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Tiivistelmä 

Suomen kaukolämpösektoriin kohdistuu 2020-luvulla suuri muutospaine uusien ilmastopoliittisten 

linjausten myötä. Hiilen poltto kielletään ja turpeen käytöstä pyritään irtautumaan, minkä seurauk-

sena kaukolämpöjärjestelmien tuotantorakennetta on lyhyessä ajassa uudistettava merkittävästi. Te-

ollisen kokoluokan lämpöpumput tarjoavat yhden vaihtoehdon tähän ongelmaan. Tässä kandidaatin-

tutkielmassa pyritään arvioimaan, kuinka hyvin teollisen kokoluokan lämpöpumput soveltuisivat 

kaukolämmön tuottamiseen ja poistuvien polttolaitosten korvaamiseen. 

Tutkielma painottuu lämpöpumppulaitoksen toteutusta rajoittavien tekijöiden tarkasteluun. Oleelli-

simpana tutkimuskysymyksenä on kartoittaa käyttökelpoisten lämmönlähteiden esiintyvyyttä Suo-

messa. Lisäksi selvitetään, miten teollisen kokoluokan lämpöpumppujen tekniikan nykytila sekä 

Suomen kaukolämpöjärjestelmien nykyinen tuotantorakenne rajoittavat lämpöpumppujen käyttöön-

ottoa. Tämän pohjalta pyritään esittämään arvio lämpöpumppujen soveltuvuudesta kaukolämmön-

tuotantoon. Tutkielma on toteutettu pääosin kirjallisuuskatsauksena, jonka aineistona toimivat tie-

teelliset julkaisut, alan oppikirjat, alan toimijoiden teettämät selvitykset ja tekniset dokumentit sekä 

Heleniltä saatu asiantuntijahaastattelu. Lisäksi uuden kylmäainelainsäädännön vaikutusta kaukoläm-

möntuotannon mukaiseen lämpöpumppuprosessiin tutkitaan laskennallisesti. 

Osoittautuu, että teollisen kokoluokan lämpöpumput ovat varsin käyttökelpoinen teknologia kauko-

lämmöntuotantoon ja että niiden käyttöä voitaisiin Suomessa nykyisestä kasvattaa. Suomen kauko-

lämpöjärjestelmien nykyinen tuotantorakenne ei näyttäisi toimivan esteenä lämpöpumppujen laa-

jemmalle käytölle, ja lämpöpumpputekniikka vaikuttaisi olevan tarpeeksi kypsällä tasolla tämän to-

teutukselle. Kysymys lämpöpumppujen käytön mahdollisuuksista kulminoituu täten sopivien läm-

mönlähteiden saatavuuteen. Kirjallisuustutkimus osoittaa, ettei lämmönlähteiden esiintyvyydestä ole 

kovinkaan tarkkaa tuntemusta. Lämpöpumppulaitoksen toteutus kuitenkin aina edellyttää, että tar-

jolla on sopiva lämmönlähde. Tästä syystä lämpöpumppujen käytön kasvattaminen edellyttäisi sys-

temaattista lämmönlähteiden kartoitusta kussakin Suomen kaukolämpöjärjestelmässä. 
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T  lämpötila 
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Δ  suureen muutos 
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p  paine 

𝜂s  isentrooppihyötysuhde 
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1 Johdanto 

Kaukolämpösektori on Suomessa murroksen edessä. Kaukolämmitys on maan yleisin 

lämmitysmuoto kattaen lähes puolet lämmitysmarkkinoista, mutta toimiala on vahvasti 

sidottu fossiilisten polttoaineiden, kuten turpeen ja kivihiilen, sekä biomassan käyttöön. 

Vuonna 2019 turpeella tuotettiin 14 % kaikesta kaukolämmöstä. Lukemat kivihiilelle ja 

biomassalle olivat vastaavasti 18 % ja 42 %. (Energiateollisuus ry 2020a.) Tilanne ei ole 

kestävä, sillä toiminnalla on merkittävä ilmastonmuutosta kiihdyttävä vaikutus. Vuonna 

2018 kaukolämmön tuotannon kasvihuonekaasupäästöt olivat Suomessa 5,5 miljoonaa 

CO2-ekvivalenttitonnia (Energiateollisuus ry 2020a), mikä vastasi 10 % koko maan ky-

seisen vuoden päästöistä (Tilastokeskus 2019, s. 5). Tuotannon päästöt ovat laskussa, 

mikä kuitenkin pitkälti selittynee kasvaneella biomassan käytöllä (Energiateollisuus ry 

2020a), jonka päästöjä ei energiantuotannon päästölaskennassa huomioida (Tilastokeskus 

2019, s. 14). Päästöjen todellisesta kehityssuunnasta ole tietoa.   

Poliittinen suhtautuminen ilmastonmuutokseen näyttäisi muuttuneen 2010-luvun lopulla, 

ja päästövähennystoimet ovat nousseet aiempaa suureen asemaan. Kivihiilen käytön 

vuonna 2029 kieltävä laki on säädetty ja nykyisen hallitusohjelman päästövähennysta-

voitteet ovat kunnianhimoisia: esimerkiksi turpeen energiakäyttö pyritään vähintään puo-

littamaan 2020-luvun aikana. Lisäksi päästökaupan hintakehitys tullee alentamaan fossii-

lisen tuotannon kannattavuutta. (Valtioneuvosto 2020.) Nämä toimet kohdentuvat voi-

makkaasti kaukolämpösektoriin, minkä esitetyt tilastot osoittavat. Muuttuneen tilanteen 

seurauksena kaukolämpöyhtiöt ovat joutuneet aloittamaan vaihtoehtoisten tuotantomuo-

tojen etsimisen. Haaste on suuri: tuotantorakennetta tulee uudistaa merkittävästi ja siitä 

tulisi saada vähäpäästöistä, mutta aikaa toimille on rajatusti. 

Tämänhetkinen ratkaisu näyttäisi olevan siirtymä kohti biomassan käyttöä, minkä kestä-

vyys on kuitenkin kyseenalaista. Ongelmia liittyy puuaineksen saatavuuteen, hiilinielujen 

heikkenemiseen sekä epätietoisuuteen toiminnan todellisesta ilmastovaikutuksista (IEA 

2018, s. 14). Teollisen kokoluokan lämpöpumput sen sijaan tarjoavat yhden vähäpäästöi-

sen ja polttamisesta vapaan vaihtoehdon fossiilisen lämmöntuotannon korvaamiseen. 

Lämpöpumput ovat olemassa oleva ja hyvin tunnettu teknologia, jota on kiinteistötason 

ratkaisuissa pitkään hyödynnetty. Kokemuksia kaukolämmityksestä on vähemmän (Da-

vid et al. 2017) ja Suomessa lämpöpumppuja on kaukolämmön tuotannossa vasta muu-

tama (Energiateollisuus ry 2019). Ruotsissa teollisen kokoluokan lämpöpumppulaitokset 

ovat kuitenkin 1980-luvulta saakka kattaneet merkittävän osan maan kaukolämmityk-

sestä: osuus on vaihdellut välillä 7–30 % (Averfalk et al. 2016). Tapaus osoittaa, että 

lämpöpumppuja voidaan käyttää kaukolämmityksessä laajassakin mittakaavassa, mikä 

tekee niistä selvittämisen arvoisen vaihtoehdon myös Suomen kannalta. Asiaa ei suoraan 

voida yleistää maiden välillä, sillä esimerkiksi lämmönlähteiden saatavuus, joka toimii 

edellytyksenä lämpöpumppujen käytölle, ei välttämättä ole samanainen kahden maan vä-

lillä. Tästä syystä teollisen kokoluokan lämpöpumppujen käytettävyydestä Suomen olo-

suhteissa tarvitaan tarkempaa tietoa.  

Aihetta on Suomessa tutkittu ja esimerkiksi Energiateollisuus ry on teettänyt selvitykset 

lämpöpumppujen hyödyntämismahdollisuuksista kaukolämmityksessä (Valor Partners 

Oy 2016) sekä teollisuudessa esiintyvistä hukkalämmöistä (YIT 2010). Kontu et al. ovat 
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tutkimuksessaan (2019) mallintaneet lämpöpumppujen roolia suomalaisissa kaukoläm-

pöjärjestelmissä. Rämä & Wahlroos (2018) ovat tehneet vastaavanlaisen mallinnuksen 

Helsingin kaukolämpöjärjestelmälle. Myös Motiva on arvioinut teollisuudessa esiintyviä 

hukkalämpöjä (2019) sekä yleisemmin hukkalämpöjen hyödyntämisen mahdollisuuksia 

lämpöpumppujen avulla (Maaskola & Kataikko 2014). Luoranen on diplomityössään 

(2017) tarkastellut teollisen kokoluokan lämpöpumppujen nykytekniikkaa ja taloudellista 

näkökulmaa. Isoahon diplomityö (2018) sisältää katsauksen lämpöpumppujen käyttöön 

kaukolämmöntuotannossa. Vastaavaa tutkimusta löytyy myös läheltä Suomea, esimer-

kiksi Tallinnasta (Pieper et al. 2019) ja Kööpenhaminasta (Bach et al. 2016). Kartoituksia 

lämpöpumppujen käytöstä kaukolämmityksessä on hiljattain tehty myös Euroopan tasolla 

(David et al. 2017; Marguerite et al. 2019; Neves & Vad Mathiesen 2018). 

