoon. Noin 70 % kaukolämmöstä tuotetaan CHP-laitoksilla, joista osa käyttää 

fossiilisia polttoaineita. Tanskan tavoitteena on lopettaa fossiilisisten polttoaineiden käyttö 

vuoteen 2050 mennessä. Myös kaukolämpöjärjestelmien tekniset ominaisuudet eroavat Tanskan 

ja Suomen välillä esimerkiksi lämpötilatasojen osalta. Tanskassa kaukolämmön menoveden 

lämpötilat ovat Suomen tasoa alhaisemmat, mikä helpottaa ylijäämälämmön hyödyntämistä 

lämmönlähteenä. Muun muassa näistä syistä Suomen ja Tanskan kaukolämpöjärjestelmiä ei voi 

eikä pidä suoraan verrata toisiinsa.  

Tanskassa on käyty keskustelua lämpöpumppujen roolin kasvattamisesta 

kaukolämpöjärjestelmissä. Kuten edellä todettiin, keskeisenä syynä tähän on ollut tuulienergialla 

tuotetun sähkön suuri osuus sähköntuotannossa, joka mahdollistaisi lämpöpumppujen käyttämisen 

vaihtelevan sähköntuotannon tasaajana. Toinen suurten lämpöpumppujen käyttöä edistävä tekijä 

on maakaasu-CHP-laitoksilla tuotetun kaukolämmön suuri osuus Tanskan lämmöntuotannossa. 

Tällä hetkellä maakaasu on kallista, sähkön hinta on alhaalla ja CHP-tuki loppuu vuoteen 2018 

mennessä. Nämä seikat ovat heikentäneet ja heikentävät CHP-tuotannon kannattavuutta 

Tanskassa. Poliittisesta tahdosta huolimatta vuonna 2015 ei Tanskassa asennettu yhtään suurta 

lämpöpumppua kaukolämpöjärjestelmiin. Tanskassa onkin väläytelty jopa verohelpotuksia 

lämpöpumppuinvestoinneille investointien vauhdittamiseksi (Dansk Fjernvarme 2015, 2016).  

Lämmönlähteellä on luonnollisesti merkittävä osuus kaukolämpöjärjestelmien 

lämpöpumppuinvestoinneissa. Tanskassa on tehty kartoituksia mahdollisista ylijäämälämmön 

lähteistä, joita olisi mahdollista hyödyntää kaukolämpöjärjestelmissä (Lund & Persson 2016; 

Energi Styrelsen 2014a). Näissä tutkimuksissa kartoitettiin lämmönlähteitä spatiaalisella 

menetelmällä ottaen huomioon lämmönlähteet, jotka sijaitsivat maksimissaan 500 metrin 

etäisyydellä lämmöntarpeesta tai olemassa olevasta kaukolämpöjärjestelmästä. Tutkimuksessa 

huomioitiin seuraavat lämmönlähteet: matalalämpöinen teollisuuden hukkalämpö, suurien 

kauppakiinteistöjen ylijäämälämpö, jätevesien ylijäämälämpö, harmaat vedet, pohjavesi sekä 

luonnonvedet (joet, järvet ja meret). Selvää on, että hukkalämpöjä esiintyy lähes kaikkien 

Tanskassa sijaitsevien kaukolämpöjärjestelmien alueilla. Tutkimuksissa tuotiin esiin kuitenkin 

rajoittavia tekijöitä, joiden takia näiden ylijäämälämmön hyödyntäminen voi olla haastavaa. 

Esimerkiksi teollisuudelta saatava hukkalämpö on epävarmaa pitkällä aikavälillä ja mahdollisessa 

yhteistyössä tulee huomioida mm. seuraavia kysymyksiä: miten kyseinen teollisuudenala kehittyy, 

mitkä ovat sopimusehdot ja mikä on teollisuusyrityksen toiminnan jatkuvuuden todennäköisyys. 

Haasteeksi ja tutkimustarpeeksi selvityksessä nousivat myös rajoitukset eri ylijäämälämmön 

lähteiden ajallisessa saatavuudessa esimerkiksi teollisuuden ja kauppojen osalta. 

Alla olevassa taulukossa on kerätty lämmönlähteittäin tekijöitä, jotka tulee huomioida 

lämpöpumppusovelluksissa. Taulukon tiedot on kerätty kirjallisuudesta ja toteutuneista 

projekteista lähinnä Tanskassa (Energi Styrelsen 2014a, 2014b).  
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Taulukko 1. Eri lämmönlähteiden hyödyntämisessä huomioitavia tekijöitä  

Lämmönlähde Huomioitavia tekijöitä 

Savukaasut + Prosessin sisäinen lämmönlähde, joten sen hyödyntäminen on usein 
yksinkertaisempaa ja edullisempaa kuin ulkoisen lämmönlähteen 

+ Nostaa tuotannon hyötysuhdetta ja taloudellisuutta 
+ Savukaasujen jäähdyttämisellä myös ilmastomyönteinen vaikutus 

‒ Saattaa monimutkaistaa polttoprosessia (mm. kosteusvaatimukset) 

‒ Lämpöpumppu toimii joustavuuden kannalta väärään aikaan – 
lämpöpumpun pitäisi toimia nimenomaan silloin, kun voimalaitos ei ole 

käynnissä tai käy vain minimiteholla  

Teollisuuden hukkalämpö + Lämpötila usein korkeampi kuin luonnollisissa 
ylijäämälämmönlähteissä, jolloin hyödyntäminen kannattavampaa 

+ Yhteistyö kaukolämpöyhtiön kanssa saattaa korvata muut 
lämmöntoimittajan jäähdytysjärjestelmäinvestoinnit  

± Selvitettävä ensin hukkalämmön mahdollinen hyödyntäminen sisäisesti 

‒ Lämmönlähteen ajallinen saatavuus lämmönkulutukseen nähden 
saattaa poiketa lämmöntarpeesta 

‒ Lämmönlähteen sijainnin tulee olla lähellä kaukolämpöjärjestelmää  

‒ Lämmönlähteen luotettavuus (toimittajan pitkäaikaisuus, 
sopimustekniset asiat) 

Yhdyskunnan puhdistetut 
jätevedet 

+ Lämmönlähdettä usein saatavissa läpi vuoden  
+ Jätevesien jäähdyttäminen ympäristölle hyväksi 
± Useita jätevesien puhdistuslaitoksia (laaja saatavuus), mutta niiden 

sijainti saattaa olla liian kaukana kaukolämpöjärjestelmistä, jolloin 
hukkalämmön hyödyntäminen ei ole kannattavaa  

‒ Jäteveden lämpötila ei aina riittävän korkea tehokkaan talteenoton 
mahdollistamiseksi Suomen ilmastossa 

‒ Komponenttien (esim. lämmönsiirtimet, pumput) likaantuminen 

saattaa tuottaa ongelmia (riippuu kytkennästä) 

Meri-, järvi- ja jokivedet, 
maaperä 

+ Lämmönlähteitä useita (laaja saatavuus) ja lämpöä saatavilla paljon 

‒ Lämpötila liian alhainen talvisin, joten ei voi toimia ainoana 
lämmönlähteenä 

‒ Komponenttien (esim. lämmönsiirtimet, pumput) likaantuminen 
saattaa tuottaa varsinkin vesiperäisissä lämmönlähteissä ongelmia 

 

Vastaavanlaiselle realistisesti, mutta laajasti lämmönlähteitä kartoittavalle tutkimukselle olisi 

tarvetta myös Suomessa. Tässä tutkimuksessa on laadittu karkeahko arvio ylijäämälämmön 

hyödyntämispotentiaalista lämmönlähteittäin luvussa 5. Kaukolämpöjärjestelmissä 

hyödynnettävissä olevia ylijäämälämmön lähteitä ei ainakaan suuressa mittakaavassa ole 

Suomessa tutkittu teollisuuden ylijäämälämpöä lukuun ottamatta. YIT on tutkinut teollisuuden 

ylijäämälämmön hyödyntämismahdollisuuksia kaukolämpöverkoissa vuonna 2010 (YIT Teollisuus- 

ja verkkopalvelut Oy 2010), ja tutkimus sisälsi myös yrityskohtaisia haastatteluita sellaisten 

yritysten osalta, joilla on lämmöntoimitussopimus kaukolämpöyrityksen kanssa tai jotka ovat 

harkinneet tällaista. Olemassa olevista lämmöntoimitussopimuksista kävi ilmi seuraavia huomioita 

(YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy 2010): 

 Ylijäämälämmön talteenottoon liittyvät investoinnit (lämmönsiirtimet, pumput, jne.) 

on tehty teollisuusyrityksen toimesta (jotka vastaavat myös lämmönsiirtimien 

käytöstä ja ylläpidosta), ja siirtojohtojen rakentamisesta on vastannut energiayhtiö 
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 Teollisuusyhteistyössä lämmön hinta on yleensä sidottu jonkin polttoaineen hintaan 

(esim. kivihiili, polttoöljy, maakaasu); tariffirakenne monimutkaistuu, jos 

energiayhtiöllä on omaa vastapainetuotantoa 

 Tehotakuu oli osana sopimusta vain niissä tapauksissa, joissa ylijäämälämmön osuus 

koko kaukolämpöverkon tehosta oli merkittävä; joissakin tapauksissa sopimuksessa oli 

maininta lämmönmyyjän vastuusta tietyn lämpötilatason tuottamisessa  

Joitain tutkimuksia on tehty myös lämpöpumppujen roolista kaukolämpöjärjestelmissä. Se, mikä 

on lämpöpumpun rooli kaukolämpöjärjestelmässä, vaihtelee energiajärjestelmäkohtaisesti ja 

riippuu muun muassa lämmönlähteestä sekä kaukolämpöjärjestelmän ominaisuuksista (esimerkiksi 

muusta lämmöntuotannosta). Useimmissa järjestelmissä lämpöpumppu ajaa peruskuormaa, mutta 

joissain sitä käytetään myös säätämään lämmön tarvetta. Lämpöpumppujärjestelmän 

kylmäkäynnistämisen kustannuksia on vaikea arvioida (laitetoimittajien mukaan 

kylmäkäynnistämisen kustannukset eivät ole kovin suuret, jollei sykli toistu hyvin usein, esim. 

tunnin välein), ja se tuo haasteita suurten lämpöpumppujen jaksoittaiselle käytölle (Energi 

Styrelsen 2014a). Lisäksi lämpöpumppulaitoksen tuotannon saaminen optimaaliseksi saattaa vaatia 

joissain tilanteissa useamman tunnin. Tämän lisäksi lämpöpumppujärjestelmän tehokkuus voi olla 

alhainen käynnistyksen aikana. 

 

2.2 Toteutetut lämpöpumppulaitosinvestoinnit 

 

Kuvaan 6 on koottu Pohjoismaissa toteutettuja lämpöpumppulaitoksia, joilla tuotetaan lämpöä 

suoraan kaukolämpöverkkoon. Luettelo ei ole täydellinen, mutta siinä näkyvät merkittävimmät 

laitokset. Suomessa on toteutettu kolme suurempaa lämpöpumppulaitosta, jotka ovat Helsinki, 

Turku ja Espoo. Näissä kaikissa hyödynnetään lämmönlähteenä yhdyskunnan jätevesien 

ylijäämälämpöä. Akaan ja Ekokemin lämpöpumput ovat esimerkkejä toteutuksista, joissa otetaan 

lämpöpumpun avulla talteen voimalaitoksen savukaasujen sisältämää lämpöä ja syötetään se 

takaisin kaukolämpöverkkoon. Mäntsälä puolestaan on esimerkki, jossa lämpöpumppujen avulla 

otetaan talteen datakeskuksen ylijäämälämpöä – Mäntsälän tapauksessa ulos puhallettavasta 

lämpimästä ilmasta. Mäntsälän lisäksi myös ainakin Helsingissä ja Espoossa otetaan talteen 

ylijäämälämpöä datakeskuksista ja syötetään sitä kaukolämpöveteen. 

Kuvan oikeanpuoleisimpaan sarakkeeseen on koottu kaukolämpöyhtiöiden esittämiä 

lämpöpumppuinvestointeihinsa liittyviä hyötyjä. On hyvä huomata, että osa mainituista hyödyistä 

on laskettu todellisten tuloksien mukaan, kuten Turku Energian esittämä CO2-päästöjen vähennys. 

Osa taas perustuu laskennallisiin hyötyihin. Tämä selittää esimerkiksi Turku Energian ja Fortumin 

esittämien lukujen eroa, vaikka laitokset ovat kokoluokaltaan samanlaiset. 
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Kuva 6. Pohjoismaissa toteutettuja lämpöpumppulaitoksia (lähteet: Yritysten tiedotteet ja julkaisut, 

VALOR-analyysi, asiantuntijahaastattelut) 

 

Suomessa ei ole toteutettu yhtään pelkästään meriveden lämmön hyödyntämiseen pohjautuvaa 

lämpöpumppulaitosta. Se johtuu pääasiassa Suomen matalista rannikoista ja kylmistä ilmasto-

olosuhteista, jotka eivät tee meriveden hyödyntämistä kovin tehokkaaksi. Sen sijaan Fortumin 

omistama Pohjoismaiden suurin lämpöpumppulaitos Tukholman Värtanissa (Ropsten 1-3), jonka 

lämpöteho on yhteensä 256 MW, perustuu syvältä otetun tasaisen kylmän meriveden 

hyödyntämiseen kaukojäähdytyksessä ja kaukojäähdytyksen paluuveden ylijäämälämmön 

hyödyntämiseen kaukolämmön tuotannossa. Samoin Norjassa on meriveden lämmön 

hyödyntämiseen perustuvia lämpöpumppulaitoksia. Erikoisempia lämmönlähteitä ovat mm. 

Ruotsin Lundissa toteutettu hiukkaskiihdyttimen ylijäämälämmön talteenottoon perustuva 

lämpöpumppulaitos sekä Tanskan Dronninglundissa toteutettu varastoidun aurinkoenergian 

hyödyntämiseen perustuva laitos. Seuraavilla sivuilla esitellään tarkemmin muutamia erilaisia 

lämpöpumppulaitoksia lämmönlähteittäin jaoteltuina. 

 

Lämmönlähteenä yhdyskunnan jätevedet 

Kaikki kolme merkittävää Suomessa toteutettua lämpöpumppulaitosta hyödyntävät 

lämmönlähteinään yhdyskunnan puhdistettua jätevettä. Näistä case-hankkeina tarkastellaan 

Helsingin Katri Valan ja Turun Kakolan lämpöpumppulaitoksia. Yhdyskunnan jätevesi, eli 

käytännössä jätevedenpuhdistamolta tuleva jätevesi on Suomessa todennäköisesti potentiaalisin 

lämmönlähde lämpöpumppulaitosten toteutuksen näkökulmasta (lämmönlähteitä ja niiden 

potentiaalia tarkastellaan tarkemmin luvussa 5). Järkevän toteutuksen mahdollistamiseksi 

lämmönlähteen tulisi kuitenkin olla sijainniltaan varsin lähellä lämpökuormia pitkien siirtoputkien 

ja lämpöhäviöiden välttämiseksi. Lisäksi jäteveden lämpötilan pitäisi olla riittävän korkea lämmön 

tehokkaan talteenoton mahdollistamiseksi (yli 8 °C). Jäteveden saannin pitäisi olla myös varsin 

tasaista ja ylijäämälämmön hinnan pitäisi olla käytännössä nolla tai negatiivinen. 

Kaupunki Yhtiö

Lämpöpumpun

lämpöteho

(jäähdytysteho) Lämmönlähde

Lämpöpumppu-

toimittaja Hyödyt

Akaa Elenia Lämpö 0,6 MW (0,5 MW),

koko LTO 1,7 MW

Savukaasut Johnson Control L-kattilan hyötysuhde +10%

Espoo Fortum 2x20 MW (2x7,5 MW) Jätevesi Friotherm -148 000 t CO2/v. (arvio)

Helsinki Helen 5x18 MW (5x12 MW) Jätevesi, kauko-

jäähdytysvesi

Friotherm Parantaa koko kl-

järjestelmän tehokkuutta

Riihimäki Ekokem/HLV 2x4,5 MW (2x2 MW) Savukaasut, 

kl-paluuvesi

Carrier Tuo lisätehoa LTO:n

parantuessa

Mäntsälä Mäntsälän Sähkö (Nivos) Yht. n. 3 MW Datakeskus Calefa -40% CO2, halvempi kl-hinta

Turku TSE 2x20 MW (2x14 MW) Jätevesi Friotherm -100 000 t CO2/v. (laskettu

todellisesta tuotannosta)

Göteborg Göteborg Energi (Rya verket) 2x50 MW + 2x30 MW Jätevesi

Lund Lunds Energi 3,6 MW Hiukkaskiihdytin,

geoterminen

Oilon

Tukholma Fortum Sverige 4x27 MW + 2x24 MW + 
4x25 MW (Ropsten 1-3)

Merivesi Friotherm

Drammen Drammen

Fjernvarme

3x4,5 MW Merivesi Star Refrigeration -4 M€, -13 000 tn CO₂ 

Oslo Oslofjord Värme (Sandvika) 2x6,5 MW 

(2x4,5 MW)

Jätevesi Friotherm 10% hajautetusti tuotetun 

viilennyksen tehotarpeesta

Trondheim NTNU 1,1 MW Datakeskus Energiansäästö 5 GWh/v.

