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Herättäjä 2018

Energiakriisi eli öljykriisi 1973, jossa 

OPEC nosti nopeasti öljyn hintaa

Suomi:

- Öljyn energiakäytöstä haluttiin eroon

- Panostaminen kivihiileen

- Ydinvoimaprojektit saivat vauhtia

- Neuvostoliiton kanssa neuvoteltiin 

maakaasutoimituksien aloittamisesta

- Energiansäästön aloittaminen



Suomen ekvivalenttiset CO2-päästöt
Tilastokeskus



Suomen ekvivalenttiset CO2-päästöt
Tilastokeskus



Helsingin absoluuttiset päästöt henkeä kohti
Kokonaispäästö 4,1 t CO2 ekv/asukas (HSY)

. 

.Kulutuskohde 

Loppukäyttö



Sähkö energialähteittäin 2017 (Energiateollisuus)
Kokonaishankinta 85,5 TWh
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Kaukolämmön mitattu ja lämpötilakorjattu käyttö (Energiateollisuus)
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Lämmön ominaiskulutus kaukolämmitetyissä 
rakennuksissa ml. käyttöveden lämmitys (Energiateollisuus)
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Ominaiskulutuksen pienentäminen

- Uudet rakennukset

- Vanhat rakennukset

- Ikkunoiden vaihto

- Veden kulutuksen laskutus

- Säädöt, jos niissä on vikaa

- Lämmön talteenotto poistoilmasta 

(esim. poistoilmalämpöpumppu)

- Maalämpöpumput (siirtyminen 

lämmöstä sähköön, huipputehon 

riittävyys yhteiskunnan 

sähköistyessä ja hinta?)



Yhteistuotannon vaikutus CO2-päästöihin (Energiateollisuus)
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Kaukolämmön ja siihen liittyvän sähkön tuotantoon käytetyt 
polttoaineet 2017 yhteensä 36,6 TWh (Energiateollisuus)
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Kaukolämmitys ja -jäähdytys

Heat pumps



Yhteistuotantolaitos

G

C

CC

T



Sähkön ja lämmön yhteistuotanto (co-generation)

Sähkön erillistuotannon hyötysuhde 43/117 = 0,37

Lämmön erillistuotannon hyötysuhde 76/100 = 0,76

Erillistuotannon kokonaishyötysuhde (43+76)/(117+100) = 0,55

Yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon kokonaishyötysuhde (43+76)/(117+35) = 0,78



Kivihiilen korvaaminen?

Polttoaine CO2-päästö Lämpöarvo

t/MWh MWh/t tai m3

Kivihiili 25,9 6,9

Maakaasu 15,3 10,0

Puuhake 30,4 2,9

Puupelletit 30,4 4,4

Lyhyellä tähtäyksellä (10 – 20 v.) puun poltto tuottaa enemmän hiilidioksidia 

kuin kivihiilen poltto. Onko CO2-päästöjen alentamisella kiire?



Tuotanto-, kuluttaja- polttoainehintoja

Sähköntuotanto Tuotantokustannus1) (€/MWh)

Maatuuli4) 56

Ydinvoima 55

Kaasusähkö 69

Hiilisähkö+CCS5) 76

Kuluttajahinta Kuluttajahinta2) (€/MWh)

Kaukolämpö 80

Kerrostalosähkö 200

Lämmityssähkö6) 130

Poltttoaine Hinta3)   (€/MWh)

Kivihiili 42

Maakaasu 51

Metsähake 20

1) Sähkön tuotantokustannukset 

Vakkilainen (LUT)

2) Energiateollisuus ja Tilastokeskus

3) Tilastokeskus

4) Sisältää varavoiman, verkon, 

vahvistamisen ym. 

5) CCS, Carbon capture and storage

6) Pientalo



Lämmön tuottaminen lämpöpumpuilla

- Käytössä kerrostalojen maalämpöpumppuja (lämmitysteho n. 100 -

200  kW) ja jätevesilämpöpumppuja

- Helsingin kaukolämpöverkon teho 2600 MW (10 000 – 20 000 

kerrostaloa) 
- Merivettä pitäisi voida käyttää lämmönlähteenä

- Kaukolämpöverkon  menoveden lämpötila 65 – 115 oC

- Jos lämmönlähteen lämpötila on 5 oC (maa, vesi), menoveden 

lämpötilan nousu 65     115 oC  alentaa teoreettista (Carnot-

hyötysuhde) lämpökerrointa noin 40 %
- Lämpöpumppujen käyttö ainona energialähteenä kaukolämpöverkossa tapahtuu 

huonolla hyötysuhteella



Päästöjen alentamismenetelmien kustannukset ja potentiaali 
(McKinsey) 

Puun 

voimalaitos-

käyttö



Lopuksi

- Hiilidioksidipäästöjä pitää alentaa nopeasti, mutta mahdollisimman 

kustannustehokkaasti

- Energiantuotannon mittakaavat täytyy pitää mielessä

- Energiajärjestelmään saatavat muutokset ovat hitaita, koska niissä on kiinni 

huomattavat pääomat ja rakentaminen on hidasta

- On hyvä olla positiivinen, mutta ei yltiöoptimisti, joka ei noteraa olemassa 

olevaa todellisuutta

- Sol-Sverige; Ruotsi ilman ydinvoimaa 1980-luvulla

- Energiewende 2000-luvulla Saksassa; Energiantuotanto ilman ydinvoimaa 

ja ilman päästövähennyksiä huolimatta huomattavasta panostuksesta 

uusiutuvaan energiaan

- Energian hinnan nousun aiheuttaman ’energiaköyhyyden’ syntyminen 

täytyy estää