Nämä selvitykset usein tarkastelevat lämpöpumppujen käytettävyyttä järjestelmätasolla. 

Vähemmän tietoa on saatavilla yksittäisten lämpöpumppulaitosten käytön edellytyksien 

toteutumisesta, esimerkiksi lämmönlähteiden saatavuudesta Suomessa. Tässä kandidaa-

tintutkielmassa pyritään arvioimaan, kuinka käyttökelpoisen vaihtoehdon teollisen koko-

luokan lämpöpumput tarjoavat kaukolämmön tuottamiseen sekä poistuvien polttolaitos-

ten korvaamiseen. Tarkastelu painottuu lämpöpumppulaitoksen toteutusta rajoittaviin te-

kijöihin, ja keskeisenä tutkimuskysymyksenä on selvittää, mitä potentiaalisia lämmön-

lähteitä Suomesta löytyy ja mitä näiltä vaaditaan kaukolämmön tuotannon näkökulmasta. 

Lisäksi työssä arvioidaan, millaiseen rooliin lämpöpumppulaitokset soveltuisivat Suo-

men nykyisissä kaukolämpöjärjestelmissä. Näiden pohjalta on tavoitteena muodostaa kä-

sitys, kuinka toimiva vaihtoehto teollisen kokoluokan lämpöpumput olisivat Suomen kau-

kolämmöntuotannossa. Työ sisältää myös teoriaosuuden, joka arvioi kaukolämmitykseen 

soveltuvien lämpöpumppujen tekniikan nykytilaa.  

Tutkielma on toteutettu pitkälti kirjallisuustutkimuksena, jonka aineistona toimivat ajan-

kohtaisiset tieteelliset julkaisut sekä alan oppikirjat, mutta myös lämmöntuotantoyhtiöi-

den ja alan edunvalvojajärjestön teettämät selvitykset sekä lämpöpumppu- ja kylmäai-

nevalmistajien tekniset dokumentit. Lisäksi aineistona toimii Heleniltä saatu asiantunti-

jahaastattelu. Työn teoriaosuuteen myös sisältyy lyhyt laskennallinen tarkastelu, joka ver-

tailee uuden kylmäainevaihtoehdon soveltuvuutta kaukolämmön tuotannon mukaiseen 

prosessiin. Työn rajaus esitetään luvussa 2.1, kun oleellisia määritelmiä on saatu esitettyä. 

Tutkielma jakautuu kolmeen osaan, joista ensimmäinen on aiemmin mainittu teoriaosuus: 

luku 2 käy läpi lämpöpumpun toiminnan teorian, mikä toimii pohjana myöhemmälle tar-

kastelulle. Teoriaosuudessa painotetaan kylmäaineiden tarkastelua, sillä kylmäainekenttä 

on murroksessa EU:n F-kaasuasetuksen myötä, mikä voi vaikuttaa lämpöpumppujen käy-

tettävyyteen. Kolmas luku on kaksiosainen, joista ensimmäinen käsittelee lämpöpump-

pulaitoksen mitoitusta. Toinen osa arvioi lämpöpumppujen istuvuutta nykyisiin kauko-

lämpöjärjestelmiin, niiden potentiaalista roolia kaukolämmön tuotannossa sekä tulevai-

suuden näkymiä. Neljäs ja viimeinen luku käsittelee Suomessa esiintyviä lämmönlähteitä. 

Kutakin potentiaalista lämmönlähdettä tarkastellaan erikseen ja näin koitetaan muodostaa 

kokonaiskuva lämmönlähteiden saatavuudesta. Tämän pohjalta pyritään arvioimaan läm-

pöpumppujen todellista käytettävyyttä Suomessa. 
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2 Lämpöpumppujen teoria 

Jotta lämpöpumppujen potentiaalia kaukolämmöntuotannossa sekä lämmönlähteiden 

käyttökelpoisuutta osataan arvioida, tulee lämpöpumppujen toiminta ja niiden asettamat 

tekniset rajoitteet tuntea. Tässä luvussa pyritään luomaan kattava kuvaus lämpöpumppu-

jen toiminnasta sekä lämpöpumpputekniikan nykytilasta, mikä toimii teoriapohjana myö-

hemmälle lämmönlähteiden analysoinnille. Teoriaosuus tarkastelee lämpöpumppuja kau-

kolämmöntuotannon näkökulmasta. 

2.1 Lämpöpumpun määritelmä ja tarkastelun rajaus 

Lämpöpumppu on laite, jonka avulla siirretään lämpöenergiaa alemman lämpötilatason 

systeemistä korkeamman lämpötilatason systeemiin. Lämmönsiirrossa ajavana voimana 

on aina lämpötilaero. (Lampinen et al. 2008, s. 7.) Lämpöpumppuprosessissa tapahtuva 

lämmönsiirto on vastakkaissuuntainen lämpöenergian luonnolliselle siirtymissuunnalle ja 

vaatiikin tapahtuakseen ulkoista työtä. Termodynamiikan toinen pääsääntö kuvaa läm-

mönsiirtoa ilmiönä seuraavasti: lämpöenergia ei voi virrata alemmasta lämpötilasta kor-

keampaan, vaan lämpötilaerot pyrkivät luonnossa tasoittumaan. (Lampinen 2010, s. 88–

94.) Lämpöpumppuprosessin vaatima ulkoinen on työ käytännössä sähkö- tai lämpöener-

giaa.  

Lämpöpumpun toiminta perustuu koneistossa kiertävän työaineen, tai kylmäaineen, kier-

toprosessiin, jossa kylmäaine muuttaa olomuotoaan neste- ja kaasufaasin välillä. Näihin 

olomuodonmuutoksiin sitoutuu ja niissä vapautuu merkittäviä määriä lämpöenergiaa suh-

teessa prosessin ylläpitämiseen tarvittavan ulkoisen työn määrään. Kun nämä olomuo-

donmuutokset, höyrystyminen ja lauhtuminen, saadaan toteutettua halutuissa olosuh-

teissa, saadaan lämpöenergiaa siirrettyä tehokkaasti kylmästä systeemistä lämpimään. 

(Isoaho 2018, s. 4.) Käytännön sovelluksissa kylmistä systeemeistä käytettään nimitystä 

lämpöpumpun lämmönlähde ja vastaavasti lämpimällä systeemillä tarkoitetaan kohdetta, 

jota halutaan lämmittää, joka tämän työn tarkastelussa on kaukolämpöverkko. Lämmön-

lähteenä voi toimia esimerkiksi vesistö tai jätevesi. (Koskelainen et al. 2006, s. 539.) 

Lämpöpumppu voidaankin mieltää laitteena, jolla lämmönlähteen lämpötila nostetaan 

lämmityskohteen vaatimaan lämpötilaan. 

Lämpöpumpun toiminta voidaan lisäksi mieltää vastakkaisena prosessina lämpövoima-

koneelle, joka puolestaan pyrkii lämpötilaeron avulla tuottamaan työtä, esimerkiksi säh-

köenergiaa (Aittomäki et al. 2008, s. 5). On myös syytä huomata, että lämpöpumppupro-

sessi vastaa täysin jäähdytyskoneen toimintaa. Kiertoprosessi ja laitteiston rakenne ovat 

täysin samat kuin jäähdytyskoneella – vain käyttötarkoitus erottaa sen, onko kyseessä 

lämpöpumppu vai jäähdytyskone. Samaa prosessia voidaan hyödyntää joko kylmän sys-

teemin jäähdyttämiseen, kuuman systeemin lämmittämiseen tai yhdenaikaisesti molem-

piin. (Aittomäki et al. 2008, s. 352.) 

Lämpöpumppuja voidaan jaotella niiden koneiston toteutuksen sekä prosessin perus-

teella. Jos prosessissa lämmönsiirto toteutetaan suljetussa piirissä kiertävän kylmäaineen 

avulla, prosessia kutsutaan suljetuksi. Avoimella prosessilla tarkoitetaan ratkaisua, jossa 

lämmönsiirto tapahtuu hyödyntämällä prosessin omia virtoja. Lisäksi lämpöpumput voi-

daan luokitella niiden käyttämän ulkoisen energian perusteella. Lämpöä ottoenergianaan 

hyödyntäviä lämpöpumppuja kutsutaan sorptiolämpöpumpuiksi. Ottoenergiana voidaan 
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käyttää myös mekaanista työtä, mikä toteutetaan kompressorin avulla. Tällöin puhutaan 

kompressorilämpöpumpuista. (Aittomäki et al. 2008, s. 350.) 

Suljettuun kylmäainekiertoon perustuvilla kompressorilämpöpumpuilla arvioidaan ole-

van suurin potentiaali kaukolämmityksessä (Motiva 2019, s. 5) ja siksi tämä työ keskittyy 

pelkästään niihin. Lisäksi tarkastelu rajataan suuriin laitteistoihin, joiden käyttö on mie-

lekästä kaukolämmön tuotannossa. Suureksi lämpöpumpuksi määritellään tässä työssä 

vähintään 500 kW lämpötehon tuotantoon kykenevät laitteistot. Työn rajaus kohdentuu 

Suomeen, mutta vertailua muihin maihin tehdään relevanteissa tapauksissa. Vaikka taus-

talla vaikuttavana tekijänä on ratkaisujen etsiminen lämmöntuotannon päästöongelmaan, 

ei tämä työ keskity päästöjen tarkasteluun, vaan tarkastelee lämpöpumppujen käytön to-

teutettavuutta. Teollisen kokoluokan lämpöpumppuja kutsutaan kirjallisuudessa myös te-

ollisen mittakaavan lämpöpumpuiksi tai suuriksi lämpöpumpuiksi (Luoranen 2017; Iso-

aho 2018) ja näitä käytetään synonyymeina tässä työssä.  