Dronninglund Dronninglund Fjernvarme 3 MW Varastoitu

aurinkoenergia

20% halvempi kaukolämpö
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Lämpöpumppuinvestoinnin kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä tarkastellaan tarkemmin luvussa 

3.4. 

Kuva 7. Helsingin ja Turun case-lämpöpumppulaitokset (kuvat: Helen, Motiva) 

 

Katri Valan lämpöpumppulaitos Sörnäisissä on toimintakonseptiltaan Helenin itse suunnittelema, 

joten lämpöpumppulaitos on räätälöity yhtiön tarpeisiin. Laitos on sekä maailman suurin 

maanalainen lämpöpumppulaitos että maailman suurin lämmön ja jäähdytyksen tuotantoa 

yhdistävä lämpöpumppulaitos. Ideana konseptissa on, että lämpöpumppulaitos ottaa talteen 

jätevesien ylijäämälämmön sekä erityisesti kesäaikaan myös kaukojäähdytyksen paluuveden 

ylijäämälämmön. Ylijäämälämmön lämpötila nostetaan lämpöpumpun avulla lähelle 90 °C:ta. Kun 

kaukojäähdytyksen paluuvedestä otetaan ylijäämälämpö pois, se jäähtyy noin 4 °C:seen ja lähtee 

uudelle kierrokselle kaukojäähdytysputkiin. Kylmimpinä aikoina kaukolämmön menoveden 

lämpötila priimataan noin 115 °C:seen Hanasaaren lämpökeskuksen avulla. Kesäaikaan 

kaukolämmön kysyntä on sen verran pientä ja jäähdytyksen tarve vastaavasti sen verran suurta, 

että Helen pystyy pelkällä kaukojäähdytyksen ylijäämälämmön talteenotolla lämmittämään 

puolen Helsingin eli reilun 250 000 asukkaan tarvitseman lämpimän käyttöveden. Helsingin 

kaukolämpöjärjestelmään sijoitetut lämpö- ja jäähdytysakut parantavat lämpöpumppulaitoksen 

käytön joustavuutta ja energian toimitusvarmuutta entisestään. Katri Valalla tuotetun lämmön 

määrä vastaa noin 5-7%:sta Helsingin kaukolämmön myynnistä. Vastaava osuus 

kaukojäähdytyksestä on noin 70–75%. 

Katri Valan lämpöpumpuilla ajetaan tällä hetkellä käytännössä pohjakuormaa johtuen 

polttoaineverotuksesta, mutta investoinnin kantava ajatus oli se, että lämpöpumpun avulla 

pystytään optimoimaan koko kaukolämpöjärjestelmän katetta. Laitoksen alkuinvestointi oli suuri, 

mutta pumppujen pitkillä käyttöjaksoilla – ja erityisesti yhdistetyllä lämmön ja jäähdytyksen 

tuotannolla investointi on saatu hyvinkin kannattavaksi. Laitos koostuu viidestä erillisestä 

lämpöpumpusta, joita voidaan ajaa varsin itsenäisesti. Katri Valan laitoksen avulla voidaan lykätä 

suurten CHP-laitosten käynnistämistä syksyllä ja toisaalta aikaistaa CHP-laitosten alasajoa 

keväällä, jolloin suuret laitokset saadaan täydelle kuormalle koko käyttöajalleen. Tämä parantaa 

Laitos: Katri Vala on maailman suurin lämpöä ja jäähdytystä 

tuottava lämpöpumppulaitos

Sijainti: Helsingin Sörnäinen, Katri Valan puiston alla

Yhtiö: Helen Oy

Käyttöönottovuosi: 2006

Energialähde: Yhdyskunnan jäteveden ylijäämälämpö

Teho: lämpöä 5x18 MW, jäähdytystä 5x12 MW

Tuotanto: lämpöä 422 GWh/v. (5-7% kaukolämmön 

myynnistä), jäähdytystä 90 GWh/v. (70-75% jäähdytyksen 

myynnistä)

Lämpöpumpputoimittaja: Friotherm AG 

Energian varastointi: Lämpöakku ja jäähdytysakku

Muuta: Helen on päättänyt rakentaa kaksi uutta lämpö-

pumppua Esplanadin jäähdytysakun yhteyteen (2x11 MW)

Case: Katri Valan lämpöpumppulaitos Case: Kakolan lämpöpumppulaitos

Laitos: Kakolan laitos tuottaa kaukolämpöä ja 

kaukojäähdytystä turkulaisille kiinteistöille

Sijainti: Turun Kakola

Yhtiö: TSE - Turun Seudun Energiantuotanto Oy

Käyttöönottovuosi: 2009 ja 2013

Energialähde: Yhdyskunnan jäteveden ylijäämälämpö

Teho: lämpöä 2x20 MW, jäähdytystä 2x14 MW

Tuotanto: lämpöä 302 GWh/v. ja jäähdytystä 30 GWh/v. 

vuonna 2015, (15-17% kaukolämmön myynnistä, 90% 

jäähdytyksestä)

Lämpöpumpputoimittaja: Friotherm AG

Energian varastointi: Jäähdytysakku laitoksen yhteydessä 

(15 000 m3), lämpöakku verkolla (6 000 m3)

Muuta: laitoksen yhteydessä on puhdistetun jäteveden 

varasto, joka takaa tasaisen vedensaannin
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koko kaukolämpöjärjestelmän kannattavuutta. Lisäksi lämpöpumppulaitos antaa joustavuudellaan 

mahdollisuuden reagoida markkinariskeihin. 

Turun Kakolan lämpöpumppulaitoksen toimintaperiaate muistuttaa varsin paljon Katri Valan 

konseptia. Kakolan lämpöpumppulaitos on rakennettu Kakolan jätevedenpuhdistamon luolaston 

yhteyteen. Puhdistamolta saapuvan jäteveden lämpötila vaihtelee kevään 7 asteen ja kesän 20 

asteen välillä. Lämpöpumpuilla otetaan puhdistetun jäteveden ylijäämälämpö talteen, jolloin 

jäteveden lämpötila höyrystimen jälkeen laskee neljään asteeseen. Talteen otettu lämpö 

syötetään kaukolämpöverkkoon noin 85-asteisena. Jäähdytetty jätevesi varastoidaan 15 000 m3:n 

jäähdytysakkuun, josta sitä käytetään tarpeen mukaan kaukojäähdytysverkoston menoveden 

jäähdytykseen. Lopuksi puhdistettu jätevesi lasketaan mereen vievään purkuputkistoon. 

Kakolan sijainti on hyvä, koska se on hyvin lähellä kaukolämpö- ja –jäähdytyskuormia. Lisäksi 

Kakolassa tuotettua kaukolämmön menovettä (n. 85-asteista) ei tarvitse talvellakaan priimata, 

koska se syötetään suoraan kaukolämmön lähijakeluverkkoon. Merkittävä lisähyöty Kakolan 

lämpöpumppulaitoksen investointivaiheessa oli myös se, että alueen sähköverkko oli jo valmiiksi 

sen verran järeä, että sitä ei tarvinnut laitosinvestoinnin vuoksi vahvistaa. Myös Turun 

kaukolämpöjärjestelmään kuuluu sekä lämpö- että jäähdytysakku, joiden avulla voidaan parantaa 

lämpöpumppulaitosten joustavuutta ja energian toimitusvarmuutta. Kakolan 

lämpöpumppulaitoksella tuotetaan noin 15% Turun kaukolämmöntarpeesta ja noin 90% 

kaukojäähdytystarpeesta. 

 

Lämmönlähteenä savukaasut 

Suomessa on nykyään hyvin yleistä, että olemassa oleviin voimalaitoksiin rakennetaan lämmön 

talteenottojärjestelmiä. Nämä ovat usein ns. savukaasupesureita eivätkä sinänsä vaadi 

lämpöpumppua toimiakseen, ja vaikka järjestelmän osana olisikin lämpöpumppu, talteen otettua 

lämpöä ei välttämättä syötetä kaukolämpöverkkoon. 

 

Kuva 8. Riihimäen ja Bjerringbron (Tanska) case-lämpöpumppulaitokset (kuvat: Ekokem, Bjerringbro 

Varmeværk) 

Laitos: Kaksi lämpöpumppua, jotka tehostavat Ekokemin 

Riihimäen voimalaitosten savukaasujen talteenottoa

Sijainti: Ekokemin Riihimäen toimipaikka

Yhtiö: Ekokem Oyj

Käyttöönottovuosi: 2013

Energialähde: Ekokemin voimalaitosten savukaasut ja 

kaukolämmön paluuvesi

Teho: lämpöä 2x4,5 MW, jäähdytystä 2x2 MW

Tuotanto: lämpöä 27 GWh/v (2-3% kaukolämmön myynnistä)

Lämpöpumpputoimittaja: Carrier

Energian varastointi: Ei akkuja

Muuta: Lämpöpumput ovat absorptiolämpöpumppuja, jotka 

käyttävät pääasiassa kaasua sähkön sijaan

Case: Ekokemin Riihimäen lämpöpumput Case: Bjerringbro Varmeværk, Tanska

Laitos:  Kolme lämpöpumppua savukaasujen LTO:ssa

Sijainti: Bjerringbro, Tanska (Bjerringbro Varmeværk)

Käyttöönottovuosi:  2010

Energialähde: CHP-laitoksen ja kattilan (maakaasu) 

savukaasut

Teho: 1x800 kW (sähkö), 1x500 kW (sähkö), 2,1 MW 

(absorptio)

Tuotanto:  Noin 8 GWh (9 % kaukolämmön tuotannosta)

Lämpöpumpputoimittaja:  Johnson Controls (sähkö), SEG 

(absorptio)

Energian varastointi: 2 lämpöakkua (yht. 6400 m3)

Muuta: Järjestelmässä myös teollisuuden jätelämpöä 

hyödyntävä lämpöpumppu, joka tuottaa noin 16 % 

kaukolämmöntuotannosta
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Kuvassa 6 listattujen lämpöpumpputoteutusten joukossa oli kaksi suomalaista hanketta, joissa 

hyödynnetään lämpöpumppua savukaasujen lämmön talteenotossa ja syötetään lämpö 

lämpökaukolämpöverkkoon: Ekokemin Riihimäen voimalaitoksen lämpöpumput sekä Elenia 

Lämmön Akaan voimalaitoksen lämpöpumppu. Tässä yhteydessä case-hankkeena esitellään näistä 

suurempi eli Ekokemin järjestelmä. Toisena case-hankkeena esitellään Tanskassa sijaitsevan 

Bjerringbron kaukolämpöjärjestelmän lämpöpumput, jotka myös hyödyntävät savukaasujen 

hukkalämpöä.  

Vuonna 2013 Ekokemin Riihimäen toimipaikalla nostettiin kaukolämmön tuotantotehoa 

asentamalla kaksi lämpöpumppua, joilla otetaan talteen kaukolämpöverkosta palaavasta noin 60-

asteisesta vedestä lämpöä. Tämä laskee palaavan kaukolämpöveden lämpötilaa 5-10 asteella. 

Viilentynyt paluuvesi ohjataan voimalaitoksen piippujen lauhduttimiin, joissa savukaasut 

lämmittävät vettä. Lämmennyt vesi palaa lämpöpumpuille, joilla vettä lämmitetään talteen 

otetulla lämpöenergialla kaukolämmön menoveden vaatimaan 90–120 asteen lämpötilaan 

(vuodenajasta riippuen). 

Ekokemin mukaan lämpöpumppuinvestoinnilla nostettiin kaukolämmön vuosituotantoa 

27 GWh:lla. Tämä koostuu lämpöpumpuilla tuotetusta lämmöstä sekä lämmön talteenoton 

tehonnoususta. Kaukolämmöntuotannon lisäys vastaa noin viittä prosenttia Ekokemin Riihimäen 

laitoksen lämmön kokonaistuotannosta. 

Tanskassa Bjerringbron kaukolämpöverkossa pääosa lämmöntuotannosta tuotetaan 

maakaasukattiloilla ja maakaasu-CHP-laitoksella. Laitosten hyötysuhdetta on parannettu 

asentamalla kolme erillistä lämpöpumppua, jotka hyödyntävät savukaasujen hukkalämpöä. 

Lämpöpumpuista yksi on absorptiolämpöpumppu (2,1 MW), joka asennettiin vuonna 2007 CHP-

laitokseen. Kaksi muuta lämpöpumppua ovat sähköllä toimivia, ja ne on asennettu vuosien 2010 

(800 kW, COP 5,1) ja 2011 aikana (500 kW, COP 5,2). Savukaasujen lämpöä hyödyntävät 

lämpöpumput asennettiin parantamaan laitosten tehokkuutta ja vähentämään maakaasun 

käyttöä. Lämpöpumppujen käyttötunteja kertyy vuodessa noin 3500. Näiden tuotantoyksiköiden 

lisäksi Bjerringbron kaukolämpöjärjestelmässä lämpöä tuotetaan teollisuuden ylijäämälämmöstä 

lämpöpumpulla. Lämmöntuotannosta 75 % tuotetaan maakaasulla, 16 % teollisuuden 

ylijäämälämmöllä ja 9 % savukaasujen lämmöllä. 
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Lämmönlähteenä merivesi 

 

Kuva 9. Tukholman ja Drammenin (Norja) case-lämpöpumppulaitokset (kuvat: Friotherm, Star 

Refrigeration)  

 

Tukholma on yksi Pohjoismaiden suurimmista lämpömarkkinoista. Kaukolämmön osuus Tukholman 

lämpömarkkinasta on noin 60 prosenttia. Tukholman kaukolämpöverkossa on noin 500 MW 

lämpöpumpputehoa. Lämpöpumput käyttävät lämmönlähteinään puhdistettua yhdyskunnan 

jätevettä ja merivettä. Kaikkien lämpöpumppujen vuosituotanto on yhteensä noin 2000 GWh, 

joten huipunkäyttöajaksi tulee noin 4000 h/v. 

Noin 60 prosenttia kaukolämpö- ja -jäähdytysverkon vaatimasta energiasta tuotetaan Värtan 

Ropstenin kaukolämpölaitoksella. Ensimmäiset lämpöpumput Värtan Ropstenin laitokselle 

asennettiin jo 1980-luvulla, jolloin halpa sähkö ja kallis öljy tekivät pumpuista houkuttelevia 

lämmöntuotantomuotoja. Lämpöpumppuja hankittiin aluksi vain lyhytaikaista käyttöä varten. 

Investointi kuitenkin osoittautui niin hyväksi, että niiden käyttöä on jatkettu ja uusia hankittu. 

Tällä hetkellä Värtan Ropsten on maailman suurin meriveden lämpöenergian hyödyntämiseen 

perustuva lämpöpumppulaitos.  

Värtan Ropstenin lämpöpumppulaitokset koostuvat yhteensä kymmenestä pumppuyksiköstä 

(Ropsten 1&2:ssa yhteensä kuusi lämpöpumppua ja Ropsten 3:ssa neljä lämpöpumppua). Pumput 

ovat kaksivaiheisia lämpökertoimen parantamiseksi. Kesäaikaan pumput hyödyntävät lämmintä 

meren pintavettä kaukolämmön tuotannossa. Lisäksi kaukojäähdytyksen menovesi viilennetään 

meren pohjassa, jossa on paikallisista poikkeuksellisista luonnonolosuhteista johtuen ympäri 

vuoden tasaisesti noin 3-4-asteista vettä. Kaukojäähdytysvesi kiertää asiakaskiinteistöissä, ja 

palaa takaisin noin 16–18 asteisena. Paluuvedestä otetaan lämpöpumpuilla ylijäämälämpö talteen, 

ja lämpö syötetään kaukolämpöverkkoon. Talviaikaan meren pintaveden lämpötilan jäähtyessä 

kaukolämmön tuotanto painottuu voimakkaammin kaukojäähdytysverkon paluuveden 

ylijäämälämmön hyödyntämiseen. Kerroin on noin 3,5, kun merivesi on 3-asteista ja 

kaukolämpöveden lämpötila paluussa 57 astetta ja menopuolella 80 astetta.  

Case: Värtan Ropsten

Laitos: Maailman suurin meriveden lämmön 

talteenottojärjestelmä 

Sijainti: Värtan Ropsten, Tukholma

Yhtiö: Fortum Oyj

Käyttöönottovuosi: 1986

Energialähde: Meriveden lämpö

Teho: lämpöteho yhteensä 256 MW (4x27 MW + 2x24 MW + 

4x25 MW) 

Tuotanto: Lämpöä 1050 GWh/v., jäähdytystä 220 GWh/v. 

Laitetoimittaja: Friotherm AG

Energian varastointi: Ei

Muuta: Merivettä hyödynnetään jäähdyttämään kauko-

jäähdytyksen vettä, jonka ylijäämälämpö hyödynnetään

Laitos: Yksi Norjan suurimpia ja tehokkaimpia meriveden 

lämmön talteenottolaitoksia

Sijainti: Norjan Drammenissa

Yhtiö: Drammen Fjernvarme

Käyttöönottovuosi: 2011

Energialähde: Meriveden lämpö

Teho: lämpöä 14 MW

Tuotanto: lämpöä 67 GWh/v

Laitetoimittaja: Vilter (Emerson)

Energian varastointi: Ei

Muuta: Lämpöpumpun jäähdytysaineena toimii ammoniakki, 

joka ei ole kasvihuonekaasu

Case: Drammen
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Pumpuissa on ilmennyt jonkin verran mm. kylmäainevuotoa, höyrystimien korroosiota ym. lieviä 

ongelmia, mutta niitä on korjattu vuosien mittaan. Päätellen pumppujen aiottua huomattavasti 

pidemmästä käyttöiästä, investointi on ollut teknisesti toimiva ja kannattava. 