2.2 Mekaaninen kompressorilämpöpumppu 

Tässä luvussa estetään mekaanisen kompressiorilämpöpumpun toimintaperiaate: aluksi 

perehdytään kylmäaineprosessiin ja sen tehokkuuteen. Tämän jälkeen tarkastellaan ko-

neistoon kuuluvia tyypillisimpiä komponentteja ja tutustutaan kaukolämmöntuotannon 

näkökulmasta oleellisiin prosessin monimutkaistuksiin. Lopuksi käsitellään lämpöpum-

puissa käytettyjä kylmäaineita.  

2.2.1 Toimintaperiaate 

Seuraavaksi käydään läpi kompressorilämpöpumpun toimintaperiaate ja tarkastellaan 

kylmäaineen kiertoprosessia log(p),h -piirroksessa. Lisäksi tarkastellaan ideaalisen ja to-

dellisen prosessin eroja sekä prosessin häviölähteitä.  

Kompressorilämpöpumppu on yksikertaisimmillaan toteutettu nelivaiheisella kylmäaine-

kierrolla, jossa laitteiston neljä pääkomponenttia – kompressori, paisuntaventtiili, lauh-

dutin sekä höyrystin – saavat aikaan halutunlaisen kylmäaineen käyttäytymisen. Kierto-

prosessin neljä vaihetta ovat kylmäaineen puristus kompressorissa, lauhtuminen, kuristus 

paisuntaventtiilissä sekä höyrystyminen. (Aittomäki et al. 2008, s. 68– 70.) Prosessia voi-

daan kuvata esilaisilla tilapiirroksilla, ja tyypillinen tapa on esittää kylmäaineen paineen, 

p, sekä ominaisentalpian, h, muuttumista kylmäaineen kyllästyskäyrällä (Aittomäki et al. 

2008, s. 15). Seuraavaksi käydään läpi nämä kiertoprosessin neljä vaihetta ja ne esitetään 

log(p),h -piirroksessa kuvassa 1. Kuvassa 1 esitetään lisäksi toteutusta vastaavat kompo-

nenttikytkennät. Prosessiin vaiheet esitetään ideaalista tapausta kuvaavina.  

[1] Kompressori imee höyrystimeltä höyrystymislämpötilassa olevaa kylmäainetta ja 

kohdistaa siihen mekaanista puristustyötä. Ideaalitapauksessa kompressorille saapuva 

höyry on kylläistä ja kompressorin tekemä puristustyö isentrooppista. Puristuksessa kyl-

mäaineen paine nostetaan lauhtumislämpötilaa vastaavaan paineeseen, jolloin myös kyl-

mäaineen lämpötila nousee. Ideaalista puristustyötä esittää kuvan 1 tilanmuutos (1) – (2). 

Puristuksen jälkeen kylmäaine on tulistuneen höyryn tilassa. (Aittomäki et al. 2008, s. 

68–70; Hakala & Kaappola 2005, s. 10.) 
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[2] Tulistunut höyry ohjataan lauhduttimelle, jossa höyry lauhtuu nesteeksi. Faasimuu-

toksessa vapautuva lämpöenergia siirtyy lämmitettävälle kohteelle. Aluksi höyrystä pois-

tuu tulistus, jolloin sen lämpötila laskee lauhtumislämpötilan tasolle. Lauhtuminen tapah-

tuu tässä lämpötilassa ja ideaalisessa tilanteessa myös paine pysyy vakiona. Kuvassa 1 

tulistuksen poisto sekä lauhtuminen on esitetty tilanmuutoksena (2) – (3). Lauhtumisen 

jälkeen kylmäainetta voidaan edelleen alijäähdyttää, jolloin kylmäaineen lämpötila laskee 

lauhtumislämpötilan alapuolelle ja enemmän energiaa saadaan siirrettyä lämmitettävään 

kohteeseen. Kylmäaine poistuu lauhduttimelta joko kylläisenä nesteenä tai vaihtoehtoi-

sesti alijäähtyneenä nesteenä laitteiston toteutuksesta riippuen. (Aittomäki et al. 2008, s. 

68–70; Hakala & Kaappola 2005, s. 10.) 

[3] Kylläisen tai alijäähtyneen nesteen muodossa oleva kylmäaine ohjataan paisuntavent-

tiilille, jossa se kuristetaan takaisin höyrystimen painetasolle. Kuristuksessa osa kylmä-

aineesta höyrystyy ja samalla kylmäaineen lämpötila laskee isentalppisesti. Kylmäaine 

on kurituksen jälkeen neste-höyryseoksen muodossa. Kuvassa 1 kuristusta kuvataan ti-

lanmuutoksella (3) – (4). (Aittomäki et al. 2008, s. 68–70; Hakala & Kaappola 2005, s. 

10.) 

[4] Kuristuksen jälkeen kylmäaine virtaa höyrystimelle, jossa se vastaanottaa lämpöener-

giaa lämmönlähteestä. Lämmönlähteestä sitoutuva energia höyrystää kylmäaineen kyl-

läiseksi höyryksi ja samalla lämmönlähde jäähtyy. Ideaalitilanteessa höyrystyminen ta-

pahtuu vakiopaineessa. Kuvassa 1 tämä esitetään tilanmuutoksena (4) – (1). Höyrystymi-

sen jälkeen kylmäaine imetään jälleen kompressorille, ja kierto alkaa alusta. Tällaista ide-

aalista höyryprosessia kutsutaan käänteiseksi Clasius–Rankine-kierroksi. (Aittomäki et 

al. 2008, s. 68–70; Hakala & Kaappola 2005, s. 10.) 

Todellisuudessa lämpöpumpun toiminta ei koskaan ole ideaalista ja siihen liittyy useita 

häviöitä, joita tarkastellaan tarkemmin seuraavaksi. Myös hahmotelma todellisesta kyl-

mäainekierrosta esitetään kuvan 1 log(p),h -piirroksessa. Yksi keskeisin häviön aiheuttaja 

on kompressori, joka ei kykene isentrooppiseen puristustyöhön. Todellisen ja ideaalisen 

Kuva 1: Lämpöpumpun ideaalinen ja todellinen kiertoprosessi kylmäaineen kyllästyskäyrällä yksinkertais-

tetussa log(p),h -piirroksessa sekä vastaava komponenttikytkentä. Kytkentäkaavioon on merkitty ideaalisen 

prosessin tilapisteet. (Komponenttien piirrosmerkkien lähde: Suomen standardisoimisliitto, 2001.) 
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puristuksen suhdetta kuvataan isentrooppihyötysuhteen, 𝜂s, avulla, jota käytetään komp-

ressorin toiminnan hyvyyden mittarina. (Isoaho 2018, s. 5.) Kuvassa 1 todellista puris-

tusta kuvaa tilanmuutos (1’) – (2’).  

Muita merkittäviä häviöiden lähteitä kylmäaineprosessissa ovat painehäviöt lauhdutti-

mella ja höyrystimellä, joita esittävät kuvan 1 tilanmuutokset (3’) – (4’) ja (5’) – (6’). 

Lisäksi painehäviöitä tapahtuu kompressorin venttiileissä (kuvan 1 tilanmuutokset (2’) – 

(3’) sekä (7’) – (1’)). Häviötä aiheuttaa myös kylläisen höyryn mahdollinen tulistuminen 

höyrystimellä ja kompressorin imuputkessa (kuvan 1 tilanmuutos (6’) – (7’)). Lisäksi 

prosessin eri vaiheissa tapahtuu ei-toivottua lämmönsiirtoa, jonka merkitys on kuitenkin 

pieni. (Aittomäki et al. 2008, s. 70–71.) 

2.2.2 Lämpöpumpun tehokkuus 

Lämpöpumppujen käytännön toteutuksissa on tavoitteellista saada koneisto toiminaan 

mahdollisimman tehokkaasti. Tehokkuutta kuvataan tyypillisesti tunnusluvulla lämpö-

kerroin, COP (eng. coefficient of performance), joka vastaa laitteiston hyötysuhdetta. 

Lämpökerroin kuvaa lämpöpumpun tuottaman lämpötehon, eli lauhduttimella lämmitys-

kohteeseen siirtyvän tehon, ϕL, sekä lämpöpumpun käyttämän sähkötehon, P, suhdetta 

kaavan (1) mukaisesti. (Aittomäki et al. 2008, s. 349.) 

        (1) 

Lämpöpumpulle voidaan määrittää myös ideaalinen Carnot’n lämpökerroin, COPi, ku-

vaamaan suurinta mahdollista lämpökertoimen arvoa, joka tietyissä toimintaolosuhteissa 

voidaan saavuttaa. Se määritellään lauhtumis- ja höyrystymislämpötilojen, TL ja TH, 

avulla, mikä esitetään kaavassa (2). (Aittomäki et al. 2008, s. 49.) 