Drammen on hieman yli 60 000 asukkaan kaupunki noin 40 kilometriä Oslosta lounaaseen. 

Kaupungissa kaukolämmöllä on erittäin vahva asema, sillä kaupungissa kaikkien uusien yli 1000 m2 

kokoisten rakennusten on liityttävä kunnalliseen kaukolämpöverkkoon. Drammenin 

lämpöpumppulaitos tuottaa peräti 85 % kaupungin käyttämästä lämpimästä vedestä, joten 

kyseessä on luonnollisesti peruskuormalaitos. 

Drammenin meriveden lämmön talteenottolaitos koostuu kolmesta lämpöpumpusta, joiden 

yhteenlaskettu kapasiteetti on noin 14 MW. Laitos ottaa lämpöenergiansa noin 8-9 asteisesta 

merivedestä 40 metrin syvyydestä. Tässä syvyydessä veden lämpötila pysyttelee suunnilleen 

samana ilman lämpötilasta riippumatta. Lämpökerroin on kolme, kun 9-asteisen meriveden lämpö 

nostetaan 90 asteeseen. Lämpöpumppujen avulla meriveden lämpöenergia siirretään 

kaukolämpöverkossa kiertävään veteen, jonka lämpötila nostetaan 75–120 asteiseksi vuodenajasta 

riippuen. Lämpöpumppulaitoksen varalaitoksina on kaksi 30 MW:n kaasukäyttöistä lämpökattilaa. 

Laitos hyödyntää jäähdytysaineenaan ammoniakkia, jota ei luokitella kasvihuonekaasuksi. 

 

Muut lämmönlähteet 

 

Kuva 10. Marstalin (Tanska) ja Mäntsälän case-lämpöpumppulaitokset (kuvat: XD Consulting, Calefa) 

 

Marstalissa Tanskassa on rakennettu kaukolämpöjärjestelmä, jossa energiaa tuotetaan 

aurinkolämpökeräimillä (33 365 m2), lämpöpumpulla (1,5 MW) sekä CHP-laitoksella (polttoaineena 

biomassa). Tämän lisäksi järjestelmässä on suuri lämpövarasto (87 100 m3) sekä 

huippulämpökattilat (bioöljy). Marstalin kaukolämpöjärjestelmässä asiakkaita on noin 1550 

(pääosin omakotitaloja) ja vuonna 2012 lämmönmyynti oli 26,5 GWh. Järjestelmää on rakennettu 

neljässä vaiheessa vuodesta 1994 alkaen ja projektin viimeinen vaihe (Sunstore 4), jonka 

Laitos: Suuren aurinkovoimalan yhteydessä toimiva 

lämpöpumppulaitos

Sijainti: Marstal, Tanska

Yhtiö: Marstal District Heating

Käyttöönottovuosi: Lämpöpumppu asennettu 2011

Energialähde: aurinkokeräinten lämmittämä vesi

Teho: lämpöä 1,5 MW

Tuotanto: 3,3 GWh (noin 10 % lämmöntuotannosta)

Lämpöpumpputoimittaja: Advansor

Energian varastointi: lämpöakku 87100 m3

Muuta: 100%:sti uusiutuvaa energiaa hyödyntävä 

kaukolämpöjärjestelmä, johon kuuluu aurinkolämpö-

keräimiä, lämpöpumppu, CHP-laitos (biomassa), 

huippulämpökattila (bioöljy) ja suuri lämpövarasto

Case: Marstal Case: Yandexin konesalin lämpöpumppulaitos

Laitos: Nivos Oy:n laitos tuottaa lämpöä venäläisen 

hakukoneyhtiö Yandexin konesalin hukkalämmöstä

Sijainti: Mäntsälässä Yandexin konesalin yhteydessä

Yhtiö: Nivos Oy (tytäryhtiönään Mäntsälän Sähkö Oy)

Käyttöönottovuosi: 2015

Energialähde: Yandexin konesalin hukkalämpö

Teho: lämpöä 4 MW

Tuotanto: lämpöä 20 GWh/v. (n. 55% lämmön tarpeesta)

Laitetoimittaja: Calefa

Energian varastointi: Ei

Muuta: Mäntsälässä kaukolämmön hiilidioksidipäästöjä on 

onnistuttu laskemaan peräti 40% Yandexin datakeskuksen 

lämpöpumppulaitoksen ansiosta
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yhteydessä myös lämpöpumppu asennettiin, toteutettiin vuonna 2011–2012. Projektin tavoitteena 

on demonstroida uusiutuvaa energiajärjestelmää, joka toimii joustavasti eri 

lämmöntuotantomuotojen kesken. Lämpöpumpun ja lämpövaraston tavoitteena on tuoda 

järjestelmään monipuolisen tuotannon lisäksi mahdollisuus käyttää sähköä lämmön tuotantoon ja 

varastointiin alhaisen sähkön hinnan aikoina. (IEA 2014b) 

Marstalin järjestelmän tuotantoyksiköiden ajojärjestelmä vaihtelee vuoden ajan mukaan. Kesällä 

aurinkokeräimillä katetaan lämmönkulutus ja lämpöä myös varastoidaan. Syksyllä (syyskuun 

lopulta alkaen) aurinkokeräimet tuottavat lämpöä edelleen ja lisälämpöä tuotetaan joko CHP-

yksiköllä tai lämpöpumpulla lämpövaraston lämpöä hyödyntäen riippuen sähkön hinnasta. Talvella 

CHP-laitos tuottaa pääosan lämmöntarpeesta ja huippulämmöntarpeeseen käytetään 

lämpöpumppuja ja huippukattiloita (bioöljy). Huomattavaa on, että talvisin sähkön hinta on 

keskimääräistä kalliimpaa. Helmikuussa aurinkokeräimet alkavat taas tuottaa lämpöä, mutta 

pääosa lämmöstä tuotetaan edelleen CHP-laitoksella huhtikuuhun asti. Lämpöpumpun COP on 

keskimäärin ollut 3,1. Kuvassa 11 on esitetty Marstalin lämpöpumppulaitoksen prosessikuvaus. (IEA 

2014b) 

 

Kuva 11. Marstalin lämpöpumppulaitoksen prosessikuvaus (lähde: IEA 2014b) 

 

Vuonna 2013 Mäntsälän kunta myi venäläiselle hakukoneyhtiö Yandexille maa-alueen Kapulin 

yritysalueelta, jonne yhtiö alkoi rakentaa konesalia. Ensimmäisessä vaiheessa palvelinkeskuksen 

sähkötehon tarve on noin 15 MW. Mahdollisten tulevaisuudessa rakennettavien laajennusosien 

jälkeen koko palvelinkeskuksen tehotarpeen arvioidaan olevan noin 50 MW. Nivos Oy 

(tytäryhtiönään Mäntsälän Sähkö Oy) loi Yandexin kanssa yhteistyössä toteutusmallin 

palvelinkeskuksen ylijäämälämmön hyödyntämiseksi.  

Yandexin datakeskuksessa syntyy joka sekunti lämpöä noin parin MW:n eli karkeasti 200 kiukaan 

teholla. Nivos Oy poistaa palvelinkeskuksesta poistuvasta ilmasta lämpöenergiaa 

lämmönvaihtimilla, ja maksaa siitä korvauksen Yandexille. Palvelinkeskuksesta ulostuleva ilma on 

noin 20 astetta sisään tulevaa ilmaa lämpimämpää, eli noin 37-asteista. Lämpöpumppujen 

(yhtensä 24 lämpöpumppua kuudessa yksikössä) avulla lämpötilaeroa kasvatetaan, ja 
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kaukolämpöjärjestelmän menoveteen syötetään 85–87-asteista vettä. Ensimmäisen vaiheen 

palvelinkeskuksesta vuosittain talteen otetun hukkalämmön määrä on noin 20 GWh, joka kattaa 

jo 55% Mäntsälän vuotuisesta kaukolämmöntarpeesta. Kesäaikaan lämmön talteenotto kattaa koko 

lämmön tarpeen, mutta talviaikaan alle puolet tarpeesta. Talvella lämpöä saadaan talteen 

suhteessa kesää vähemmän ja hieman huonommalla hyötysuhteella. Huipputehon tarpeen aikaan 

tarvittava lämpöteho tuotetaan ja kaukolämmön menovesi priimataan korkeampaan lämpötilaan 

8 MW:n kaasukattilan avulla. Tosin Mäntsälän Sähkö tutkii myös tulistamisratkaisuja, joilla 

lämpöpumpuista ulos saatavan veden lämpötila saataisiin nostettua suoraan 115 °C:seen. 

Luontevin vaihtoehto palvelinkeskuksien ylijäämälämmön talteenotolle olisi ottaa se talteen 

suoraan sisäisestä kierrosta vesijäähdytyksen ja siitä talteen otettavan ylijäämälämmön avulla 

(ilmajäähdytteisen ratkaisun sijaan). Palvelinkeskusoperaattorit eivät kuitenkaan ajattele 

toteutuksia ensi sijassa energiatehokkuuden vaan tietoturvallisuuden näkökulmasta. Tällöin 

kaukolämpöyhtiön täytyy rakentaa yhteistyömalli asiakkaan ehdoilla, kuten Mäntsälässäkin. 

Palvelinkeskuksen tuottaman lämmön talteenotto palvelee silti molempia, sillä se laskee Yandexin 

ylläpitokustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä sekä pienentää Nivos Oy:n maakaasun tarvetta. 
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3. Lämpöpumppujen hyödyt ja rooli kaukolämpöjärjestelmissä 

 

3.1 Suurten lämpöpumppujen hyödyt ja haitat osana 
kaukolämpöjärjestelmää 

 

Haastattelujen sekä aiempien selvitysten (mm. Energi Styrelsen 2014a) perusteella suurilla 

lämpöpumpuilla on useita hyötyjä osana kaukolämpöjärjestelmää. Kuvaan 12 on koottu suurten 

lämpöpumppujen hyötyjä jaoteltuina neljään kategoriaan. 

Suurten lämpöpumppujen ehkä merkittävimpänä hyötynä pidetään sitä, että ne lisäävät koko 

kaukolämpöjärjestelmän joustavuutta. Mitä suurempi kaukolämpöjärjestelmä on kyseessä, sitä 

suuremmaksi nähdään joustavuuden arvo. Lämpöpumput käynnistyvät tarvittaessa varsin nopeasti 

(yleensä alle tunnissa, jopa minuuteissa) ja niiden käynnistys- ja käyttökustannukset ovat varsin 

alhaiset. Lisäksi lämpöpumppulaitokset koostuvat yleensä useista koneikoista. Näin 

lämpöpumpuilla pystytään yleensä ajamaan varsin joustavasti ja parantamaan muiden 

voimalaitosten käytön tehokkuutta esimerkiksi lykkäämällä CHP-laitosten käynnistysajankohtaa 

syksyisin ja aikaistamalla sitä keväisin. Näin suurilla (CHP-)laitoksilla voidaan ajaa täydellä 

kuormalla mahdollisimman suuri osa siitä ajasta, kun laitos on käynnissä, mikä optimoi koko 

järjestelmän kannattavuutta. Erityisesti yhdistettynä lämpöakkuun lämpöpumput mahdollistavat 

myös sähkömarkkinoiden hintaheilahtelun hyödyntämisen. Alhaisen sähkön hinnan aikoihin (esim. 

yöllä) lämpöpumpuilla voidaan tuottaa lämpöä varastoon ja ajaa osa pumpuista alas korkean 

sähkön hinnan aikoina. Tällainen jaksottainen käyttö saattaa tosin vaikuttaa negatiivisesti 

lämpöpumppujen käyttöikään ja kunnossapitokustannuksiin. Laitetoimittajien mukaan vaikutus ei 

liene kuitenkaan merkittävä. 

 

Kuva 12. Suurten lämpöpumppujen hyötyjä osana kaukolämpöjärjestelmää (lähteet: VALOR-analyysi, 

asiantuntijahaastattelut) 

Lisää kaukolämpöjärjestelmän 

joustavuutta

Monipuolistaa tuotantorakennetta ja 

suojaa (markkina)riskeiltä

Mahdollistaa ylijäämälämmönlähteiden 

hyödyntämisen
Kasvattaa uusiutuvaa lämmöntuotantoa

• Mahdollistaa nopeat muutokset (nopea 

käynnistys, alhaiset käynnistyskustannukset)

• Parantaa isojen (CHP-)voimalaitosten 

käytön tehokkuutta vähentämällä 

käynnistysten määrää ja osakuormia sekä 

optimoimalla ajoaikaa

• Parantaa koko järjestelmän kannattavuutta

• Mahdollistaa sähkömarkkinavolatiliteetin

hyödyntämisen (lämpöakun kanssa)

• Laajentaa lämmöntuotantorakennetta

• Suojaa sähkön hinnan heilahteluilta

• Suojaa polttoaineiden hintojen 

heilahteluilta

• Suojaa yksittäisiltä laiterikoilta

• Mahdollistaa kaukojäähdytyksen ja 

kaukolämmön yhteistuotannon ja –myynnin

• Parantaa kaukolämmöntuotannon imagoa 

• Kasvattaa uusiutuvan tuotannon osuutta 

lämmöntuotannossa ja usein vähentää 

fossiilisten polttoaineiden käyttöä

• Ei aiheuta paikallisia päästöjä

• Mahdollistaa matalassa lämpötilassa olevien 

lämmönlähteiden hyödyntämisen

• Mahdollistaa muuten käyttämättä jäävien 

lämmönlähteiden hyödyntämisen
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Toinen suurten lämpöpumppujen merkittävä hyöty on se, että ne monipuolistavat 

kaukolämpöjärjestelmän lämmöntuotantorakennetta ja suojaavat markkinariskeiltä. Erityisesti 

jos järjestelmässä on CHP-tuotantoa, tuotannon arvoa voidaan jossain määrin optimoida sähkön 

markkinahintojen mukaan vaihtelemalla sähkön ja lämmön tuotannon suhdetta CHP-tuotannossa 

sekä toisaalta sähkön tuotannon ja kulutuksen suhdetta hyödyntämällä lämpöpumppua ja 

energiavarastoja. Suuret lämpöpumput myös suojaavat polttoaineiden hinnan heilahteluilta 

pienentämällä riippuvuutta polttoaineista ja tuomalla kaukolämpöyhtiölle vaihtoehtoisen 

lämmöntuotantomuodon. Valitsemalla tilanteen mukaan CHP-tuotannon ja lämpöpumpun välillä 

voidaan vaihtelevissakin tilanteissa aina löytää edullinen tuotantotapa. Lisäksi yleensä useista 

koneikoista koostuvat lämpöpumppulaitokset pienentävät yksittäisten laiterikkojen vaikutusta 

lämmöntuotantoon. Merkittävä vaikutus ainakin tiiviimmin rakennetuissa kaupungeissa on myös 

sillä, että lämpöpumppulaitos mahdollistaa kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen tehokkaan 

yhteistuotannon yhdessä prosessissa. Tämän seikan vaikutus saattaa korostua lähivuosina, jos 

kaukojäähdytyksen kysyntä kasvaa edelleen. 

Lämpöpumppulaitosten kolmas merkittävä hyöty on se, että ne mahdollistavat sellaisen 

ylijäämälämmön hyödyntämisen, joka mahdollisesti muuten valuisi hukkaan. Kuten edelläkin on 

todettu, tällaisia lämmönlähteitä ovat esimerkiksi yhdyskunnan jätevesien lämpö, voimalaitosten 

savukaasujen lämpö taikka teollisuusprosessien tai datakeskusten ylijäämälämpö. Lämmönlähteen 

matala lämpötila ei yleensä ole myöskään este lämmön talteenotolle. Esimerkiksi Espoon 

Suomenojalla voidaan ottaa lämpöä talteen vielä 7-8-asteisesta jätevedestä. 

Neljäs, suurelle yleisölle ehkä keskeisin suurten lämpöpumppujen hyöty on se, että hyödyntämällä 

ylijäämälämpöjä lämpöpumput kasvattavat uusiutuvan kaukolämmöntuotannon osuutta. 

Tyypillisesti lämpöpumppujen tuotanto korvaa fossiilisten polttoaineiden, kuten maakaasun tai 

kivihiilen käyttöä, jolloin hiilidioksidipäästöjen lasku voidaan laskea suoraan. Toki lämpöpumput 

käyttävät myös merkittäviä määriä sähköä, mutta suurten lämpöpumppujen COP-luku (coefficient 

of performance) on optimioloissa varsin suuri, n. 3-5. Tämä tarkoittaa, että jokaista käyttämäänsä 

sähköenergiayksikköä kohden lämpöpumppu tuottaa tällöin 3-5 yksikköä lämpöenergiaa ja/tai 

jäähdytysenergiaa. Lämpöpumput ovat siis lämmöntuotannossa varsin tehokkaita – erityisesti jos 

kaukolämmön tuotantoon yhdistyy kaukojäähdytyksen tuotantoa. 