        (2) 

Carnot’n lämpökerroin ei kuitenkaan huomioi edellä esitettyjä prosessissa tapahtuvia hä-

viöitä eikä Carnot’n lämpökertoimen arvoja siksi käytännössä saavuteta. Vertaamalla 

lämpöpumpun todellista lämpökerrointa Carnot’n lämpökertoimeen voidaan sen sijaan 

määrittää lämpöpumpun Carnot-hyvyyskerroin, 𝜂carnot, joka kuvaa, kuinka lähellä lämpö-

pumpun toimintapiste on sen teoreettista maksimia. Carnot-hyvyyskertoimet saavat tyy-

pillisesti arvoja väliltä 0,35–0,75. (Aittomäki et al. 2008, s. 350; Maaskola & Kataikko 

2014, s. 17.) Carnot-hyvyyskertoimen määritelmästä lisäksi seuraa, että lämpöpumpun 

todellinen lämpökerroin voidaan ilmoittaa lauhtumis- ja höyrystymislämpötilojen avulla 

kaavan (3) mukaisesti, jos Carnot-hyvyyskerroin tunnetaan.  

        (3) 

Kaavasta (3) voidaan havaita, että lauhtumis- ja höyrystymislämpötilojen välinen erotus 

esiintyy kaavan nimittäjässä, mistä seuraa, että lämpöpumpun lämpökerroin on sitä suu-

rempi, mitä pienempi kyseinen lämpötilaero on. Sama asia voidaan tulkita myös toisin 

päin: kiertoaineen lämpötilaeron kasvattaminen heikentää lämpöpumpun tehokkuutta. 

Tämä tulos pätee yleisesti lämpöpumpuille ja esiintyy laajalti kirjallisuudessa (Aittomäki 

et al. 2008, s. 362; Maaskola & Kataikko 2014, s. 21; Neves & Vad Mathiesen 2018, s. 

17). Kaukolämmön tuotannolle on ominaista, että lauhtumis- ja höyrystymislämpötilojen 

ero on suuri (Aittomäki et al. 2008, s. 348). Jotta laitteisto toimisi tehokkaasti, sen toteutus 
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edellyttää aiemmin tässä luvussa esitetyn prosessin monimutkaistamista (Aittomäki et al. 

2008, s. 80–81; Isoaho 2018 s. 24), mitä käsitellään luvussa 2.2.4 

Lisäksi kiertoprosessin lämpökerroin voidaan määrittää kylmäaineen log(p),h -piirrok-

sesta. Virtaussysteemin energiataseen tarkastelussa lämpöteho voidaan ilmoittaa massa-

virran ja ominaisentalpian muutoksen tulona. Jos kylmäaineen massavirta kompressorilla 

sekä lauhduttimella on vakio, voidaan prosessiin lämpökerroin laskea lauhdutintehoa, ϕL, 

ja kompressorin sähkötehoa, P, vastaavien ominaisentalpiaerotusten, ΔhL ja ΔhK suh-

teena. (Aittomäki et al. 2008, s. 70.) Tämä esitetään kaavassa (4). 

        (4) 

Kun kiertoprosessi on esitetty kylmäaineen log(p),h -piirroksessa, voidaan nämä omi-

naisentalpioiden muutokset lukea suoraan piirroksesta. Lämpökerroin voidaankin näin 

ollen määrittää kylmäaineen log(p),h -piirroksen avulla, kun tunnetaan prosessin lauhtu-

mis- ja höyrystymislämpötilat, kompressorin isentrooppihyötysuhde sekä muut proses-

siparametrit, kuten tulistuksen ja alijäähdytyksen määrä sekä mahdollisten häviöiden suu-

ruudet. Tätä laskutapaa sovelletaan myöhemmin kylmäaineiden tarkastelun yhteydessä 

luvussa 2.2.5.4. 

Kuten luvussa 2.1 todettiin, lämpöpumppukoneistoa voidaan hyödyntää myös jäähdytys-

tarkoitukseen. Tällöin laitteen hyötysuhdetta kuvataan kylmäkertoimella, ε, joka määri-

tellään höyrystimellä tapahtuvan jäähdytystehon, ϕH, ja koneiston käyttämän sähkötehon, 

P, suhteena. Koska lisäksi jäähdytysteho voidaan määritellä lauhdutintehon ϕL ja sähkö-

tehon, P, avulla kaavan (5) mukaisesti, voidaan kylmäkertoimen ja lämpökertoimen vä-

lille muodostaa kaavan (6) mukainen yhteys. (Hakala & Kaappola 2005, s. 10.) 

        (5) 

        (6) 

Lämpöpumppua voidaan käyttää samanaikaisesti sekä lämmittämiseen että jäähdyttämi-

seen. Kaukolämpöjärjestelmässä tällainen ratkaisu tarkoittaisi tilannetta, jossa tuotetaan 

yhdenaikaisesti kaukolämpöä ja kaukokylmää, jolloin lämpöpumppu jäähdyttäisi läm-

mönlähteenä toimivaa kaukojäähdytysverkkoa siirtäen lämpöenergiaa kaukojäähdytys-

verkosta kaukolämpöverkkoon (Friotherm 2007). Tällöin sekä lauhdutin- että höyrysty-

mistehot voidaan mieltää saavutettuina hyötytehoina, jolloin laitteen hyötysuhdetta voi-

daan vaihtoehtoisesti tarkastella kokonaislämpökertoimen, COPkok avulla kaavan (7) mu-

kaisesti (Luoranen 2017, s. 8). Yhdenaikainen kaukolämmön ja -jäähdytyksen tuotanto 

onkin hyvin tehokasta ja nostattaa lämpöpumppuinvestoinnin kannattavuutta (David et 

al. 2017, s. 15). 

        (7) 

Lisäksi lämpöpumppukoneiston lämmönsiirtimille, eli lauhduttimelle ja höyrystimelle, 

voidaan määrittää omat tunnuslukunsa. Lämmönsiirto-opissa käytetään käsitettä tehok-

kuus kuvaamaan lämmönsiirtimen toiminnan hyvyyttä. Tehokkuus, jota myös tyypilli-

sesti merkitään symbolilla ε, määritellään lämmönsiirtimessä todellisuudessa siirtyvän 

lämpötehon ja suurimman mahdollisen lämpötehon suhteena. Tehokkuus voidaan laskea 

kapasiteettivirtojen ja virtausten lämpötilojen avulla kaavan (8) mukaisesti, jossa Thot,in 



 

8 

on kuuman virtauksen tulolämpötila, Thot,out kuuman virtauksen poistumislämpötila, 

Tcold,in kylmän virtauksen tulolämpötila, Tcold,out kylmän virtauksen tulolämpötila, Chot 

kuuman virtauksen kapasiteettivirta, Ccold kylmän virtauksen kapasiteettivirta ja Cmin pie-

nempi kahden virtauksen kapasiteettivirroista. Tehokuuden arvot vaihtelevat välillä [0,1] 

ja pyrkimys on päästä mahdollisimman lähelle lukua 1 oleviin arvoihin. (Incropera et al. 

2007, s. 687.) 

 

  (8)  

 

Käytännön sovelluskohteissa lämmönsiirtimien toiminnan hyvyyttä kuvataan usein kui-

tenkin käsiteellä asteisuus, joka tarkoittaa lämpöä luovuttavan virtauksen loppulämpöti-

lan ja lämpöä vastaanottavan virtauksen alkulämpötilan erotusta. Tavoitteena on mahdol-

lisimman pieni asteisuuden lukema. (Isoaho 2018, s. 13.) Koska asteisuus on käytännössä 

laajemmin käytössä oleva tunnusluku, käytetään sitä tässä työssä.  

2.2.3 Pääkomponentit 

Tässä luvussa esitellään lyhyesti mekaanisen kompressorilämpöpumpun pääkomponen-

tit. Komponentteihin liittyvä teoria on oleellista pohjatietoa myöhemmän tarkastelun, ku-

ten lämpöpumpun mitoituksen kannalta, jota käsitellään luvussa 3.1.  

2.2.3.1 Kompressori 

Kompressori on moottorikäyttöinen komponentti, jonka tärkein tehtävä on nostaa kylmä-

ainehöyryn painetta, jotta kylmäaineen lauhtumislämpötila saadaan lämmityskohteen nä-

kökulmasta sopivan korkeaksi. Tämä toteutetaan tekemällä kylmäaineeseen mekaanista 

puristustyötä. (Luoranen 2017, s. 13.) Kompressori kattaa valtaosan lämpöpumpun ener-

giantarpeesta ja kompressorit ovat useimmiten sähkömoottorikäyttöisiä (Aittomäki et al. 

2008, s. 70; Luoranen 2017, s. 13). 

Kompressorityyppejä on useita ja niitä voidaan luokitella eri perustein. Kompressorit voi-

daan jakaa rakenteensa puolesta avoimiin sekä hermeettisiin koneistoihin riippuen siitä, 

Kuva 2: Kompressorityyppien luokittelu (Isoaho 2018, s. 14, kuva lainattu lähteestä). 
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onko koneisto tiiviillä kuorella suljettu (Aittomäki et al. 2008, s. 148). Lisäksi kompres-

soreja voidaan jaotella puristustekniikan mukaan syrjäyttävästi sekä dynaamisesti puris-

taviin. Isoaho on diplomityössään (2018, s. 14) hyvin havainnollistanut jaottelua, joka 

esitetään kuvassa 2. 

Kompressorin toimintaa rajoittaa usea prosessiolosuhteisiin, komponenttien kestävyyteen 

sekä laitteiston toteutukseen liittyvä tekijä, jotka edelleen riippuvat esimerkiksi lämmön-

lähteestä. Kylmäaineen ominaisuudet määrittävät suurimman mahdollisen puristuksen 

loppulämpötilan sekä -painetason ja käytetty lämmönlähde määrää höyrystymislämpöti-

lan, josta edelleen määräytyy höyrystimen painetaso. Kompressorissa käytetyt osat, esi-

merkiksi laakerit, asettavat puolestaan rajan sille, kuinka suuri paine-ero kompressorilla 

voidaan tuottaa. Käytetty tekniikka voi suoraan asettaa rajoitteita paine- tai imupuolen tai 

painetasolle. Lisäksi kompressorissa kylmäaineen joukossa virtaa voiteluöljyä, jonka 

ominaisuudet tulee huomioida. (Aittomäki et al. 2008, s. 143.) 

Edellä mainitut tekijät sekä muut seikat asettavat kompressorille niin sanotun toiminta-

alueen, jotka valmistajat ilmoittavat tuotteilleen ja jota laitteiston käytössä ei missään ti-

lanteessa saada ylittää (Aittomäki et al. 2008, s. 145; Isoaho 2018, s. 15). Kuvassa 2 esi-

tetyistä kompressorityypeistä yleisimpiä suurissa kokoluokissa ovat mäntä-, lamelli-, kie-

rukka- (nimellä scroll kuvassa 2), ruuvi- sekä turbokompressorit (Isoaho 2018, s. 15). 

Isoahon (2018, s.15) mukaan näistä kompressorityypeistä lämpöpumppujen toiminta-alu-

eeseen soveltuvat vain mäntä-, kierukka-, sekä ruuvikompressorit. 

Isoaho (2018, s. 15) sekä Aittomäki et al. (2008, s. 166) esittävät, että lämpöpumppujen 

vaatima korkea painesuhde olisi teknisenä esteenä turbokompressorien käytölle. Suuriin 

lämpöpumppuihin soveltuvia turbokompressoreja kuitenkin on markkinoilla (Friotherm 

2015b) ja niitä hyödyntäviä lämpöpumppulaitoksia löytyy Suomen kaukolämpöjärjestel-

mistä. Esimerkkeinä voidaan nostaa Katri Valan lämpöpumppulaitos Helsingissä, Suo-

menojan lämpöpumppulaitos Espoossa sekä Kakolan lämpöpumppulaitos Turussa (Friot-

herm 2007; Friotherm 2015c; Friotherm 2015d).  

2.2.3.2 Lauhdutin ja höyrystin 

Lauhdutin ja höyrystin ovat lämmönsiirtimiä. Lauhdutin on kytketty lämmitettävään koh-

teeseen eli tässä tarkastelussa kaukolämpöverkkoon ja höyrystin lämmönlähteeseen. 

Höyrystimellä jäähdytettävä virta voi lämmönlähteestä riippuen olla joko neste tai kaasu, 

mutta suurten lämpöpumppujen kohdalla lämmönlähde on useimmiten nestemäistä vettä 

(Luoranen 2017, s. 13). Esimerkkinä kaasusta voidaan mainita teollisuuslaitoksen savu-

kaasut (Aittomäki et al. 2008, s. 366). Teollisen mittakaavan lämpöpumpuissa lauhdutti-

mina sekä höyrystiminä käytetään tyypillisesti levy- tai moniputkilämmönsiirtimiä (Ha-

kala & Kaappola 2005, s. 77). 

Höyrystimet voidaan jaotella kuiva- ja märkä höyrystimiin sen perusteella, kuinka suuri 

osa kylmäaineesta höyrystyy lämmönsiirtimellä. Tähän vaikuttaa käytetty kylmäaine; 

osalla kylmäaineista olomuodonmuutoslämpötila ei ole vakio, vaan tapahtuu tietyssä läm-

pötilahaarukassa. Tällaisissa tapauksissa käytetään kuivahöyrystintä, jossa kylmäainetta 

lisäksi tulistetaan hieman, noin 5–10 °C. Tulistus estää nestepisaroiden pääsyn kompres-

soriin, mikä pienentää kavitaatioriskiä. Muissa tapauksissa tulistus on epätoivottua, ja 
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märkähöyrystimissä käytetäänkin pisaranerotinta samaan tarkoitukseen. Tällöin pisara-

nerottimeen kertyvä kylläinen neste ohjataan kulkemaan uudestaan höyrystimen lävitse. 

(Aitomäki et al. 2008, s. 80; Isoaho 2018, s. 12.) 

Lauhtuminen jakaantuu puolestaan kolmeen vaiheeseen, jotka ovat tulistuksen poisto, 

olomuodonmuutos sekä mahdollinen alijäähdytys (Aittomäki et al. 1008, s. 222). Lauh-

duttimelle saapuva höyry on pitkälle tulistunutta ja tulistuksen poisto kattaakin huomat-

tavan osan lauhduttimen lämmönsiirrosta – jopa 15–25 %. Alijäähdytyksen suuruus on 

teollisen mittakaavan lämpöpumpuilla tyypillisesti vain muutamia asteita ja osuus lauh-

duttimen lämmönsiirrosta vain noin 2–5 %. (Isoaho 2018, s. 23.) Alijäädytyksen avulla 

prosessia saadaan kuitenkin tehostettua, sillä lauhdutintehoa saadaan kasvatettua nosta-

matta puristustyötä. Alijäähdytystä voidaan hyödyntää lämmönlähteen esilämmittämi-

seen tai höyrystimeltä poistuvan höyryn tulistamiseen, jolloin puhutaan regeneraatiosta. 

Lisäksi alijäähdytys tekee paisuntaventtiilin toiminnasta varmempaa. Loput lämmönsiir-

rosta, noin 70–80 % siirtyvästä energiasta, liittyy olomuodonmuutokseen. (Aittomäki et 

al. 2008, s. 79.) 

Lämmönsiirtimien mitoitukseen vaikuttaa usea tekijä. Näitä ovat käytetty kylmäaine ja 

sen lauhtumis- sekä höyrystymislämpötila, tavoiteltu lämmitysteho ja kaukolämpöveden 

lämpötila, lämmönlähteen lämpötila ja sen vaihtelut sekä lämmönlähteeseen liittyvät 

muut rajoitteet, kuten virtauksen suuruus ja mahdollinen jäätymisvaara höyrystimellä. 

Mitä suurempi on virtauksen lämpötilaero lämmönsiirtimellä, sitä pienempi massavirta ja 

edelleen pumppausteho tarvitaan halutun lämpötehon saavuttamiseksi. (Hakala & Kaap-

pola 2005, s. 77.) Lauhduttimen sekä höyrystimen asteisuus on tyypillisesti luokkaa 2–6 

°C (Isoaho 2018, s. 13, 23). 

Lisäksi lämmönlähde asettaa höyrystimelle muitakin rajoitteita. Esimerkiksi merivesi on 

vahvasti lämmönsiirrinpintoja syövyttävä aine, mikä vaikuttaa materiaalivalintoihin 

(Eriksson & Lampinen 1985, s. 3; Nurmi 2020). Merivesi sekä jätevesi aiheuttavat lisäksi 

lämmönsiirtimen likaantumista, millä on voimakas lämmönsiirtoa heikentävä vaikutus 

(Motiva 2016). 

Höyrystimen likaantumisen estämiseksi lämmönlähde voidaan kytkeä höyrystimeen eril-

lisellä piirillä. Tällöin kytkentään sisältyy yksi lämmönsiirrin enemmän, jonka asteisuus 

on tyypillisesti noin 1–2 °C. Tästä seuraa, että höyrystymislämpötila laskee vastaavan 

lämpötilaeron verran, mikä edelleen johtaa lämpökertoimen alentumiseen. Välipiirin käy-

tön myötä likaantumis- ja korroosio-ongelmat vain siirtyvät muualle. Korroosio-ongel-

mat voidaan välttää sopivilla materiaalivalinnoilla, mikä kuitenkin muodostuu kalliim-

maksi. Jos välipiirejä höyrystimen ja lämmönlähteen välillä ei käytetä, on lämmönlähde 

hyödynnettävissä hieman alhaisemmissa lämpötiloissa. Teollisen kokoluokan lämpö-

pumpuissa käytetään kumpaakin kytkentäratkaisua. (Nurmi 2020.) Yleisesti voidaan to-

deta, että kytkentävaihtoehtoja on monia ja ne vaikuttavat siihen, miten lämpöpumppu on 

käytettävissä eri olosuhteissa. Laitoksen suunnittelussa tulee arvioida, mikä vaihtoehto 

kyseisessä tilanteessa on kannattavin (Nurmi 2020).  