Järjestelmäpäästöjen kannalta lämpöpumppujen vaikutus riippuu siitä, mihin sähköntuotannon 

osaan lämpöpumpun käyttö todellisuudessa vaikuttaa. Jos pumppua ohjataan sähkön hinnan 

mukaan, edullisimpiin hetkiin ajoittuva käyttö on myös päästöjen kannalta suotuisaa sähkön 

marginaalihinnoitteluperiaatteen vuoksi. Pidemmällä aikavälillä asian perusteiltaan kestävä 

tarkastelu vaatii mm. vaihtoehtoisten sähköntuotantoskenaarioiden laatimista ja 

pumppuinvestointien tarkastelua niiden pohjalta. Yksittäisten kaukolämpöyritysten kannalta 

ympäristötekona voidaan kuitenkin nähdä yksinkertaisesti se, että on sekä CHP- että 

lämpöpumppukapasiteettia ja niitä käytetään joustavasti markkinatilanteen mukaan. 

 

3.2 Rajoitteet lämpöpumppulaitosten toteutukselle 

Suurten lämpöpumppujen käyttöön liittyy kuitenkin myös rajoitteita ja joitain potentiaalisia 

riskejä. Edellytyksenä kannattavalle lämpöpumppuinvestoinnille on muun muassa, että lämmön 

lähde on lähellä lämpökuormia ja lämpö on nollahintaista tai hyvin edullista – toki järjestelmästä 

riippuen. Lämpöpumppuinvestointien kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä käsitellään 

tarkemmin luvussa 3.4. Tässä osiossa keskitytään lähinnä lämpöpumppujen käytön teknisiin ja 

operatiivisiin rajoitteisiin ja riskeihin. 
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Merkittävin haastatteluissa esiin tullut tekninen rajoite suuren lämpöpumpun käytölle on 

sähköverkon riittävyys. Lämpöpumppu ottaa käynnistyessään enimmillään 7-kertaisen sähkötehon 

normaaliin käyttötilanteeseen verrattuna, joten lämpöpumpun täytyy sijaita varsin vahvassa 

pisteessä sähköverkossa. Tämä saattaa rajoittaa lämpöpumppulaitosten mitoitusta tai jopa tehdä 

investoinnista kannattamattoman pienemmissä kaupungeissa tai alueilla, joilla sähköverkko on 

kevyesti mitoitettu. 

Toinen mahdollinen tekninen rajoite lämpöpumppulaitosten hyödyntämiselle erityisesti 

kaupunkien keskustoissa on tilanpuute. Helsingissä ja Turussa lämpöpumppulaitokset on sijoitettu 

maan alle, koska maanpäällistä tilaa ei ole riittävästi saatavilla tai se on kallista, koska maa-alalle 

on runsaasti vaihtoehtoisia käyttötarpeita. Molemmat yhtiöt tosin kommentoivat, että kallion 

louhiminen on nykyään yllättävän edullista, koska louhitusta murskeesta saa myytäessä käyvän 

hinnan. Tilanpuute voi kuitenkin joillain alueilla estää lämpöpumppulaitoksen rakentamisen. 

Kolmas rajoite tai haaste lämpöpumppulaitosten hyödyntämiselle on kaukolämmön lämpötilataso. 

Lämpöpumppulaitoksista saadaan yleensä ilman erikoisjärjestelyjä otettua ulos maksimissaan 85–

90-asteista vettä ilman monivaiheisia kytkentöjä ja lämpökertoimen mainittavaa huononemista. 

Talvella, huippulämpötehon tarpeen aikaan, kaukolämmön menoveden lämpötila on yleensä 

kuitenkin 110–120 °C. Lämpöpumpusta saatavan veden priimaaminen esimerkiksi 115 °C:n 

lämpötilaan on erittäin kallista, jos sitä ei pystytä tekemään lämpöpumppulaitoksen yhteydessä 

olevalla lämpökattilalla. Pelkkää lämpöä tuottavan kattilan käyttäminen on lisäksi ei-

suositeltavaa, jos tavoitteena on minimoida polttoaineiden käyttöä järjestelmätasolla. 

Kesällä tai alkusyksyllä/loppukeväällä lämpöpumpusta ulos saatavan veden lämpötila ei ole 

ongelma, koska kaukolämmön menovesi pidetään muutenkin noin 85–90-asteisena. Yksi vaihtoehto 

suurten lämpöpumppujen kannattavuuden parantamiseksi olisikin laskea kaukolämmön 

menoveden lämpötilaa myös talviaikaan, mutta tämä vaatisi vesivirtojen kasvattamista sellaisille 

tasoille, joille verkkoa tai asiakaslaitteita ei ole mitoitettu. Tällöin verkkoon voisi syntyä 

pullonkauloja ja asiakaslaitteet saattaisivat lakata toimimasta kunnolla. Uusissa, eriytetyissä 

kaukolämpöverkoissa alhaisempi menoveden lämpötila ja sen mukainen laitemitoitus voi kuitenkin 

olla tarkastelemisen arvoinen vaihtoehto, jos alueella on tasaista, edullista ja pysyvää 

ylijäämälämpöä saatavilla. 

Myös olemassa oleva tuotantorakenne voi asettaa rajoitteita lämpöpumppuinvestoinnin 

toteutettavuudelle. Suuren lämpöpumpun alkuinvestointi on lämpökattiloihin verrattuna varsin 

mittava. Jos kaukolämpöä tuotetaan osittain esimerkiksi jätteenpolttolaitoksella, se voi rajoittaa 

lämpöpumppujen käyttöä. Koska jätteenpoltto on myös keino hävittää jätteitä, sitä ajetaan aina 

ns. pohjalla eli ensisijaisena lämmöntuotantomuotona. Jos jätteenpolttolaitos on 

kaukolämpökuormaan nähden järkevästi mitoitettu, suurelle lämpöpumpulle ei jää vuoden aikana 

riittävästi ajotunteja, jotta mittava alkuinvestointi saataisiin katettua – eikä investoinnilla 

myöskään synny merkittäviä hyötyjä koko kaukolämpöjärjestelmän tasolla. Tällöin investointi jää 

helposti tappiolliseksi, kuten myöhemmin luvussa 3.4 todetaan. Tilanne on sama myös muiden 

mahdollisten pohjakuormakoneiden osalta, mitoituksesta riippuen. Lämpöpumppuinvestointia 

suunnitellessa täytyykin muodostaa realistinen käsitys lämmön kuormituskäyrän kehityksestä 

lähitulevaisuudessa sekä lämpöpumpun roolista lämmöntuotannossa. Lämpöpumppujen roolia 

kaukolämpöjärjestelmissä käsitellään seuraavassa luvussa. 
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Kuva 13. Suurten lämpöpumppujen käytön rajoitteita (lähteet: VALOR-analyysi, asiantuntijahaastattelut) 

 

Haastattelujen tai aiempien tutkimusten perusteella lämpöpumppuihin ei liity suoranaisia haittoja 

em. rajoitteiden lisäksi. Kuitenkin lämpöpumppuinvestointeihin liittyy potentiaalisia riskejä, 

kuten kaikkiin investointeihin. Merkittävimmät riskit liittyvät lämmönlähteen pysyvyyteen, 

lämmöstä maksettavan hinnan kehitykseen sekä sähkön hintakehitykseen.  

Teollisuuden ylijäämälämpö on erityisen haastava lämmönlähde, koska teollisuustoimija voi varsin 

lyhyellä varoitusajalla sulkea laitoksensa tai prosessinsa, josta ylijäämälämpö saadaan. 

Lämpöpumppuinvestoinnin perustaminen pelkän teollisuuden ylijäämälämmön saatavuuteen 

voikin olla hyvin riskialtista. Joka tapauksessa kaukolämpöyhtiöllä täytyy olla tällaisessa 

tilanteessa varalla riittävä määrä lämmöntuotantokapasiteettia menetetyn lämmönlähteen 

korvaamiseksi. Lisäksi teollisuusyrityksillä saattaa olla epärealistinen käsitys ylijäämälämmön 

arvosta kaukolämpöyhtiölle sekä siitä maksettavissa olevasta hinnasta. Lämmön hinnasta täytyykin 

olla pitkäaikainen sopimus, jotta lämpöpumppuinvestoinnin tekeminen olisi edes mahdollista. 

Kellään ei ole varmaa tietoa siitä, miten sähkön hinta kehittyy seuraavien 20 vuoden kuluessa 

Suomessa. Markkinainstrumentit ennustavat sähkön hinnan pysyvän keskimäärin alhaisena 

seuraavat kymmenen vuotta, mutta se ei tarkoita etteikö sähkön hinta voisi nousta dramaattisesti 

jo lähivuosina. Haastattelujen perusteella ainakin sähkön hintaheilahtelu todennäköisesti 

lisääntyy tulevaisuudessa. Lämpöpumppuinvestoinnit eivät ole kovin herkkiä sähkön 

hintakehitykselle, mutta sähkön merkittävä hinnannousu saattaa silti tehdä monista 

lämpöpumppulaitosinvestoinneista kannattamattomia tai johtaa lämpöpumppulaitoksen 

optimaalisen mitoituksen muuttumiseen. 

 

3.3 Lämpöpumppujen rooli kaukolämpöjärjestelmissä 

 

Lämpöpumppujen rooli kaukolämpöjärjestelmässä vaihtelee kaukolämpöjärjestelmän koosta 

riippuen. Toteutettujen lämpöpumppuinvestointien perusteella pienissä järjestelmissä 

lämpöpumput tyypillisesti korvaavat lämpökeskuksilla tuotettua lämpöä – erityisesti fossiilisilla 

polttoaineilla tuotettua lämpöä. Keskisuurissa järjestelmissä, joissa peruskuormakoneena on CHP-

laitos, lämpöpumppuja käytetään peruskuormalaitoksen tuotannon optimointiin, jolloin saadaan 

optimoitua järjestelmätason kannattavuutta. Lisäksi lämpöpumpuilla (ja niihin mahdollisesti 

yhdistetyillä lämpövarastoilla) minimoidaan kalliiden huippukuormakoneiden käyttöä. Suurissa 

järjestelmissä, joissa kaukolämmön tuotantoon yhdistyy kaukojäähdytyksen tuotantoa, 

lämpöpumppujen rooli on tuottaa lämpöä ja jäähdytystä mahdollisimman kustannustehokkaasti ja 

optimoida koko järjestelmän kannattavuutta. Suurissa järjestelmissä lämpöpumppujen käyntiajat 

Sähköverkon riittävyys Tilanpuute

Kaukolämmön menoveden 

lämpötilavaatimukset

Muun lämmöntuotannon vuoksi 

vähäisiksi jäävät ajotunnit

Epävarmuus ylijäämälämmön 

hinnasta ja lähteen pysyvyydestä

Epävarmuus sähkön 

hintakehityksestä
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ovat yleensä pitkiä, koska kaukojäähdytyksen tuotanto vaatii lämpöpumppujen käyttöä. 

Esimerkiksi Helsingin ja Turun verkoissa lämpöpumppujen huipunkäyttöaika on noin 5000 h/v eli 

samaa luokkaa monien CHP-laitosten kanssa. Taulukossa 2 on esitetty havainnollistava yhteenveto 

lämpöpumppujen tyypillisistä rooleista erikokoisissa kaukolämpöjärjestelmissä.  

 

Taulukko 2. Tarkasteltujen järjestelmätyyppien ominaisuuksia (lähde: VALOR-analyysi) 

 

Lämpöpumppulaitoksen investointikustannus on suhteellisen suuri, joten investoinnin kattamiseksi 

laitoksen ajoajan täytyy olla pitkä tai laitoksella järjestelmätasolla saatavien hyötyjen täytyy olla 

suuria. Lämpöpumppulaitosten rakentaminen pelkästään huippukuormaa varten ei todennäköisesti 

ole tästä syystä kannattavaa. Tätä korostaa se, että huippulämmöntuotannon tarve ajoittuu 

tyypillisesti keskitalveen tammi-helmikuulle, jolloin lämpöpumppujen hyötysuhde ei yleensä ole 

parhaimmillaan. Tämä riippuu kuitenkin käytetystä lämmönlähteestä. Esimerkiksi datakeskuksesta 

saatavan lämmön määrään ulkolämpötilalla on kohtalaisen pieni vaikutus, mutta yhdyskunnan 

puhdistettujen jätevesien lämpötila saattaa hetkellisesti laskea niin alas, että niistä on vaikea 

saada otettua enää lämpöä talteen. Haastatteluissa saatujen kommenttien mukaan jäteveden 

lämpöä ei voi enää hyödyntää kovin tehokkaasti, kun veden lämpötila laskee 5-7 asteen paikkeille. 

Näin käy erityisesti keväällä lumen sulamisvesien aikaan.  

Lämpöpumppujen kannattavuutta väli- tai huippukuormakoneina pystytään kuitenkin 

parantamaan esimerkiksi siten, että ne korvaavat kesäaikana kokonaisuudessaan esimerkiksi CHP-

laitoksen lämmöntuotannon. Kesällä sähkön hinta on tyypillisesti varsin alhainen – erityisesti nyt, 

kun sähkön keskihinta on historiallisesti muutenkin alhaisella tasolla. Tällöin CHP-laitoksen 

sulkeminen voi olla järkevää, jos seisokilla saadaan CHP-laitosten käyttöikää pidennettyä sekä 

huolto- ja kunnossapitokuluja alennettua. Samalla lämpöpumppujen vuotuista ajoaikaa saadaan 

pidemmäksi. Kesällä lämpöpumppujen käyttö on myös tehokasta – erityisesti, jos niitä voidaan 

hyödyntää sekä lämmön että jäähdytyksen tuotannossa. 

Sähkömarkkinoiden käynnissä oleva ja ennakoitu kehitys, jossa ohjattavissa olevan 

sähköntuotantokapasiteetin osuus koko kapasiteetista laskee, johtaa todennäköisesti 

sähkönhinnan nykyistä voimakkaampaan lyhyen aikavälin heilahteluun. Jos tuuli- ja aurinkovoiman 

määrän lisääntyessä sähkön tarjonta tietyllä hintatasolla heiluu tulevaisuudessa nykyistä 

voimakkaammin suhteessa kohtalaisen vakaaseen sähkön kysyntään, myös sähkön hintataso heiluu 

tulevaisuudessa nykyistä voimakkaammin. Heiluva sähkön hintataso tarjoaa 

Järjestelmä Tyypillinen 

lämmönlähde

Lämpöpumppuun 

kytkeytyvät 

verkonosat

Lämpöpumpun 

tavoite

Lämpöpumpun

ajotapa

Pieni Vesistö, maaperä, 

teollisuuden 

ylijäämälämpö, 

savukaasut

Lämpökattila Lämmön tuotanto-

kustannuksen 

minimointi

Jatkuva, 

pohjakuorma

Keskisuuri Samat kuin pienessä CHP-laitos,

(lämpöakku)

CHP:n

kuormitusasteen 

maksimointi

CHP-tuotantoa

tukeva

Suuri Puhdistettu 

yhdyskunnan jätevesi, 

kiinteistöjen

ylijäämälämpö

CHP-voimalaitos,

energiavarastot

(lämpö- ja

jäähdytysakut)

Koko järjestelmän 

katteen optimointi

Jatkuva tai 

jaksottainen 

tilanteen mukaan



   Suuret lämpöpumput kaukolämpöjärjestelmässä  

 

  LOPPURAPORTTI 29.8.2016 

28 

lämpöpumppulaitoksille uuden roolin kaukolämpöjärjestelmässä. Lämpöpumppulaitoksilla voidaan 

nimittäin osallistua myös sähkön säätömarkkinoille. 

Sähkön säätömarkkinat toimivat lähellä sähkön toimitusajankohtaa. Koska sähkön tuotannon ja 

kulutuksen pitää olla jatkuvasti tasapainossa koko voimajärjestelmän tasolla, erot eri toimijoiden 

ennustamassa ja toteutuvassa sähkön tuotannossa ja kulutuksessa täytyy tasoittaa sitä mukaa, kun 

eroja havaitaan. Tästä lyhyen aikavälin reagoinnista on yleisesti ottaen saatavissa parempi hinta 

kuin sähkön spot-markkinoilla, joilla hinnat määritellään ennusteiden pohjalta jo edellisenä 

päivänä. Lämpöpumput soveltuvat tarjottaviksi sähkön säätömarkkinoille varsin hyvin, koska 

lämpöpumppujen käynnistäminen ja alasajo on varsin nopeaa ja tapahtuu suurtenkin 

lämpöpumppulaitosten osalta yleensä alle tunnissa. Lämpöpumppujen käytön joustavuutta lisää 

se, että laitokset koostuvat yleensä useista koneikoista, joita voidaan ohjata varsin itsenäisesti. 

Nopeasta reagointikyvystä johtuen – ja erityisesti jos lämpöpumppujen yhteydessä on 

energiavarasto – suuria lämpöpumppuja voidaan hyvin ajaa siten, että alhaisen sähkönhinnan 

aikana niillä tuotetaan lämpöä ja/tai jäähdytystä akkuun. Jos säätösähkömarkkinoilla on tarvetta 

ajaa alas sähkökuormia, lämpöpumput voidaan ajaa hetkellisesti alas ja hyödyntää akkuun 

varastoitua energiaa. Jos samassa verkossa on CHP-laitos, voidaan sen sähköntuotantoa tällöin 

luonnollisesti lisätä. Yhdistämällä hieman hitaammin säädettävissä olevan CHP-laitoksen ja 

nopeiden lämpöpumppujen käyttö optimaalisesti, voidaan säätösähkömarkkinoille osallistua 

tehokkaasti. 

Fingrid on tällä hetkellä aktiivisesti kehittämässä sähkön säätömarkkinoita, ja säätömarkkinoille 

voidaan jatkossa tarjota sähkötehoa 5 MW:n blokeissa. Todennäköisesti tämä raja tulee laskemaan 

lähivuosina 1 MW:iin, jolloin kohtalaisen pienetkin lämpöpumppulaitokset voisivat osallistua 

halutessaan säätösähkömarkkinoille. Käytännössä täysimääräinen (useamman tunnin mittainen) 

osallistuminen säätömarkkinoille vaatii kuitenkin aina lämpö- tai jäähdytysakkua 

lämpöpumppulaitoksen yhteyteen. 

Säätösähkömarkkinoille osallistuminen tarkoittaisi kuitenkin sitä, että lämpöpumppujen 

jaksottainen käyttö yleistyisi. Nykyisten laitosten omistajilla ei ole juurikaan kokemuksia 

lämpöpumppujen jaksottaiskäytöstä ja sen vaikutuksista pumppujen käyttöikään. Haastatteluissa 

lämpöpumppujen omistajat olettivat, että katkottaisella käytöllä olisi laitteiden käyttöikää 

lyhentävä vaikutus, mutta varmuutta tästä ei ole. Myöskään laitevalmistajat eivät osaa suoraan 

arvioida jaksottaisen käytön todellisia vaikutuksia laitteisiin. Kaukolämpötoimijoiden, jotka 

suunnittelevat lämpöpumppuinvestointia ja mahdollista osallistumista pumpuilla myös 

säätösähkömarkkinoille, kannattaisikin avata keskustelut lämpöpumppuvalmistajien kanssa 

laitosten jaksottaiskäyttöominaisuuksien, kuten käynnistymisnopeuden ja –varmuuden, 

varmistamiseksi ja kehittämiseksi. 

 

3.4 Lämpöpumppuinvestointien kannattavuus 

 

Kaukolämpöjärjestelmä on hyvin pääomavaltainen. Keskeistä lämpöpumppulaitosinvestoinnin 

kannattavuuden arvioinnille on sen vaikutukset kaukolämpöjärjestelmään kokonaisuudessaan. Jos 

lämpöpumppuinvestoinnilla pystytään parantamaan koko järjestelmän käyttöastetta ja 

hyötysuhdetta, investointi voi olla hyvinkin kannattava. Kääntäen voisi sanoa, että 

lämpöpumppulaitokset ovat kannattavimmillaan järjestelmissä, joissa lämpöpumpun avulla 

pystytään varmistamaan olemassa olevien lämmöntuotantokoneiden ja lämpökuorman (lämmön 

kysynnän) yhteensopivuus. Lämpöpumppulaitosinvestoinnin suuruudesta johtuen 
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kannattavuusikkuna on kuitenkin varsin herkkä jatkuville kustannuksille eikä kestä esimerkiksi 

merkittäviä maksuja lämmön saatavuudesta. 

Kuvaan 14 on koottu haastatteluissa ja analyysissä esiin nousseita lämpöpumppuinvestoinnin 

kannattavuutta parantavia yksittäisiä tekijöitä. Tekijät on jaettu kahteen kategoriaan sen mukaan 

vaikuttavatko ne lämpöpumppulaitoksen alkuinvestointia pienentävästi vai rakennetun laitoksen 

jatkuvaa kannattavuutta parantavasti. 

 

Kuva 14. Lämpöpumppuinvestoinnin kokonaiskannattavuutta parantavia tekijöitä (lähteet: VALOR-

analyysi, asiantuntijahaastattelut) 

 

Alkuinvestointia alentavia tekijöitä 

Tärkeimmät lämpöpumppulaitoksen alkuinvestointiin vaikuttavat tekijät ovat minimaalinen 

tuotetun lämmön priimaustarve, lämmön-/jäähdytyksen lähteen sijainti lähellä lämpö-

/jäähdytyskuormia sekä edullisen tilan saatavuus lämpöpumppulaitokselle. Vaikka laitos 

pystyttäisiin rakentamaan hyvin lähelle lämpökuormia, itse lämpöpumppulaitteiston osuus on 

haastattelujen perusteella silti vain noin puolet kokonaisinvestoinnista, kun taas tyypillisesti noin 

30% investoinnista muodostuu siirtoputkista, ohjausohjelmistoista, sähköverkkoinvestoinneista 

ym. laitteista (energia-akkua ei huomioitu). Loppuosa eli noin viidennes kokonaisinvestoinnista 

muodostuu louhimis-/kaivuutyöstä ja vastaavista kustannuksista. Jos siirtoputkia joudutaan kovin 

paljoa pidentämään, se näkyy investointikustannuksessa nopeasti. Suurin vaikutus 

investointikustannukseen on silti sillä, jos tuotetun kaukolämpöveden priimausta varten täytyy 

rakentaa erillisiä ratkaisuja. Mahdollinen tontin tai maanalaisen luolan louhimisen kustannus voi 

myös muodostua varsin merkittäväksi osaksi kokonaisinvestointia. 

Muita investointikustannukseen vaikuttavia tekijöitä ovat laitoksen järkevä mitoitus – samoin kuin 

mahdollisen lämpö- tai jäähdytysakun järkevä mitoitus. Oleellinen merkitys voi olla myös 

investointituen saatavuudella. TEMin investointituki (energiatuki) on tarkoitettu muun muassa 

uusiutuvan energiantuotannon tukemiseen sekä uuden teknologian demonstraatiohankkeisiin, ja 

yleensä sitä on saatavissa myös lämpöpumppuinvestointeihin. Suomessa aiemmin toteutettuihin 

lämpöpumppulaitosinvestointeihin on tyypillisesti saatu investointitukea noin 10–15% 

Alkuinvestoinnin minimointi

• Lämmönlähde lähellä kuormia 

(minimaalinen siirtoputkien 

tarve)

• Edullista tilaa käytettävissä

• Olematon tai minimaalinen 

tuotetun lämmön priimaustarve

• Hyvä sähköverkko, joka ei vaadi 

pumpun vuoksi vahvistamista

• Järkevästi mitoitettu laitoskoko

• Mahdollisuus saada 

investointitukea

• Optimaalisesti mitoitettu 

mahdollinen lämpöakku

Laitoksen korkea ja tasainen kannattavuus

• Jatkuva, lämpötilaltaan soveltuva ja saatavuudeltaan 

mahdollisimman tasainen lämmönlähde (tai useita)

• Nollahintainen tai hinnaltaan negatiivinen lämpö

• Riittävän pitkä vuotuinen ajoaika

• Positiivinen vaikutus peruslämpöä tuottavien voimalaitosten 

käyttöasteeseen tai hyötysuhteeseen

• Mahdollisuus tuotetun energian varastointiin

• Mahdollisuus yhdistää kaukojäähdytyksen ja –lämmön tuotanto

• Alhainen sähkön hinta

• Vaihteleva lämmön kysyntä (korostaa lämpöpumpun kykyä 

parantaa muiden voimalaitosten kannattavuutta / suojata koko 

kaukolämpöjärjestelmän katetta)

• Mahdollisuus osallistua säätösähkömarkkinoille

• Alhaiset sähkön siirtomaksut

• Korkea kaukolämmön-/jäähdytyksen myyntihinta
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investoinnista. Tuen varaan ei kuitenkaan jatkossa kannattane laskea, sillä esimerkiksi metsä-

hakkeen tuotantokaluston vastaava tuki lopetettiin, kun tekniikka tuli riittävän tavanomaiseksi. 

 

Jatkuvaa kannattavuutta parantavia tekijöitä 

Lämpöpumppulaitosten käytön kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä on luonnollisesti useita. 

Ehdoton edellytys laitoksen kannattavuudelle on jatkuvan, lämpötilaltaan soveltuvan ja 

saatavuudeltaan mahdollisimman tasaisten lämmönlähteiden olemassaolo. Saatavuutta voidaan 

toki tasoittaa mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi jäteveden varastoinnilla ennen lämmön 

talteenottoa. Näin on toimittu mm. Turun Kakolan laitoksella sekä Espoon Suomenojan laitoksella. 

Merkittävä vaikutus on myös talteen otettavasta lämmöstä mahdollisesti maksettavalla hinnalla. 

Koska lämpöpumppulaitoksen alkuinvestointi on suhteessa niin suuri, investointilaskelma ei 

yleensä kestä juuri minkäänlaisia maksuja lämmön saatavuudesta. Tämä korostuu silloin, jos 

järjestelmään liittyy kaukojäähdytystä, jonka laajennusinvestoinnit täytyy rahoittaa järjestelmän 

kassavirroilla. Itse asiassa voisi jopa argumentoida toisin päin, että ylijäämälämmön laskeminen 

luontoon selvästi ympäristöä korkeammassa (tai matalammassa) lämpötilassa kuormittaa 

ympäristöä. Näin ollen ylijäämälämmön talteenotto pitäisi olla ympäristöteko, josta ei lämmön 

talteen ottavan tahon pitäisi joutua maksamaan. 

Erittäin tärkeä tekijä lämpöpumppuinvestoinnin kannattavuuden varmistamisessa on myös 

riittävän pitkä ajoaika lämpöpumppulaitokselle, kuten edellä luvussa 3.3 mainittiin. Ajoaika on 

luonnollisesti riippuvainen muusta lämmöntuotannosta sekä lämpöpumppulaitoksen roolista 

tuotantoportfoliossa. Merkittävän alkuinvestoinnin kattamiseksi laitoksen ajoajan täytyy olla pitkä 

tai järjestelmätasolla syntyvien hyötyjen suuria. Järjestelmätason hyödyt syntyvät tyypillisesti 

siitä, että lämpöpumpun avulla pystytään parantamaan peruslämpöä tuottavien voimalaitosten 

(esim. CHP-laitosten) käyttöastetta tai hyötysuhdetta. 

Muita jatkuvaan kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. alhainen sähkön 

(tukkumarkkina)hinta, alhainen sähkön siirtohinta ja alhaiset sähköverot. Lämpöpumppulaitokset 

käyttävät merkittäviä määriä sähköä, joten sähkön hinnalla on selvä vaikutus investoinnin 

kannattavuuteen – joskaan ei haastattelukommenttien perusteella ratkaisevaa vaikutusta.  

Yksi, varsin uusi vaihtoehto lämpöpumppulaitoksen kannattavuuden parantamiselle on 

osallistuminen sähkön säätömarkkinoille, jota käsiteltiin jo edellä luvussa 3.3. Käytännössä tämä 

tarkoittaa, että kaukolämpöyhtiö tekee Fingridin kanssa sopimuksen, että kantaverkon 

tehotilanteen niin vaatiessa Fingrid voi sammuttaa lämpöpumppulaitoksen etukäteen sovituksi 

ajaksi – lähtökohtaisesti esimerkiksi 2-3 tunniksi. Fingrid maksaa tästä kiinteän vuosikorvauksen – 

käyttää se mahdollisuuttaan laitoksen sammuttamiseen etukäteen tai ei. 

Pohjoismaissa toteutetut lämpöpumppulaitosinvestoinnit ovat olleet haastattelujen perusteella 

varsin kannattavia, ja niiden kannattavuus on parantunut entisestään, jos lämpöpumpuilla 

toteutettuun kaukolämmön tuotantoon on pystytty yhdistämään kaukojäähdytyksen tuotantoa. 

Parhaimmillaan lämpöpumppulaitosten kannattavuus on ollut suurissa järjestelmissä, joissa CHP-

tuotantoa ja lämpöpumppuja yhdistämällä on muodostettu lämmön, sähkön ja jäähdytyksen 

kolmoistuotantomalli, joka on sekä taloudellisesti että ekologisesti tehokas.  

Lämpöpumppulaitosinvestoinnin kannattavuuden kannalta tärkeimmäksi tekijäksi haastateltavat 

nostivat lämpöpumppulaitoksen alkuinvestoinnin minimoimisen. Tämän lisäksi investointilaskelma 

on herkkä erityisesti kaukolämmön loppuasiakashinnalle sekä myös sähkön hinnalle ja 

lämmönlähteen saatavuudesta mahdollisesti maksettavalle hinnalle. 
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Yleisesti ottaen kaukolämpöyhtiöiden näkökulmasta lämpöpumppuinvestoinnilla on hyvät 

edellytykset olla kannattava, kun 

 Lämpöpumpulla on kaukolämpöjärjestelmässä luonteva rooli, ja sen avulla pystytään 

parantamaan koko järjestelmän käyttöastetta tai hyötysuhdetta 

 Käytettävissä on lämmönlähde, joka on lähellä kaukolämpökuormia 

 Lämmönlähde on pysyvä, lämpötilaltaan soveltuva ja saatavuudeltaan tasainen 

 Lämpöpumpulla tuotettua lämpöä ei tarvitse priimata tai se onnistuu luontevasti 

olemassa olevilla laitoksilla 

 Lämmönlähteen lämmöstä ei tarvitse maksaa tai hinta on hyvin edullinen 

 Lämpöpumppuinvestoinnin toteuttaminen ei vaadi merkittäviä sähköverkkoa vahvistavia 

investointeja 

 Lämpöpumpulla voidaan tuottaa lämmön lisäksi myös jäähdytystä 

Lämpöpumppuinvestoinnin jatkuvan kannattavuuden varmistamiseksi kaukolämpöyhtiön on 

tärkeää myötävaikuttaa siihen, että 

 Kaukolämpöjärjestelmän lämpökuorma säilyy jatkossakin sopivana olemassa olevalle 

voimalaitoskannalle eikä lähde merkittävästi rapautumaan esimerkiksi hajautetun 

lämmöntuotannon kasvun myötä 

 Lämpöpumpun hyödyntämä ylijäämälämpö säilyy enintään nollahintaisena perustuen 

siihen, että ylijäämälämmön talteenotto on ympäristöteko, josta ei lämmön talteen 

ottavan tahon pidä joutua maksamaan 
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4. Lämpöpumppulaitosinvestointien kannattavuus eri ympäristöissä 

 

Lämpöpumppulaitosinvestointien kannattavuuden ja järkevän kokoluokan suuntaa-antavaksi 

selvittämiseksi on laskettu lämpöpumpun vaikutus keskimääräiseen, teoreettiseen 

lämmöntuotantokustannukseen erilaisissa järjestelmissä. Laskennassa on käytetty Energy Pro –

ohjelmaa (http://www.emd.dk/energypro/), joka annetulla kokoonpanolla pyrkii löytämään 

edullisimman vuotuisen käyttökustannuksen siten, että lämpöä toimitetaan joka tunti tarvittava 

määrä, mahdollisesti lämpövarastoja apuna käyttäen. 

Simuloitujen järjestelmien ominaisuudet on esitetty taulukossa 3. Laitosten tehot on ilmoitettu 

suhteellisina. Maksimikaukolämpökuormaa on merkitty lukemalla 100. 

Taulukko 3. Tarkasteltujen järjestelmätyyppien ominaisuuksia  

 Pieni Keskisuuri Suuri 

Tehot    

  Lämpöpumppu, lämpö 0-100 0-25 0-25 

  CHP-laitos ilman pesuria    

    polttoaine (alempi lämpöarvo) - 92 73 

    sähkö - 30 23 

    lämpö - 50 41 

  CHP-laitos pesurilla    

    polttoaine (alempi lämpöarvo) - 92 73 

    sähkö - 30 23 

    lämpö - 66 54 

  Jätevoimala pesurilla    

    polttoaine - - 10 

    sähkö - - 7 

    lämpö - - 3 

  Puukattila pesurilla    

    polttoaine 60 - 10 

    lämpö 60 - 10 

  Öljykattila    

    polttoaine  90 90 90 

    lämpö 80 80 80 

Puupolttoaineen hinta, e/MWh 20 

Jätepolttoaineen hinta, e/MWh, 

huomioiden kunnossapidon 

lisäkustannukset 

3 

Öljyn hinta, e/MWh 88 

Ylijäämälämmön hinta, e/MWh 0 

Muut käyttökustannukset, e/MWh pa 2 

Laitosten huoltoseisokit 1 kk/vuosi 



   Suuret lämpöpumput kaukolämpöjärjestelmässä  

 

  LOPPURAPORTTI 29.8.2016 

33 

Lämmönkulutuksen 

huipunkäyttöaika, h/a 
2700 

Alin ulkolämpötila laskentakaudella, 

oC 
-26 

Lämpöpumpun investointikustannus 

300 e/kW lämpöä, kun tuotettu energia on alle 15% 

vuotuisesta kaukolämmöntarpeesta 

600 e/kW lämpöä sen ylittävältä osalta 

Lämpövaraston investointikustannus 100 e/m3 

Lämpövaraston koko, % vuotuisesta 

lämmönkulutuksesta 

”Nykyinen” 0,07 (likimain sama kuin nyt keskimäärin) 

”Suuri” 0,7 (tutkimuksissa saatu suuruusluokka 

kannattavalle varastokoolle tulevaisuudessa) 

 

Laskennat on tehty kahdella sähkön Elspot-hintasarjalla: FI 2011: keskiarvo 49 e/MWh, DK1 2014: 

keskiarvo 31 e/MWh (ks. kuva 15). Suomen osalta on käytetty vanhempaa hintasarjaa, jotta 

voidaan arvioida keskitasoltaan nykytilannetta korkeamman sähkönhinnan vaikutusta investointien 

mitoitukseen ja kiannattavuuteen. Sähkön siirron ja sähköveron hinnaksi on oletettu yhteensä 30 

e/MWh (alv 0%). Siirtohinnassa on huomioitu se, että lämpöpumput ovat sähköverkon kannalta 

tässä tapauksessa suurasiakkaalla eli siirto on edullisempaa kuin pienkuluttajille. 