2.2.3.3 Paisuntaventtiili 

Paisuntaventtiili on lämpöpumpun neljäs pääkomponentti, jonka avulla ylläpidetään lauh-

duttimen ja höyrystimen välistä paine-eroa ja säädellään kylmäaineen virtausta (Aitto-

mäki et al. 2008, s. 226). Suurissa lämpöpumpuissa käytetään tyypillisesti elektronisia 
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paisuntaventtiilejä, joilla voidaan säädellä kylmäaineen tulistusta. Paisuntaventtiilien hä-

viöt ovat tyypillisesti pieniä suhteessa prosessin muihin häviöihin, eikä kuristus ei poik-

kea merkittävästi ideaallisesta. (Isoaho 2018, s. 24.) 

2.2.4 Monivaiheinen puristus 

Tähän asti on tarkasteltu vain yksinkertaista nelivaiheista lämpöpumppuprosessia. Kau-

kolämpöjärjestelmässä lämpöpumpuilta vaaditaan suurta lämpötilaeron tuottoa korkeasta 

kaukolämpöveden lämpötilasta johtuen (Aittomäki et al. 2008, s. 348). Kylmäaineen 

lauhtumis- ja höyrystymislämpötilojen erotuksen kasvaessa prosessin lämpökerroin pie-

nenee ja puristuksen häviöt, puristuksen jälkeinen paine sekä puristuksen jälkeinen läm-

pötila kasvavat. Aiemmin kuvattu prosessi ei enää sovellu tarkoitukseen: laitteistoon koh-

distuva rasitus nousee huomattavan suureksi ja prosessin lämpökerroin laskee niin al-

haiseksi, että toiminnasta tulee kannattamatonta. Tästä syystä puristus on järkevää toteut-

taa useammassa vaiheessa siten, että kylmäainekaasua jäädytetään puristusvaiheiden vä-

lissä. (Hakala & Kaappola 2005, s. 186.) 

Puristuksessa kylmäaineen lämpötila kasvaa, mutta puristustyö puolestaan tapahtuu te-

hokkaimmillaan matalissa lämpötiloissa. Tällöin puristustyötä voidaan pienentää väli-

jäähdytyksen avulla. Välijäähdytyksessä kylmäaineesta poistettava lämpö voidaan hyö-

dyntää muualla lämpöpumppuprosessissa, mikä energiatehokkuuden näkökulmasta onkin 

suotuisaa. (Isoaho 2018, s. 8; Luoranen 2017, s. 17.) 

Käytännön toteutuksissa puristus on jaettu tyypillisesti kahteen vaiheeseen, mikä voidaan 

toteuttaa usealla erilaisella ratkaisulla, kuten käyttämällä erillisiä matala- ja korkeapai-

nekompressoreja tai yhtä kaksiasteista mäntäkompressoria (Isoaho 2018, s. 8). Välijääh-

dytys voidaan puolestaan toteuttaa esimerkiksi ruiskuttamalla kylmäaineen sekaan neste-

mäistä kylmäainetta tai kuplavälijäähdyttimellä. Kuplavälijäähdytin on puristusvaiheiden 

välipaineessa oleva pumppusäiliö, jossa vallitsee kylläinen tila ja joka on kytketty lauh-

duttimelta palaavaan linjaan ja täten jäähdyttää puristusprosessia. (Hakala & Kaappola 

2005, s. 187.) Yksi ratkaisu on lisäksi prosessin jakaminen kahteen erilliseen eri paineta-

soissa toimivaan piiriin lämmönsiirtimen avulla. Tällaisessa niin kutsutussa kaskadikyt-

kennässä matalapainepiriin lauhdutin toimii korkeapainepiriin höyrystimenä. Kaskadi-

kytkennän etuna on se, että piireissä voidaan käyttää eri kylmäaineita. (Aittomäki et al. 

2008, s. 85.) 

Esimerkkinä voidaan tarkastella ammoniakin käyttäytymistä kaksivaiheisessa puristus-

prosessissa kaukolämmitykselle ominaisissa olosuhteissa. Kuvassa 3 esitetään ammoni-

akin (R717) log(p),h -piirroksessa kaksivaiheinen puristusprosessi avoimella kuplaväli-

jäähdytyksellä, kun lauhtumislämpötila on 90 °C, höyrystymislämpötila 10 °C ja molem-

pien puristusten isentrooppihyötysuhde on 0,80. Muut häviöt on oletettu nollaksi. Kuva 

on piirretty Coolpack-sovelluksella, joka on DTU:n ja IPU:n tarjoama ilmainen tietoko-

neohjelma kylmälaiteprosessien ja kylmäaineiden mallintamiseen (IPU & DTU 2012). 

Ohjelma laskee prosessin lämpökertoimeksi 2,25.  
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2.2.5 Kylmäaineet 

Kylmäaineella on suuri merkitys lämpöpumppuprosessin kannalta ja kylmäaineen valinta 

on keskeinen tekijä lämpöpumppulaitoksen suunnittelussa. Lämpöpumpuissa käytettyjen 

kylmäaineiden kirjo on laaja ja vaihtuvuus on historiassa ollut suurta - kenttä on tälläkin 

hetkellä muutoksessa muuttuneen EU-lainsäädännön myötä. (Kapanen 2017, s. 2.) Tässä 

luvussa käydään läpi kylmäaineiden ominaispiirteitä ja jaottelua sekä niiden käytön his-

toriaa, säännöstelyä ja tulevaisuuden näkymiä.  

2.2.5.1 Kylmäaineiden ominaisuudet ja luokittelu 

Kylmäaineet ovat nesteytettyjä kaasuja, jotka toimivat lämmönsiirron väliaineena lämpö-

pumppu- ja jäähdytyskoneistoissa. Niiltä vaaditaan tietynlaista käyttäytymistä halutunlai-

sen kiertoprosessin saavuttamiseksi ja kylmäaineen valinnassa tulee huomioida yhdisteen 

termodynaamiset ja kemialliset ominaisuudet, ilmasto-, ympäristö- ja terveysvaikutukset 

sekä käytönaikainen turvallisuus. 

Kylmäaineen keskeisimpiä termodynaamisia ominaisuuksia ovat sopiva kriittinen piste 

sekä lauhtumis- ja höyrystymispaineiden suhde, jotta halutut olomuodonmuutokset saa-

daan aikaiseksi tehokkaasti, mutta kuitenkin kompressorin toiminta-alueen puitteissa. Li-

säksi kylmäaineelta vaaditaan sopiva höyrynpaine-alue, matala viskositeetti sekä korkea 

lämmönjohtavuus, höyrystymislämpö ja tilavuustuotto, jotta saadaan rakennettua pieni-

kokoinen prosessiolosuhteet kestävä laitteisto, joka siirtää tehokkaasti lämpöä. Yhdisteen 

tulee olla myös stabiili. Kemiallisesti yhdiste ei saisi olla reaktiivinen eikä herkästi syt-

tyvä. Sen tulee myös liueta veteen sekä öljyyn. Yhdisteen tulisi olla myrkytön ja sen il-

mastoa lämmittävä sekä ilmakehän otsonikatoa edistävä vaikutus tulisi olla pieni. Edellä 

Kuva 3: Kaksivaiheinen ammoniakin puristusprosessi avoimella kuplavälijäähdytyksellä kaukolämmön-

tuotannolle ominaisissa olosuhteissa. Kuva on piirretty Coolpack-sovelluksella (IPU & DTU 2012). 
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mainitut ominaisuudet ovat usein olosuhteista riippuvaisia. Kylmäainevalintaan vaikutta-

via tekijöitä on täten lukuisia ja valinta on usein kompromissi, joka on tehtävä käyttöolo-

suhteiden mukaan. (Aittomäki et al. 2008, s. 106–111.)  

Kylmäaineet ovat useimmiten hiilivetyjä, joiden vetyatomeja on korvattu halogeenimo-

lekyyleillä eri tavoin prosessoimalla. Nämä halogeenihiilivedyt voidaan jaotella eri ryh-

miin käytetyn halogeenin perusteella. Luokittelu esitetään taulukossa 1. Kylmäaineita 

koskeva lainsäädäntö perustuu tähän luokitteluun. Yhdisteiden kasvihuone- ja otsonivai-

kutukset ovat olleet niitä koskettavan regulaation taustalla ja siksi nämä vaikutukset esi-

tetään myös taulukossa 1. Lisäksi taulukossa 1 on mukana niin kutsutut luonnolliset kyl-

mäaineet, jotka eivät ole halogeenihiilivety-yhdisteitä. Kiinnostus luonnollisiin kylmäai-

neisiin on viime aikoina kasvanut EU-lainsäädännön ajamana niiden vähäisen kasvi-

huone- ja otsonikatovaikutuksen takia. (Kapanen 2017, s. 2–4.) 

2.2.5.2 Kaukolämmityksessä käytetyt kylmäaineet 

Kuten luvussa 2.2.2 todettiin, kaukolämmön tuotannolle on ominaista, että lauhtumis- ja 

höyrystymislämpötilojen ero on suuri. Tämä asettaa entisestään rajoitteita kylmäaineen 

valinnalle. Kaukolämmön tuotantoon käytetyissä lämpöpumpuissa yleisimpiä kylmäai-

neita ovat tällä hetkellä HFC-yhdiste R134a sekä ammoniakki, joka on luonnollinen kyl-

mäaine (David et al. 2017, s. 6–7; Kapanen 2017, s. 14.) 