Kuva 15. Laskelmissa käytetyt sähkönhinnat yhden vuoden aikana (sisältävät yhteensä 30 e/MWh 

siirrosta ja sähköverosta) 

Pesurillisissa vaihtoehdoissa olevat suuret kokonaishyötysuhteet, jopa yli 100%, johtuvat siitä, että 

kostean (puu)polttoaineen sisältämän veden oletetaan vakiintuneen tavan mukaan 

hyötysuhdelaskelmissa jäävän vesihöyryksi savukaasuihin eli käytetään polttoaineen alempaa 

lämpöarvoa. Jos höyry lauhdutetaan pesurissa ja polttoaine on riittävän kosteaa, laskennalliseksi 

hyötysuhteeksi voi tulla yli 100%. 

Lämpöpumpun lämpökerroin (COP) riippuu lämmönlähteen ja lämmön toimituksen välisestä 

lämpötilaerosta. Kuva 16 esittää laskennassa käytettyä lämpökerrointa. Se pätee hyvälaatuiselle, 

suurelle lämpöpumpulle, jossa on käytetty mm. kylmäaineen alijäähdytintä, ekonomaiseria ja 

pumppujen sarjaankytkentää. Pienemmissä ja yksinkertaisemmissa pumpuissa kerroin on 

merkittävästikin huonompi erityisesti korkeilla lämpötiloilla. 

Lämpöpumpun investointikustannuksissa on oletettu, että noin 15% osuuteen kaukolämmön 

kokonaisenergiasta saakka investointikustannus on vain puolet siitä, mitä tämän ylittävältä osalta. 

Oletuksen logiikka on se, että lämmönkeruu saadaan likimain ko. energiaosuuteen saakka 
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hoidettua jäähdytyksestä ja jätevesistä kerättävällä lämmöllä. Arvio on hiukan optimistinen esim. 

Helsingin ja Turun toteutumiin verrattuna, mutta toisaalta jatkossa halvalla kerättävää lämpöä 

voitaneen saada yhä useammasta kohteesta. Kun 15%:n energiaosuus ylittyy, lämpöä tulee kerätä 

esim. maasta tai merivedestä, jolloin keruuputkisto ja lämmönvaihtimet ovat huomattavasti 

kalliimpia ja/tai lämpökerroin huonompi. 

Kuva 16. Laskennassa käytetty lämpöpumpun lämpökerroin (Lämmönlähteen lämpötilaksi on oletettu 

15/5 astetta eli likimain se, mitä esim. jätevedestä saadaan. Useat arvot 70 asteen kohdalla johtuvat siitä, 

että paluuveden lämpötila nousee kesällä ja tällöin lämpökerroin heikkenee. Joissakin tilanteissa 70-

asteinen menovesi riittää, vaikka lämmitystarvetta olisikin, jolloin paluuvesi on viileämpää ja lämpökerroin 

parempi.) 

Näissä simuloinneissa on oletettu, että lämpöä syötetään kaukolämmön menoputkeen. Verkon 

lämpötilojen on oletettu noudattavan alan käytäntöä eli menolämpötila vaihtelee ulkolämpötilan 

mukaan välillä 70…120 oC. Paluulämpötila on saatu aihetta koskevasta tutkimuksesta.  

Mahdollista osallistumista säätösähkömarkkinoille ei ole tässä huomioitu sen spekulatiivisuuden ja 

hankalan ennustettavuuden vuoksi. Varsin todennäköistä kuitenkin on, että ko. markkinoille 

osallistuminen parantaisi sekä CHP- että lämpöpumppulaitosten kannattavuutta, kuten jo aiemmin 

on todettu. Lämpöpumppujen etu on se, että niillä on mahdollista toteuttaa nopeita 

tehonmuutoksia. Mikäli tuottajalla on hallussaan sekä CHP- että lämpöpumppukapasiteettia – ja 

varsinkin energiavaraston kera – on mahdollista osallistua hyvinkin aktiivisesti 

säätösähkömarkkinoille. Ilman osallistumistakin lämpöpumppua ja CHP:tä voi vuorotella 

lämmöntuotannossa sähkön hinnan ja toisaalta esim. jäähdytystarpeen vaihtelun mukaan. 

Kiinteiden polttoaineiden veroja ja tukia ei ole laskelmissa huomioitu, koska toisaalta kiinteäksi 

polttoaineeksi on oletettu veroton puu ja toisaalta tuet saattavat muuttua poliittisten päätösten 

myötä. Hiilen tai maakaasun käyttöä polttoaineena ei ole tässä huomioitu, koska päästöoikeuden 

ja polttoaineen itsensä hinnat voivat vaihdella suuresti ja laskelmien tulkittavuus olisi heikko, jos 

vaihtoehtoja näille olisi kovin paljon. 

Jäljempänä esitettävissä kuvissa on kaukolämmön tuotannon keskimääräisiin muuttuviin 

kustannuksiin simulointivuoden aikana lisätty lämpöpumppu- ja lämpövarastoinvestoinnin 

pääomakulut, jotta lämpöpumppu- ja lämpövarastoinvestoinnin kannattavuudet olemassa olevan 

verkon lisänä kävisivät ilmi. Korostamme, että kustannukset ovat melko herkkiä lähtöarvojen 

muutoksille. Siksi ja em. yksinkertaistavien perusolettamuksien vuoksi laskelmia ei missään 

tapauksessa tule käyttää hinnoitteluperusteina tms., vaan niitä tulee tulkita lähinnä suhteellisina 

ja suuntaa-antavina arvoina. Mainittuihin hintoihin tulee käytännössä lisätä siirtoverkoston 
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ylläpitokulut, voiton ja riskin osuus jne. Lisäksi hinnoissa on vaihtoehtojen vertailtavuuden vuoksi 

osa investointikustannuksista mukana (lämpövarasto ja lämpöpumput), mutta osa ei (muu 

järjestelmä), joten sikälikään hinta ei suoraan ole todellinen muuttuva tuotantokustannus. 

 

4.1 Pienet kaukolämpöjärjestelmät 

 

Pieni järjestelmä koostuu tässä puupolttoainetta käyttävästä, pelkkää lämpöä tuottavasta 

kattilasta ja öljykattilasta kulutushuippuja varten. Kuva 17 esittää koko kaukolämmöntuotannon 

keskimääräistä omakustannushintaa vain muuttuvat kustannukset huomioiden, kun sähkölle 

käytetään Suomen Elspot-aluehintoja vuodelta 2011. Kuvassa 18 sähkölle käytetään vastaavasti 

Tanskan aluehintaa vuodelta 2014.  

 

Kuva 17. Kaukolämmön muuttuvat tuotantokustannukset lisättynä lämpöpumppu- ja 

lämpövarastoinvestoinnin pääomakuluilla pienessä järjestelmässä suhteutettuna lämpöpumpun 

tuottamaan lämmön osuuteen, kun sähkön hintana on käytetty Suomen aluehintaa vuodelta 2011 

(selitteessä on lämpövaraston koko: nykyinen, 0,07% vuotuisesta lämmönkulutuksesta ja suuri, 0,7% 

vuotuisesta lämmönkulutuksesta) 

 

Kuva 18. Kaukolämmön muuttuvat tuotantokustannukset lisättynä lämpöpumppu- ja 

lämpövarastoinvestoinnin pääomakuluilla pienessä järjestelmässä suhteutettuna lämpöpumpun 

tuottamaan lämmön osuuteen, kun sähkön hintana on käytetty Tanskan aluehintaa vuodelta 2014 

Simuloinnin tulosten perusteella pelkästään lämpökattilaan perustuviin pieniin järjestelmiin 

kannattaisi asentaa lämpöpumppu, joka kattaa melko suurten osan, 20–80% koko järjestelmän 

lämmöntarpeesta. Tämä tosin vaatisi varsin merkittävää lämmönlähdettä. Kustannuskäyrä on 

kuitenkin laakea eli selvää optimikokoa pumpun koolle ei ole. Sen suhteen pätee sama kuin 

yleensäkin eli mitä suurempi pumppu sitä parempi suojautuminen hintariskeiltä, mutta toki myös 

suurempi pääomakustannus. Esimerkki varsin merkittävän kokoisesta lämpöpumppuratkaisusta 

pienessä järjestelmässä on Mäntsälän kaukolämpöjärjestelmä, jonka lämmöntarpeesta Yandexin 

palvelinkeskuksesta talteen otettu lämpö vastaa tällä hetkellä noin 55% vuositasolla. 
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4.2 Keskisuuret kaukolämpöjärjestelmät 

 

Keskisuuressa kaukolämpöjärjestelmässä on tässä tarkastelussa oletettu olevan CHP-laitos 

peruskuorman tuotantoon ja öljykattiloita huippulämmöntarpeeseen. Ratkaisu on siis tyypillinen 

suomalaisen keskisuuren kaupungin energiantuotannossa. Laitoksessa on oletettu olevan 

savukaasupesuri ilman lämpöpumppua ja polttoaineen melko kosteaa. Kuvissa 19 ja 20 on esitetty 

lämpöpumppujen vaikutus kustannuksiin vastaavasti kuin edellä. 

Kuva 19. Kaukolämmön muuttuvat tuotantokustannukset lisättynä lämpöpumppu- ja 

lämpövarastoinvestoinnin pääomakuluilla keskisuuressa järjestelmässä suhteutettuna lämpöpumpun 

tuottamaan lämmön osuuteen, kun sähkön hintana on käytetty Suomen aluehintaa vuodelta 2011 

 

Kun sähkön hinta on ollut vuoden aikana keskimäärin noin 50 e/MWh (Kuvassa 19 siis Suomen hinta 

vuonna 2011), edullisin lämpöpumpun koko olisi näillä oletuksilla sellainen, että se tuottaa noin 

5% vuotuisesta kaukolämpöenergiasta. Pumpun teho on tällöin myös noin 5% verkon vaatimasta 

maksimitehosta eli huipunkäyttöaika jää melko alhaiseksi. Tässä tilanteessa CHP:n 

tuotantokustannukset suhteessa sähkön hintaan ovat sen verran edulliset, että lämpöpumppua ei 

kannata ajaa enempää. 

Kuva 20. Kaukolämmön muuttuvat tuotantokustannukset lisättynä lämpöpumppu- ja 

lämpövarastoinvestoinnin pääomakuluilla keskisuuressa järjestelmässä suhteutettuna lämpöpumpun 

tuottamaan lämmön osuuteen, kun sähkön hintana on käytetty Tanskan aluehintaa vuodelta 2014 

Jos sähkö on edullisempaa, kuten Kuvan 20 pohjana olevassa Tanskan tilanteessa v. 2014, 

lämpöpumpun optimikoko luonnollisesti nousee. Lämpövaraston koosta riippuen optimikokoinen 

lämpöpumppu tuottaisi 5-30% koko kaukolämpöverkon tarpeesta. 
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4.3 Suuret kaukolämpöjärjestelmät 

 

Suuressa järjestelmässä on CHP-laitoksen lisäksi jätevoimala, biolämpökeskus sekä öljykattiloita 

huippulämmöntarpeeseen.  

Kuva 21. Kaukolämmön muuttuvat tuotantokustannukset lisättynä lämpöpumppu- ja 

lämpövarastoinvestoinnin pääomakuluilla suuressa järjestelmässä suhteutettuna lämpöpumpun 

tuottamaan lämmön osuuteen, kun sähkön hintana on käytetty Suomen aluehintaa vuodelta 2011 

 

Lämmöntuotantokustannukset ovat tässä tapauksessa hyvin edulliset, koska sähkön hinta on varsin 

korkea CHP-laitosten kannalta eli lämmön marginaalituotantokustannukset painuvat usein jopa 

negatiivisiksi sähköstä saatavien tulojen vuoksi. Erityisesti jätteenpolttolaitos on hyvin kannattava 

muuttuvien kustannustensa kannalta tässä käytetyillä oletuksilla. Tulos on sikäli ”liian” hyvä, että 

kaukolämmön hinta ei voi olla negatiivinen. Vaihtoehtona ”tuhlaavalle käytölle” on kuitenkin 

apulauhdutin tai vaikkapa puupolttoaineen kuivuri, jossa ylijäämälämpö saadaan poistettua – 

jälkimmäisessä vieläpä hyötyä aikaansaaden. 

Edullisin lämmöntuotantokustannus on tilanteessa, jossa lämpöpumppulämpöä on noin viisi 

prosenttia kaukolämmön koko toimituksesta, lämpövaraston koosta riippuen. Tämä osuus on varsin 

lähellä Helsingin nykytilannetta. 

 

Kuva 22. Kaukolämmön muuttuvat tuotantokustannukset lisättynä lämpöpumppu- ja 

lämpövarastoinvestoinnin pääomakuluilla suuressa järjestelmässä suhteutettuna lämpöpumpun 

tuottamaan lämmön osuuteen, kun sähkön hintana on käytetty Tanskan aluehintaa vuodelta 2014 
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Kun sähkön hintakehitys vaihdetaan Tanskan vuoden 2014 toteutuneeseen hintakehitykseen, joka 

on keskimäärin edullisempi, mutta vaihtelee enemmän, lämmön omakustannushinta nousee. CHP-

laitosten sähkönmyyntitulot eivät enää katakaan sähkön ja lämmön kokonaistoimituskuluja yhtä 

hyvin, vaan lämmölle kohdistuu enemmän kustannuksia. Lämpöpumppujen optimikoko vaikuttaisi 

olevan 5-15%:n osuus kokonaiskaukolämpöenergiasta, johon haarukkaan osuvat sekä Helsingin että 

Turun tämänhetkiset tuotantomäärät. Oletuksen mukaisilla lämpövarastoilla lopputulos on lähes 

sama lämpöpumpun koosta riippumatta, mutta pienellä lämpövarastolla käyrän muoto on paljon 

laakeampi. 

Yhteenvetona simuloinneista voidaan todeta, että pelkästään lämpökattilaan perustuviin pieniin 

järjestelmiin kannattaa suuntaa-antavan analyysin perusteella asentaa lämpöpumppu, joka kattaa 

melko suurten osan (20–80%) koko järjestelmän lämmöntarpeesta. Edellytyksenä tämän 

kokoluokan lämpöpumpun rakentamiselle on luonnollisesti, että ylijäämälämpöä on riittävästi 

saatavilla. Keskisuurissa ja suurissa järjestelmissä, joissa on myös CHP-tuotantoa, optimikoko on 

selvästi pienempi: keskisuurissa järjestelmissä 5-30% ja suurissa järjestelmissä noin 5-15%. 

Korkeilla (vuoden keskihinta n. 50 e/MWh) ja varsin vähän vaihtelevilla sähkönhinnoilla 

lämpöpumpun optimikoko jää keskisuurissa ja suurissa järjestelmissä 5%:n tuntumaan vuotuisesta 

kaukolämmön tuotannosta. 

Simulointien tulokset on esitetty taulukkomuodossa Liitteessä 3. 
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5. Suurten lämpöpumppujen hyödyntämispotentiaali Suomessa 

 

Ottaen huomioon, että kaukolämmön tuotanto on Suomessa väkilukuun suhteutettuna 

Pohjoismaiden suurinta, voisi olettaa myös Suomessa olevan nykyistä enemmän potentiaalia 

hyödyntää suuria lämpöpumppuja kaukolämmön tuotannossa. Kuitenkin tällä hetkellä suurten 

lämpöpumppujen osuus kaukolämmön kokonaistuotannosta Suomessa on vain 0,6 TWh (1,7% 

kokonaistuotannosta), kun vastaava luku Ruotsissa on 4,0 TWh (7,4% kokonaistuotannosta). 

Ruotsissa suurilla lämpöpumpuilla pystytään tosin syvemmästä rannikosta ja lämpimämmästä 

merivedestä johtuen hyödyntämään merivettä lämmönlähteenä paremmin kuin Suomessa. Toki 

myös Ruotsissa on todennäköisesti nykyistä käyttöä enemmän potentiaalia hyödyntää suuria 

lämpöpumppuja kaukolämmön tuotannossa. 

 

Kuva 23. Suurten lämpöpumppujen osuus kaukolämmön kokonaistuotannosta Pohjoismaissa (lähteet: 

maiden tilastolaitokset; Suomen ja Ruotsin luku vuodelta 2014, Tanskan luku vuodelta 2015, Norjan luku 

vuodelta 2012) 

 

Suurten lämpöpumppujen hyödyntämispotentiaalin arviointi Suomessa on varsin monimutkainen 

tehtävä. Lämpöpumppujen potentiaali riippuu aina kaukolämpöjärjestelmästä ja sen 

ominaisuuksista, kuten edellä on todettu. Potentiaalin arvioinnissa täytyy huomioida useita 

lämpöpumppuinvestointien kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä, kuten hyödynnettävissä olevat 

lämmönlähteet, niiden sijainti ja hinta, maankäyttöön vaikuttavat seikat, sähköverkon kestävyys 

kohdealueella, muun lämmöntuotannon rakenne jne. Näin ollen lämpöpumppujen absoluuttisen, 

kannattavan hyödyntämispotentiaalin tarkaksi määrittämiseksi täytyisi jokainen 

kaukolämpöjärjestelmä käydä erikseen läpi ja arvioida lämpöpumpun hyödyntämispotentiaali 

juuri kyseisessä järjestelmässä – ja silti arvioon liittyisi merkittäviä epävarmuuksia. Lisäksi 

hyödyntämispotentiaalin määrään vaikuttavat näkemykset sähkön tulevasta hintakehityksestä, 

energiaverojen kehityksestä ja esimerkiksi palvelinkeskusten määrän kehityksestä Suomessa. 

Karkean arvion tekemiseksi suurten lämpöpumppujen hyödyntämispotentiaalista osana 

kaukolämpöjärjestelmiä lähtökohdaksi on otettu Suomessa toimivien kaukolämpöyhtiöiden 
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nykyinen kaukolämmönmyynti (kulutus häviöiden jälkeen) vuonna 2014. Kaukolämpöyhtiöt on 

jaoteltu kolmeen kategoriaan myynnin määrän mukaan, ja kullekin kategorialle on arvioitu osuus 

kaukolämmön myynnistä, joka potentiaalisesti voitaisiin tuottaa käyttämällä suuria 

lämpöpumppuja. 

 

Taulukko 4. Herkkyysanalyysi suurten lämpöpumppujen hyödyntämispotentiaalista 

kaukolämpöjärjestelmissä (lähde: VALOR-analyysi) 

Kategoria Verkon kulutus 

GWh 

Potentiaali 

% 

Kulutus yht. 

GWh 

Potentiaali 

GWh 

Suuri Yli 800 12 – 15% 19 900 2 400 – 3 000 

Keskisuuri Yli 200 6 – 10% 7 100 400 – 700 

Pieni Alle 200 4 – 10% 4 500 200 – 500 

Yhteensä   31 600 3 000 – 4 200 

       

Suurimpaan kategoriaan kuuluu Suomen suurimpien kaupunkien kaukolämpöyhtiöitä – suurimpana 

Helsingin Energia, joka jo hyödyntää suuria lämpöpumppuja tuotannossaan. Muita suuria 

toimijoita ovat esimerkiksi Fortum Espoossa, Tampereen Sähkölaitos sekä Vantaan ja Turun 

energiayhtiöt. Suurten lämpöpumppujen potentiaali nähdään suurimmaksi suurissa järjestelmissä, 

sillä näissä on paras potentiaali hyödyntää lämpöpumppuja myös kaukojäähdytyksen tuotannossa. 

Tämä taas parantaa lämpöpumppuinvestoinnin kannattavuutta. Toteutetuiden 

lämpöpumppuinvestointien ja simuloinnin tulosten perusteella karkeaksi arvioksi suurten 

lämpöpumppujen hyödyntämispotentiaaliksi suurissa järjestelmissä on arvioitu 12–15% 

lämmöntuotannosta. 

Keskisuurten toimijoiden kategoriaan kuuluu Suomen keskisuurten kaupunkien, kuten Vaasan, 

Porin, Joensuun ja Kotkan kaukolämpöyhtiöitä. Näilläkin paikkakunnilla suurten lämpöpumppujen 

hyödyntämispotentiaali voi olla huomattava, sillä esimerkiksi paikalliset teollisuuslaitokset 

saattavat tuottaa ylijäämälämpöä, jota voitaisiin hyödyntää lämpöpumppujen avulla. Näissä 

kaupungeissa potentiaali kaukojäähdytykselle on kuitenkin pienempi kuin suurissa kaupungeissa. 

Tämä saattaa pienentää myös suurten lämpöpumppujen hyödyntämispotentiaalia. Keskisuurten 

toimijoiden osalta hyödyntämispotentiaaliksi on arvioitu 6-10% kaukolämmön 

kokonaistuotannosta.  

Pienten toimijoiden kategoriaan on luokiteltu kaukolämpötoimijat, joiden lämmöntuotanto on alle 

200 GWh:ta. Suurten lämpöpumppujen hyödyntämispotentiaali pienissä järjestelmissä on arvioitu 

keskimäärin muita järjestelmiä pienemmäksi. Pienissä järjestelmissä keskeistä on edullisen ja 

pysyvän lämmönlähteen saatavuus lämpökuormien kannalta keskeisellä sijainnilla. Selvityksessä 

ei arvioitu eri lämmönlähteiden spatiaalista saatavuutta, mutta haastattelukommenttien ja 

suuntaa-antavien analyysien perusteella lämpöpumppuinvestoinneille otolliset olosuhteet 

arvioidaan pienissä järjestelmissä harvinaisiksi savukaasujen talteenottoratkaisuja ja mahdollisten 

palvelinkeskusten ylijäämälämmön hyödyntämistä lukuun ottamatta. Toisaalta pienissä 

järjestelmissä lämpöpumppujen optimaalinen osuus tuotetun lämmön määrästä on simulointien 

perusteella suuri, 20-80%, eli pieniin järjestelmiin toteutetut lämpöpumput ovat tyypillisesti 

suuria järjestelmään kokoon verrattuna. Suurten lämpöpumppujen hyödyntämispotentiaaliksi 

pienissä järjestelmissä arvioidaan yhteensä 4-10 %, mutta arvio potentiaalista on varsin karkea. 

Arvioimalla erikokoisten toimijoiden potentiaalia suhteessa näiden kaukolämmöntuotantoon, 

saadaan suurten lämpöpumppujen hyödyntämispotentiaaliksi Suomessa noin 3,0 – 4,2 TWh, eli 
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9-13% myydyn kaukolämmön kokonaismäärästä. Tämä on huomattavasti enemmän kuin 

tämänhetkinen suurten lämpöpumppujen osuus kaukolämmöntuotannosta (0,6 TWh). Luku on 

lähellä lämpöpumppujen nykykäytön suuruusluokkaa Ruotsissa (4,0 TWh). Täytyy kuitenkin 

muistaa, että myös Ruotsissa on todennäköisesti edelleen hyödyntämätöntä potentiaalia 

kannattavalle lämmöntuotannolle lämpöpumppulaitoksilla kaukolämpöjärjestelmissä. Taulukossa 

4 on esitetty herkkyysanalyysi hyödyntämispotentiaalin vaihtelusta suurten ja keskisuurten 

järjestelmien potentiaalin suhteen. 

 

Taulukko 5. Herkkyysanalyysi suurten lämpöpumppujen hyödyntämispotentiaalista 

kaukolämpöjärjestelmissä (lähde: VALOR-analyysi) 

 

Huomattakoon, että lämpöpumppulaitosten hyödyntämispotentiaaliin osana 

kaukolämpöjärjestelmiä vaikuttaa osaltaan myös kiinteistökohtaisten lämmöntuotantoratkaisujen 

kehitys kaukolämpöverkkojen alueella. Vaikka kiinteistökohtaisilla ratkaisuilla on tällä hetkellä 

osittain kyseenalaisistakin markkinointitavoista huolimatta positiivinen maine, 

kiinteistökohtaisilla investoinneilla ei pystytä optimoimaan koko lämmitysjärjestelmän 

tehokkuutta. Mikäli tavoitteena on yhteiskunnan kannalta mahdollisimman tehokas 

lämmitysjärjestelmä, jossa järjestelmätason hyödyt on optimoitu, lämpöpumppuinvestoinnit on 

järkevää toteuttaa keskitetysti. Tämä tarkoittaa sitä, että kaukolämpöyhtiöiden täytyy lisätä 

viestintäänsä ja yhteistyötään kaukolämpöasiakkaiden kanssa ja tuoda näille ratkaisuja, joilla 

vastataan asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin, mutta samalla maksimoidaan järjestelmätason 

hyötyjä. Näitä hyötyjä voidaan tämän jälkeen jakaa oikeudenmukaisesti asiakkaiden ja 

kaukolämpöyhtiön kesken. Esimerkki tällaisesta ratkaisusta voisi olla esimerkiksi asiakkaille 

tarjottava mahdollisuus ostaa osuus keskitetysti toteutettavasta lämpöpumppulaitoksesta, jonka 

tuotanto ja hyödyt jyvitetään asiakkaille näiden osuuksien suhteessa. 
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6. Yhteenveto ja johtopäätökset 

 

Selvityksen tavoitteena oli selvittää lämpöpumppujen hyödyntämismahdollisuuksia Suomessa 

osana kaukolämpöjärjestelmää – yhtenä lämmön tuotantomuotona kaukolämpöverkossa. Työssä 

tarkasteltiin Suomen olosuhteisiin soveltuvia toteutusvaihtoehtoja suurille lämpöpumpuille 

kaukolämpöverkoissa, analysoitiin niiden hyötyjä ja rooleja kaukolämpöjärjestelmissä sekä 

arvioitiin suurten lämpöpumppujen teoreettista potentiaalia, teknistaloudellista kannattavuutta 

ja hyödyntämiseen liittyviä rajoitteita. Selvitys oli rajattu siten, että työssä tarkasteltiin vain 

”suuria” lämpöpumppuja, jotka syöttävät lämpöä suoraan kaukolämpöverkkoon ja joiden rooli 

kaukolämmön tuotannossa on jokseenkin merkittävä. Selvityksessä ei tarkasteltu asiakaskohtaisia, 

lämmön käyttöpaikalla toimivia lämpöpumppuja eikä lämpöpumpputeknologioita tai 

lämpöpumpuissa käytettäviä kylmäaineita.  

Viime vuosina lämpöpumppulaitoksia on otettu käyttöön kaukolämmön tuotannossa usealla 

paikkakunnalla ja vielä useammalla paikkakunnalla on arvioitu lämpöpumppuinvestoinnin 

kannattavuutta. Suurten lämpöpumppujen suosion kasvuun ovat vaikuttaneet monet tekijät. 

Suurin vaikutus lienee ollut epävarmuuden lisääntymisellä sähkö- ja energiamarkkinoiden tulevan 

kehityksen suhteen. Tämä on korostanut kaukolämpöjärjestelmän joustavuuden tarvetta niin 

polttoaineiden kuin sähkönkäytön/-tuotannon suhteen. Osa kaukolämpöyhtiöistä on kärsinyt siitä, 

että ne luottivat maakaasuun lämmöntuotannossaan, koska se nähtiin öljyä ja kivihiiltä 

ympäristöystävällisempänä. Veronkorotusten ja hinnannousun myötä maakaasusta on kuitenkin 

tullut kallis polttoaine – selvästi kalliimpi kuin kivihiilestä, jota on myös verotettu rankasti.  

Suurilla lämpöpumpuilla on potentiaalisesti useita hyötyjä osana kaukolämpöjärjestelmää. Ne 

lisäävät kaukolämpöjärjestelmän ja lämmöntuotannon joustavuutta, sillä ne mahdollistavat 

sähkön käytön lämmön tuotannossa ja toisaalta yhdessä CHP-tuotannon kanssa lisäävät 

joustavuutta sähkön tuotannossa ja käytön painottamisessa markkinaolosuhteiden mukaan. Lisäksi 

lämpöpumput mahdollistavat suurten peruskuormalaitosten käyttöasteen optimoinnin – erityisesti, 

jos järjestelmään kuuluu lämpöpumppujen lisäksi energiavarastoja.  Lämpöpumput myös 

käynnistyvät nopeasti, joten niitä voidaan tarvittaessa ajaa varsin monipuolisesti, ja 

lämpöpumppuinvestoinnit voidaan varsin helposti toteuttaa vaiheittain. Lämpöpumput 

monipuolistavat lämmöntuotantorakennetta ja suojaavat markkinariskeiltä. Järjestelmissä, joissa 

on CHP-tuotantoa, ne suojaavat kaukolämpöyhtiötä sähkön hinnan vaihteluilta ja ne pienentävät 

myös altistumista polttoaineiden hintojen heilahteluille tuomalla lisävaihtoehdon 

lämmöntuotantoon. Lisäksi lämpöpumput mahdollistavat muuten käyttämättä jäävien 

ylijäämälämmönlähteiden hyödyntämisen ja kasvattavat uusiutuvan lämmöntuotannon osuutta. 

Lämpöpumput eivät aiheuta lainkaan paikallisia päästöjä ja niiden avulla voidaan pienentää 

”lämpöpäästöjä” esimerkiksi saattamalla vesistöihin laskettavan puhdistetun jäteveden 

lämpötilan ekologisesti kestävälle tasolle. Lämpöpumppujen hyvä imago kuluttajien keskuudessa 

voi myös auttaa vanhakantaisena pidetyn kaukolämpöalan oman imagon modernisointia 

asiakasläheisemmäksi, ekologisemmaksi ja joustavammaksi. 

Lämpöpumppuinvestoinnin kannattavuuden arvioimiseksi on tärkeää ymmärtää paikalliset 

olosuhteet (mm. maankäyttö, lämpö- ja sähköverkon rakenne sekä lämmönlähteen sijainti) ja 

rooli, joihin lämpöpumppuinvestointia suunnitellaan, sekä muut vaihtoehtoiset ratkaisut. Suuren 

lämpöpumpun rakentamista osaksi kaukolämpöjärjestelmää ei tulekaan nähdä irrallisena 

investointina, vaan investoinnin kannattavuutta ja vaikutuksia täytyy tarkastella koko 

kaukolämpöjärjestelmän tasolla (lämmön tuotanto, varastointi ja jakelu). Toisin sanoen 

investoinnin kannattavuutta arvioitaessa täytyy arvioida koko järjestelmän kassavirtoja ja niihin 

liittyvää ennuste-epävarmuutta sekä ilman lämpöpumppulaitosta että laitoksen kanssa ja vertailla 
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näitä kahta vaihtoehtoa. Näin saadaan huomioitua myös investoinnin vaikutukset tuleviin 

investointitarpeisiin järjestelmätasolla sekä vaikutukset tulevaisuuden kassavirtojen 

ennustettavuuteen. 

Lämpöpumppuinvestoinnin kannattavuuden näkökulmasta kaikkein oleellisinta on, että 

lämpöpumpulla on kaukolämpöjärjestelmässä luonteva rooli, ja sen avulla pystytään parantamaan 

koko järjestelmän käyttöastetta tai hyötysuhdetta. Jos tämä edellytys täyttyy, tärkeintä on, että 

lämpöpumpun lämmönlähde on lähellä kaukolämpökuormia ja että lämmönlähde on pysyvä, 

lämpötilaltaan soveltuva ja saatavuudeltaan tasainen. Erittäin suuri merkitys on myös sillä, että 

lämpöpumpulla tuotettua lämpöä ei tarvitse priimata tai se onnistuu luontevasti olemassa olevilla 

laitoksilla. Investoinnin kannattavuutta tukee myös se, että lämpöpumppuinvestoinnin 

toteuttaminen ei vaadi merkittäviä sähköverkkoa vahvistavia investointeja.  

Suuressa kaukolämpöjärjestelmässä lämpöpumppu yhdistettynä kaukojäähdytykseen ja 

energiavarastoon on hyvin pääomavaltainen investointi ja järkevästi suunniteltuna erittäin 

kannattava. Kannattavuusikkuna on kuitenkin varsin kapea eikä se kestä ylimääräisiä jatkuvia 

kustannuksia. Suurissa järjestelmissä erityisesti kaukojäähdytyksen kasvu vaatii jatkuvia 

laajennusinvestointeja ja järjestelmän kassavirran pitää turvata kasvun rahoitus. Näin ollen 

investointilaskelma ei kestä kovin suuria maksuja lämmönlähteen lämmöstä. Itse asiassa voisi jopa 

argumentoida toisin päin, että ylijäämälämmön laskeminen luontoon selvästi ympäristöä 

korkeammassa (tai matalammassa) lämpötilassa kuormittaa ympäristöä ja aiheuttaa 

”lämpöpäästöjä”. Näin ollen ylijäämälämmön talteenotto pitäisi olla ympäristöteko, josta ei 

lämmön talteen ottavan tahon pitäisi joutua maksamaan, vaan pitäisi päinvastoin jopa saada 

maksu jätteenpolttolaitoksen tavoin. 

Toteutetun lämpöpumppulaitosinvestoinnin kannattavuus alenee, jos koko järjestelmän 

lämpökuorman sopivuus olemassa olevalle konekannalle heikkenee esim. hajautetun 

lämmöntuotannon kasvun myötä. Tästä syystä investoinnin tehneen kaukolämpöyhtiön täytyy 

toimia aktiivisesti sen eteen, että lämmöntuotantoinvestoinnit tehdään keskitetysti yhteistyössä 

asiakkaiden kanssa, jolloin investoinnin kokonaishyödyt voidaan maksimoida – ei hajautetusti koko 

järjestelmän taloudellinen ja ekologinen tehokkuus vaarantaen. 