R134a on kaikista yleisin kaukolämmityksessä käytetty kylmäaine. Ominaisuuksiltaan 

R134a soveltuu varsin hyvin kaukolämmöntuotantoon ja maksimilämpötila sillä tuote-

tulle kaukolämpövedelle on noin 90 °C. Yhdisteenä R134a on myrkyllinen. (David et al. 

2017; s. 6–7.) Suomen laitoksista R134a:ta käyttävät esimerkiksi Katri Valan ja Suomen-

ojan laitokset (Friotherm 2015c; Friotherm 2007). 

Ammoniakki soveltuu myös hyvin kaukolämmön tuottamiseen, ja se on toiseksi yleisin 

kaukolämmitykseen käytettyjen lämpöpumppujen kylmäaine. Myös ammoniakin koh-

dalla yläraja tuotetun kaukolämpöveden lämpötilalle on noin 90 °C. (David et al. 2017, 

s. 6; Isoaho 2018, s. 10; Nurmi 2020.) Ammoniakki on kuitenkin hyvin myrkyllinen ja 

palava yhdiste, mikä tekee sen käytöstä haastavaa kaupunkiympäristössä. Ammoniakin 

käyttö vaatii erilliset turvajärjestelmät mahdollisten vuotojen varalle. (David et al. 2017, 

s. 7; Nurmi 2020.) Ammoniakkia kuitenkin käytetään teollisen mittakaavan lämpöpum-

puissa Helsinkiäkin tiheämmin asutuissa kohteissa ja osa lämpöpumppuvalmistajista suo-

sii sen käyttöä koneistoissaan (Nurmi 2020). David et al. (2017, s. 12) ovat arvioineet, 

että se olisi jopa paras vaihtoehto teollisen mittakaavan lämpöpumppuihin. 

Hiilidioksidi on myös lämpöpumpuissa ja jäähdytyskoneissa paljon käytetty kylmäaine 

(Kapanen 2017, s. 14). Luonnollisena kylmäaineena sen käyttömahdollisuuksiin kohdis-

tuu mielenkiintoa ja sen soveltuvuutta myös kaukolämmitykseen on tutkittu (Bamigbetan 

et al. 2017). Hiilidioksidilla on alhainen kriittinen piste (Aittomäki et al. 2008, s. 130) ja 

sillä voidaan saavuttaa hyvinkin tehokas kiertoprosessi alhaisissa lämpötiloissa (David et 

al. 2017, s. 7).  

Alhainen kriittinen piste on kuitenkin epäkäytännöllinen piirre kaukolämmöntuotan-

nossa: hiilidioksidin käyttö vaatii ylikriittisen kiertoprosessin soveltamista, jotta päästään 

kaukolämmöntuotannon näkökulmasta tarpeeksi korkeisiin lämpötiloihin. Tämä edellyt-

tää hiilidioksidin kriittisen pisteen ylittämistä. (Bamigbetan et al. 2017, s. 5.) Tällainen 
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ratkaisu ei sisällä lainkaan lauhdutinta, vaan kaasunjäähdyttimen, jossa kylmäainekaasua 

jäähdytetään. Toteutuksen haasteena ovat varsinkin suuressa kokoluokassa hiilidioksidin 

korkeat painetasot. Tästä seuraa, että hiilidioksidi soveltuu huonosti kaukolämmitykseen, 

vaikka sen käyttö saattaisikin olla toimiva ratkaisu suuressa jäähdytyskoneistossa. 

(Bamigbetan et al. 2017, s. 5; David et al. 2017, s. 7.) 

Kylmäaineluokitus Ominaispiirteet Otsonivai-

kutus 

Ilmasto-

vaikutus 

Esi-

merkki 

F
-k

aa
su

t 

CFC-yhdisteet 

("Freonit") 

Täysin halogenoituja 

hiilivetyjä (kaikki vety-

atomit korvattu). 

Sisältävät klooria, fluo-

ria ja hiiltä.  

Merkittävä Merkittävä R11 

R12 

R502 

HCFC-yhdisteet 

("Freonit") 

Osittain halogenoituja 

hiilivetyjä (vain osa ve-

tyatomeista korvattu). 

Sisältävät klooria, fluo-

ria, hiiltä ja vetyä. 

Alhainen Merkittävä R22 

R401 

R402 

R403 

R408 

R409 

HFC-yhdisteet Osittain halogenoituja 

hiilivetyjä. 

Sisältävät fluoria, hiiltä 

ja vetyä. 

Hiiliatomien välillä 

pelkkiä yksöissidoksia. 

Ei 

haitallinen 

Merkittävä R134a 

R404a 

R470C 

R410a 

R570a 

HFO-yhdisteet Osittain halogenoituja 

hiilivetyjä. 

Sisältävät fluoria, hiiltä 

ja vetyä. 

Hiiliatomien välillä 

esiintyy kaksoissidoksia. 

Ei 

haitallinen 

Alhainen R1234ze 

R1234yf 

L
u

o
n

n
o

ll
is

et
 

k
y

lm
äa

in
ee

t 

Luonnolliset 

hiilivedyt 

Esiintyy luonnossa 

sellaisenaan. 

Ei 

haitallinen 

Hyvin 

alhainen 

NH3 

CO2 

Luonnolliset 

epäorgaaniset  

kylmäaineet 

Esiintyy luonnossa 

sellaisenaan. 

Ei 

haitallinen 

Ei 

haitallinen 

Propaani 

butaani 

Taulukko 1: Kylmäaineiden luokittelu, ominaispiirteet sekä otsoni- ja ilmastovaikutukset. (Kapanen 2017, 

s. 2–4). 
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2.2.5.3 Kylmäaineregulaatio  

Käytössä olleet kylmäaineet ovat vaihtuneet historiassa useasti poliittisen ohjauksen seu-

rauksena. Aluksi lämpöpumpuissa ja jäähdytyskoneissa käytettiin pääosin CFC-yhdis-

teitä, joilla on voimakas yläilmakehän otsonikerroksia heikentävä vaikutus. Tähän ongel-

maan herättiin 1980-luvulla ja aineiden käyttö päädyttiin kieltämään. Korvaajiksi tulivat 

HFC-yhdisteet, jotka ovat tällä hetkellä lämpöpumpuissa käytetyimpiä kylmäaineita 

muutamien luonnollisten kylmäaineiden lisäksi. Nykytilanne ei kuitenkaan ole kestävä, 

sillä HFC-yhdisteillä on voimakas ilmakehää lämmittävä vaikutus - jopa tuhansia kertoja 

suurempi kuin hiilidioksidilla. (Isoaho, s. 9–10; Kapanen 2017, s. 5.) 

Kylmäaineiden suureen ilmastovaikutukseen on hiljattain poliittisesti reagoitu. Euroopan 

Unioni on säätänyt vuonna 2014 niin sanotun F-kaasuaseteuksen (N:o 517/2014), joka 

rajoittaa ja pitkällä aikavälillä kieltää korkean ilmastovaikutuksen omaavien kylmäainei-

den käytön. F-kaasuasetus kohdistuu voimakkaasti useisiin nykyisin käytössä oleviin kyl-

mäaineisiin ja esimerkiksi HFC-yhdisteiden käyttö tullaan asetuksen myötä kieltämään 

pitkällä aikavälillä. Kylmäaine- ja laitevalmistajat etsivät parhaillaan HFC-yhdisteille 

korvaajia ja kylmäainevalikoima tulee muuttumaan voimakkaasti lähivuosina. (Kapanen 

2017, s. 5; Teknologiateollisuus ry 2015, s. 27.) 

F-kaasuasetus vaikuttaa merkittävästi myös kaukolämmitykseen, sillä sen myötä R134a:n 

käyttö tullaan kieltämään pitkällä aikavälillä. Siirtymä uusiin yhdisteisiin tapahtuu kui-

tenkin asteittain (Teknologiateollisuus ry 2015, s. 27) ja R134a tulee olemaan käytössä 

nykyisissä laitoksissa vielä pitkään (Kapanen 2017, s. 8; Nurmi 2020). Kylmäaineiden 

vaihdokset tultaneen toteuttamaan uusien lämpöpumppuinvestointien kautta. 

Vaihtoehtoisia kylmäaineita kaukolämmöntuotantoon etsitään, ja tähän mennessä kor-

vaajaksi R134a:lle on ehdotettu HFO-yhdisteitä R1234ze ja R1234yf. Nämä molemmat 

ovat otsonihaitattomia yhdisteitä ja lisäksi niiden kasvihuoneilmiötä edistävä vaikutus on 

hyvin alhainen. (Kapanen 2017, s. 8.) Varsinkin R1234ze vaikuttaa potentiaaliselta yh-

disteeltä kaukolämmöntuotantoon ja sitä pidetään varteenotettavana korvikkeena 

R134a:lle (Nurmi 2020). R1234yf:n potentiaalista on sen sijaan vähemmän tietoa saata-

villa. 

R1234ze:n käytöstä on vielä hyvin vähän kokemuksia. Investointeja sitä käyttäviin läm-

pöpumppuihin on kaukolämmöntuotannossa kuitenkin jo tehty, esimerkiksi Sandvikassa 

Norjassa (Friothrem 2015a; Nurmi 2020). On arvioitu, että R1234ze:llä tullaan pärjää-

mään pitkään kaukolämmöntuotannossa ja että sen käytöstä muodostuu standardi valmis-

tajien keskuudessa teollisen mittakaavan lämpöpumpuissa (Nurmi 2020). 