Suurten lämpöpumppujen käyttöön voi liittyä myös rajoitteita. Suuret lämpöpumput käyttävät 

paljon sähköä ja vaativat toimiakseen vahvan paikallisen sähköverkon. Hyötyjen optimoimiseksi 

lämpöpumppujen olisi tärkeää sijaita lähellä lämpökuormia. Tähän saattaa liittyä tilan- ja 

maankäytöllisiä haasteita erityisesti kaupunkien keskustoissa. Myös kaukolämmön lämpötilataso 

voi asettaa teknisiä rajoitteita lämpöpumppulaitosten hyödyntämiselle. Lämpöpumppulaitoksista 

saadaan yleensä ilman erikoisjärjestelyjä otettua ulos maksimissaan 85–90-asteista vettä. Talvella, 

huippulämpötehon tarpeen aikaan, kaukolämmön menoveden lämpötila on yleensä kuitenkin 110–

120 °C. Lämpöpumpusta saatavan veden priimaaminen esimerkiksi 115 °C:n lämpötilaan on 

kuitenkin erittäin kallista, jos sitä ei pystytä tekemään olemassa olevilla laitoksilla. Myös olemassa 

oleva tuotantorakenne voi asettaa rajoitteita lämpöpumppuinvestoinnin toteutettavuudelle. 

Suuren lämpöpumpun alkuinvestointi on lämpökattiloihin verrattuna varsin mittava. Jos 

lämpöpumpulle ei ole riittävästi tilaa lämpökuormassa tai jos sillä ei saada aikaan riittävän 

merkittäviä järjestelmätason hyötyjä esimerkiksi muiden laitosten käyttöastetta parantamalla, 

investointi jää todennäköisesti kannattamattomaksi. 

Lämpöpumppujen rooli kaukolämpöjärjestelmässä vaihtelee kaukolämpöjärjestelmän koosta 

riippuen. Pienissä, vielä kehitysvaiheessa olevissa kaukolämpöjärjestelmissä lämpöpumput 

tyypillisesti korvaavat lämpökeskuksissa fossiilisilla polttoaineilla tuotettua lämpöä. Tämä on hyvä 

keino lisätä uusiutuvien osuutta lämmöntuotannossa sekä myös ”kerätä” lämpökuormia 

mahdolliseen suurempaan lämpökattilainvestointiin varautumiseksi. Keskisuurissa järjestelmissä, 
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joissa peruskuormakoneena on CHP-laitos, lämpöpumppuja käytetään peruskuormalaitoksen 

tuotannon optimointiin, jolloin saadaan optimoitua järjestelmätason kannattavuutta. Lisäksi 

lämpöpumpuilla (ja niihin mahdollisesti yhdistetyillä lämpövarastoilla) minimoidaan kalliiden 

huippukuormakoneiden käyttöä.  

Parhaimmillaan lämpöpumppu on suurissa kaukolämpöjärjestelmissä, joissa se kytkee yhteen 

sähköjärjestelmän, lämmitysjärjestelmän ja jäähdytysjärjestelmän. Syntyy kolmoistuotanto, 

jossa samassa prosessissa CHP-laitoksen, lämpöpumpun ja energiavarastojen avulla tuotetaan 

sähköä, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä. Suurissa järjestelmissä lämpöpumppujen rooli onkin 

tuottaa lämpöä ja jäähdytystä mahdollisimman kustannustehokkaasti ja optimoida koko 

järjestelmän kannattavuutta Tämä on omiaan parantamaan järjestelmän joustavuutta ja 

sietokykyä markkinariskejä vastaan. Suurissa järjestelmissä lämpöpumppujen käyntiajat ovat 

yleensä pitkiä, koska kaukojäähdytyksen tuotanto vaatii jatkuvaa lämpöpumppujen käyttöä. 

Simulointien perusteella lämpöpumppuinvestointi on pienissä, lämpökattilaan perustuvissa 

järjestelmissä kannattavimmillaan, kun lämpöpumppu kattaa melko suurten osan, 20–80% koko 

järjestelmän lämmöntarpeesta. Tämä tosin vaatii varsin merkittävää lämmönlähdettä. Vastaavasti 

suurissa järjestelmissä lämpöpumppu on kannattavimmillaan, kun lämpöpumppulämpöä on 5-15% 

kaukolämmön koko toimituksesta, lämpövaraston koosta riippuen. Tämä osuus on varsin lähellä 

mm. Helsingin ja Turun nykytilannetta. 

Arvioimalla erikokoisten toimijoiden potentiaalia suhteessa näiden kaukolämmöntuotantoon, 

saadaan suurten lämpöpumppujen hyödyntämispotentiaaliksi Suomessa noin 3,0 – 4,2 TWh, eli 9 

13% myydyn kaukolämmön kokonaismäärästä. Tämä on huomattavasti enemmän kuin 

tämänhetkinen suurten lämpöpumppujen osuus kaukolämmöntuotannosta (0,6 TWh). Luku on 

lähellä lämpöpumppujen nykyisen käytön laajuutta Ruotsissa (4,0 TWh). Täytyy kuitenkin muistaa, 

että myös Ruotsissa on todennäköisesti edelleen hyödyntämätöntä potentiaalia kannattavalle 

lämmöntuotannolle lämpöpumppulaitoksilla kaukolämpöjärjestelmissä.  

Lämpöpumppulaitosten hyödyntämispotentiaaliin osana kaukolämpöjärjestelmiä vaikuttaa 

osaltaan kiinteistökohtaisten lämmöntuotantoratkaisujen kehitys kaukolämpöverkkojen alueella. 

Vaikka hajautetuilla, kiinteistökohtaisilla ratkaisuilla on tällä hetkellä osittain kyseenalaisistakin 

markkinointitavoista huolimatta positiivinen maine, kiinteistökohtaisilla investoinneilla ei pystytä 

optimoimaan koko lämmitysjärjestelmän tehokkuutta. Mikäli tavoitteena on yhteiskunnan 

kannalta mahdollisimman tehokas lämmitysjärjestelmä, jossa järjestelmätason hyödyt on 

optimoitu, lämpöpumppuinvestoinnit on järkevää toteuttaa keskitetysti.  

Kiinteistökohtaisia lämpöpumppuja ei kuitenkaan pidä nähdä uhkana kaukolämpöjärjestelmän 

kannalta. Kaukolämpöalan tulisi kiinnittää huomiota kiinteistökohtaisten lämpöpumppujen 

markkinoinnin ylilyönteihin ja tarjota avoimesti ja ymmärrettävästi faktoja ja neuvontaa 

keskitettyjen, suurten lämpöpumppujen hyödyistä ja hyvistä puolista kiinteistökohtaisiin 

verrattuna asiakkaiden päätöksenteon pohjaksi ja osaoptimoinnin välttämiseksi.  

Kaukolämpöasiakkaat tulevat joka tapauksessa olemaan erittäin aktiivisia uusiutuvan 

lämmöntuotannon edistämisessä. Kaukolämpöyhtiöiden täytyy tuoda asiakkailleen ratkaisuja ja 

hinnoittelumalleja, joilla vastataan asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin mutta joilla samalla 

maksimoidaan järjestelmätason hyötyjä. Näitä hyötyjä voidaan tämän jälkeen jakaa 

oikeudenmukaisesti asiakkaiden ja kaukolämpöyhtiön kesken. Esimerkki tällaisesta ratkaisusta 

voisi olla asiakkaille tarjottava mahdollisuus ostaa osuus keskitetysti toteutettavasta 

lämpöpumppulaitoksesta, jonka tuotanto ja hyödyt jyvitetään asiakkaille näiden osuuksien 

suhteessa. Näin toimitaan monessa kaupungissa jo aurinkopaneeleiden osalta.  
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Kaukolämpöyhtiöiden täytyy olla laajemminkin valmiita sellaisiin yhteistyömuotoihin ja 

palveluihin, jotka ratkovat asiakkaiden tarpeita näiden haluamilla tavoilla. Keskitetysti 

toteutetut, suuret lämpöpumput ovat luonteva muoto asiakasyhteistyölle, koska lämpöpumpuilla 

on laajan yleisön keskuudessa hyvä maine. Myös mahdollisimman läpinäkyvä ja asiakasläheinen 

kaukolämmön hinnoittelumalli lisäisi kaukolämmön asiakasläheisyyttä. Erilaiset 

hinnoitteluvaihtoehdot ääriyksinkertaisesta ”insinöörimalliin”, jossa kaikki komponentit olisivat 

mahdollisimman selkeästi määritelty aikaulottuvuus ym. huomioiden, voisivat saada asiakkaan 

tuntemaan kaukolämpöjärjestelmän enemmän räätälöitäväksi ja itselleen läheisemmäksi. 

Yhteisten ratkaisujen löytäminen yhdessä asiakkaan kanssa on kaukolämpötoimijoiden tulevan 

kannattavuuden näkökulmasta erittäin tärkeää. Karrikoiden: jatkossa ei enää keskustella siitä 

ottaako kaukolämpöyhtiö asiakkaan mukaan energiaratkaisujen kehittämisessä vaan siitä, ottaako 

asiakas kaukolämpöyhtiön mahdollisesti mukaan omiin ratkaisuihinsa. 

Lainsäätäjän tulisi olla erityisen varovainen, etteivät esimerkiksi rakentamiseen liittyvät 

energiatehokkuussäädökset pakottaisi rakennuttajia siirtymään kiinteistökohtaisiin lämmön- tai 

jäähdytyksentuotantoratkaisuihin, koska tämä tuhoaisi mahdollisuudet tehokkaisiin, keskitettyihin 

ja ekologisiin ratkaisuihin, jotka ovat tällä hetkellä täysin syyttä mielikuvaltaan hajautettuja 

ratkaisuja huonompia. Hajautetut ratkaisut saattaisivat johtaa yhteiskunnalliseen 

osaoptimointiin, heikosti toimiviin ja ylläpidettyihin järjestelmiin sekä kasvihuonepäästöjen 

kasvuun. Kaukolämpöjärjestelmä on antanut ja antaa edelleen mahdollisuuksia toimia 

ympäristöystävällisesti ja edullisesti koko energiajärjestelmää ajatellen. Suuret lämpöpumput 

osana kaukolämpöjärjestelmää ovat hyvä esimerkki kaukolämpöyhtiöiden halusta edistää 

taloudellisesti ja ekologisesti tehokkaita lämmöntuotantoratkaisuja – myös yhteistyössä 

asiakkaidensa kanssa. Viestiä keskitettyjen lämmöntuotantoratkaisujen hyödyistä hajautettuihin 

ratkaisuihin verrattuna pitäisi viedä voimakkaasti myös lainsäätäjien tietoon erityisesti nyt, kun 

uusi kansallinen energia- ja ilmastostrategia on työn alla. 
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Liite 3: Taulukko simulointien tuloksista 

 

Suppea järjestelmä, FI 2011-sähkö 
 

     

 LP-teho, % 
maks.kulutuksesta 

Lämmön 
muuttuvat 
keskikust. 

e/MWh 

Kaukolämpöä GWh/a    

Lämpövaraston 
koko 

 Öljy CHP Lämpö- 
pumppu 

Jäte- 
voimala 

Puukattila, 
vain lämpöä 

Nykyinen 103 25,1 0 0 250 0 0 

   Suuri 103 24,2 0 0 253 0 0 

Nykyinen 39 25,0 0,4 0 227 0 70 

   Suuri 39 24,4 0 0 225 0 0 

Nykyinen 26 25,0 2 0 182 0 112 

   Suuri 26 24,0 0,2 0 181 0 117 

   Suuri 18 23,7 1 0 143 0 154 

Nykyinen 13 25,0 7 0 110 0 0 

   Suuri 13 23,8 3 0 110 0 0 

Nykyinen 5 25,4 13 0 48 0 0 

Nykyinen 0 26,1 20 0 0 0 0 

        

Suppea järjestelmä, DK 2014-sähkö 
 

     

Nykyinen 103 20,5 0 0 297 0 0 

   Suuri 103 19,5 0 0 297 0 0 

Nykyinen 51 20,9 0,2 0 282 0 15 

   Suuri 51 20,5 0 0 283 0 14 

Nykyinen 39 21,3 0,8 0 253 0 43 

   Suuri 39 20,8 0,1 0 254 0 43 

Nykyinen 26 22,0 2 0 197 0 97 

   Suuri 26 21,1 0,3 0 198 0 99 

Nykyinen 18 22,6 5 0 152 0 141 

   Suuri 18 21,4 1 0 152 0 144 

Nykyinen 13 23,1 6 0 116 0 175 

   Suuri 13 22,0 3 0 116 0 178 

Nykyinen 5 24,6 13 0 49 0 235 

   Suuri 5 23,3 9 0 49 0 239 

Nykyinen 0 26,1 20 0 0 0 277 

   Suuri 0 24,9 17 0 0 0 281 

        

Keskikokoinen järjestelmä,  FI 2011-sähkö, CHP:ssä pesuri 
 

   

Eritt.suuri 5 4,4 2,8 290 5,4 0 0 

Eritt.suuri 13 3,8 0,2 288 10 0 0 

Eritt.suuri 21 3,8 0,1 286 11,8 0 0 

Eritt.suuri 26 3,9 0,1 284 14,6 0 0 

   Suuri 103 5,4 0 253 44 0 0 

   Suuri 51 5,4 0 258 39,5 0 0 
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   Suuri 26 5,4 0,1 269 28,3 0 0 

   Suuri 18 5,3 0,1 275 21,7 0 0 

   Suuri 13 5,3 0,2 279 18,2 0 0 

   Suuri 5 5,9 3,9 284 9,3 0 0 

   Suuri 0 6,8 9,5 288 0 0 0 

Nykyinen 103 7,4 0 245 52,3 0 0 

Nykyinen 51 7,5 0 245 52 0 0 

Nykyinen 31 7,7 0,3 253 44 0 0 

Nykyinen 26 7,7 0,5 258 39 0 0 

Nykyinen 21 7,5 1,1 265 30,7 0 0 

Nykyinen 18 7,5 1,4 268 27,6 0 0 

Nykyinen 15 7,6 1,9 270 25,4 0 0 

Nykyinen 13 7,6 2 272 22,8 0 0 

Nykyinen 5 8,7 8 278 11,1 0 0 

        

Keskikokoinen järjestelmä, DK 2014-sähkö, CHP:ssä pesuri 
 

    

Nykyinen 0 21,2 25,8 271 0 0 0 

   Suuri 0 15,2 11 286 0 0 0 

Nykyinen 5 20,4 18,2 244 35 0 0 

   Suuri 5 14,4 5,5 267 24 0 0 

Nykyinen 13 19,0 8,5 209 80 0 0 

   Suuri 13 13,8 0,6 244 53 0 0 

Nykyinen 18 19,0 7,4 190 100 0 0 

   Suuri 18 14,0 0,4 230 67 0 0 

Nykyinen 26 18,3 4,1 166 127 0 0 

   Suuri 26 14,0 0,2 213 84 0 0 

        

Suuri järjestelmä, DK 2014-sähkö, CHP:ssä pesuri 
 

     

Nykyinen 26 14,5 0 0 0 64 0 

   Suuri 26 0,0 0 0 0 64 0 

Nykyinen 18 14,7 3 126 103 64 1 

   Suuri 18 11,7 1 153 80 64 0 

Nykyinen 13 15,0 6 146 80 64 1 

   Suuri 13 11,5 1 171 61 64 0 

Nykyinen 5 14,9 10 184 37 64 3 

   Suuri 5 10,7 2 203 27 64 3 

Nykyinen 0 14,3 13 216 0 64 3 

   Suuri 0 10,2 5 227 0 64 1 

        

Suuri järjestelmä, DK 2014-sähkö, ei pesuria CHP:ssä 
 

    

Nykyinen 103 14,1 0 26 207 64 0 

   Suuri 103 12,6 0 37 197 64 0 

Nykyinen 77 14,2 0 27 206 64 0 

   Suuri 77 13,0 0 39 195 64 0 

Nykyinen 51 14,6 0 33 198 64 2 

   Suuri 51 13,8 0 45 188 64 0 
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Nykyinen 39 15,3 1 43 186 64 3 

   Suuri 39 14,5 3 55 177 64 1 

Nykyinen 26 16,4 2 67 152 64 12 

   Suuri 26 15,0 0,2 84 144 64 5 

Nykyinen 18 17,4 5 88 120 64 19 

   Suuri 18 15,4 2 108 114 64 9 

Nykyinen 13 17,8 7 108 95 64 24 

   Suuri 13 15,5 3 130 89 64 12 

Nykyinen 5 18,0 12 149 43 64 30 

   Suuri 5 0,0 6 175 40 64 12 

Nykyinen 0 18,4 20 184 0 64 30 

   Suuri 0 15,5 13 205 0 64 15 

        

Suuri järjestelmä, FI 2011-sähkö, CHP:ssä pesuri 
 

     

Nykyinen 26 4,6 0,2 176 54 64 2 

   Suuri 26 1,5 0,1 200 30 64 3 

Nykyinen 18 4,5 0,7 185 44 64 4 

   Suuri 18 1,3 0,1 207 24 64 3 

Nykyinen 13 4,4 1,5 194 34 64 4 

   Suuri 13 1,2 0,2 212 18 64 3 

Nykyinen 5 4,1 3,8 206 17 64 7 

   Suuri 5 0,7 0,2 221 9 64 3 

Nykyinen 0 3,9 7,1 214 0 64 12 

   Suuri 0 0,4 1,2 227 0 64 5 

 