R1234ze:n tulevaisuuteen liittyy myös epävarmuustekijöitä. Uusi F-kaasuasetus ei rajoita 

HFO-yhdisteiden käyttöä, mutta luokittelee ne kuitenkin F-kaasuiksi (Kapanen 2017, s. 

4). Tästä luokittelusta johtuen HFO-yhdisteiden käyttö on kielletty joissakin maissa, ku-

ten Tanskassa. On arvioitu, että HFO-yhdisteiden käyttö saatetaan tulla kieltämään myös 

laajemmin ja että tulevaisuuden kehityssuunta näyttäisi painottuvan Euroopassa luonnol-

listen kylmäaineiden käyttöön. (David et al. 2017, s. 12.) R1234ze:n käytöstä saatavat 

kokemukset tullevat määrittämään millaiseksi yhdisteen asema Euroopan suurissa läm-

pöpumpuissa kehittyy.  
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2.2.5.4 R1234ze:n soveltuvuus R134a:n korvaajaksi 

R1234ze vaikuttaa ominaisuuksiensa puolesta kaukolämmöntuotantoon hyvin soveltu-

valta. Sillä päästään hieman korkeampiin lämpötiloihin, energiatehokkuuteen sekä läm-

pökertoimen arvoihin kuin R134a:lla. Haittapuolena voidaan mainita, että yhdiste on 

myrkyllinen ja lievästi palava, mutta kuitenkin vähemmän myrkyllinen kuin R134a. (Ho-

neywell 2019, s. 9; Makhnatch 2015.) R1234ze:n höyrypaine on alhaisempi kuin 

R134a:lla, eikä sitä voida siksi suoraan vaihtaa R134a:lla toimiviin laitoksiin, vaan se 

toimii korvikkeena uusissa lämpöpumppuinvestoinneissa (Makhnatch 2015).  

R1234ze:n soveltuvuutta R134a:n korvaajaksi voidaan testata yksinkertaisella lämpöker-

roinlaskulla. Kummallekin kylmäaineelle määritetään lämpökerroin samoissa proses-

siolosuhteissa siten, että olosuhteet vastaavat tyypillistä kaukolämmöntuotannon mu-

kaista lämpöpumppuprosessia. Vertaamalla saatuja lämpökertoimia voidaan tarkastella 

kylmäaineiden välisiä eroja sekä soveltuvuutta kaukolämmön tuotantoon.  

Tarkastellaan yksinkertaistettua kaksivaiheista puristusprosessia, jossa höyrystymisläm-

pötila on 10 °C, lauhtumislämpötila 90 °C, kompressorille saapuva kylmäaine on kylläi-

sen höyryn tilassa, kompressorien isentrooppihyötysuhteet ovat 0,8, välijäähdytys tapah-

tuu 10 bar paineessa, välijäähdytyksessä kylmäaine palaa kylläisen höyryn tilaan ja lauh-

duttimella ei tapahdu alijäähtymistä eikä höyrystimellä tulistumista. Kaikki loput proses-

sin häviöt jätetään pois tarkastelusta. 

Lämpökertoimet lasketaan kylmäaineiden log(p),h -piirroksista luvussa 2.2. esitetyllä ta-

valla. R134a:n log(p),h -piirros tulostettu on CoolPack-ohjelmalla (IPU & DTU 2012) ja 

R1234ze:n log(p),h -piirros on peräisin kylmäainevalmistajan tuoteselosteesta (Honey-

well 2019). Koska CoolPack-ohjelmaan ei sisälly kylmäainetta R1234ze, jouduttiin läm-

pökertoimet laskemaan piirroksista käsin. Kuvassa 4 esitetään R134a:n lämpökertoimen 

määritys ja kuvassa 5 vastaavasti R1234ze:n lämpökertoimen määritys. Tarkemmat las-

kut esitetään liitteessä 1. 

Laskujen tuloksena kylmäaineiden lämpökerrointen arvoiksi saadaan 2,30 R134a:lle ja 

2,32 R1234ze:lle. Tuloksesta havaitaan, että kylmäaineiden lämpökeroimet ovat hyvin 

lähellä toisiaan, mutta R1234ze:n arvo on aavistuksen korkeampi. Lämpökertoimien ero 

menee laskun virhemarginaaliin. Tulos on linjassa edellä esitetyn kirjallisuuden kanssa. 

Lisäksi log (p),h -piirroksista havaitaan, että R1234ze:llä höyrystymispaine näyttäsi ole-

van noin 1 bar alhaisempi ja lauhtumispaine noin 5–8 bar alhaisempi, kuin R134a:lla, 

mikä on myös linjassa esitetyn kirjallisuuden kanssa. Paine-ero ja -suhde ovat 

R1234ze:llä tällöin myös alhaisemmat, mikä on hyvä asia laitteiston toteutettavuuden 

kannalta.  

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että R1234ze näyttäisi käyttäytyvän lämpöpumppupro-

sessissa hyvin vastaavasti kuin edeltäjänsä, mutta prosessin painetasot vaikuttavat lait-

teiston toteutuksen kannalta suotuisammilta. Näin ollen R1234ze vaikuttaisi olevan so-

piva kylmäaine lämpöpumppuihin kaukolämmön tuotannossa ja soveltuvan poistuvan 

R134a:n korvaajaksi. Laskun tuloksesta voidaan myös suuntaa antavasti päätellä, että 

koska kylmäaineen vaihdos ei merkittävästi muuta prosessin tehokkuutta, ei F-kaasuase-

tus näyttäisi myöskään merkittävästi vaikuttavan lämpöpumpuilla tuotettavan kaukoläm-

mön kannattavuuteen. Arvio on kuitenkin karkea, eikä huomioi muita vaikuttavia teki-

jöitä, kuten kylmäaineen hankintakustannuksia. Lämpöpumpuilla voitaneen kuitenkin 
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jatkossakin tuottaa kaukolämpöä suurin piirtein yhtä kannattavasti kuin nykyisinkin F-

kaasuasetuksen vaikutuksista huolimatta. 

Kuva 4: R134a:n lämpökertoimen määritys log(p),h-piirroksesta kaukolämmöntuotannon mukaisessa läm-

pöpumppuprosessissa (log(p),h-piirroksen lähde: IPU & DTU 2012). 

Kuva 5: R1234ze:n lämpökertoimen määritys log(p),h-piirroksesta kaukolämmöntuotannon mukaisessa 

lämpöpumppuprosessissa (log(p),h-piirroksen lähde: Honeywell 2019). 
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3 Lämpöpumput kaukolämpöjärjestelmässä 

Teollisen kokoluokan lämpöpumppulaitoksia on Suomen kaukolämpöjärjestelmissä 

vasta muutamia ja ne kattavat noin 3 % Suomen kaukolämmöntuotannosta (Kontu et al. 

2019, s. 2). Laitokset sijaitsevat pääosin suurissa kaukolämpöverkoissa, kuten Helsin-

gissä, Espoossa ja Turussa ja tähän asti aktiivisimmin niihin ovat panostaneet suuret ener-

giayhtiöt, kuten Fortum ja Helen (Valor Partners Oy 2016, s. 15). Kiinnostus lämpöpump-

pujen hyödyntämiseen on kasvussa ja leviämässä laajemmalle, sillä tähänastiset inves-

toinnit ovat osoittautuneet onnistuneiksi (Valor Partners Oy 2016, s. 35). 

Investointi lämpöpumppulaitokseen ja tämän mitoittaminen osaksi kaukolämpöjärjestel-

mää on monimukainen ja aina hyvin tapauskohtainen prosessi (Marguerite et al. 2019, s. 

27). Tässä luvussa tarkastellaan lämpöpumppujen implementointiin liittyviä reunaehtoja 

sekä niiden roolia kaukolämmöntuotannossa. Lämpöpumpun mitoitusta ja siihen liittyviä 

rajoitteita käsitellään aluksi omissa alaluvuissaan, minkä pohjalta luvun lopussa tarkas-

tellaan lämpöpumpun toimintaa kaukolämpöjärjestelmän näkökulmasta sekä arvioidaan 

lämpöpumppujen käytön tulevaisuutta. 

3.1 Lämpöpumpun sovittaminen kaukolämpöverkkoon 

Lämpöpumppulaitoksen sovittamista osaksi kaukolämpöverkkoa rajoittaa kolme tekijää, 

jotka ovat kaukolämpöverkko ja lämmityksentarve, lämpöpumpputekniikkaan liittyvät 

rajoitteet sekä lämmönlähde (Marguerite et al. 2019, s. 24). Tässä luvussa käydään erik-

seen läpi kukin näistä rajoitteista ja pyritään muodostamaan kokonaiskuva lämpöpump-

pulaitoksen suunnittelussa ja mitoituksessa huomioitavista seikoista. Kunkin rajoitteen 

kohdalla esitetään myös lyhyesti, millaisia keinoja rajoitteiden kumoamiseksi on ehdo-

tettu. 

3.1.1 Lämmityksentarve ja kaukolämpöverkko 

Tässä luvussa käydään läpi, miten lämmityksentarve sekä kaukolämpöverkon lämpötila 

vaikuttavat lämpöpumpun käyttöön ja mitoitukseen. Yksi keskeinen kysymys on, pysty-

vätkö lämpöpumput tuottamaan kaikista korkeimpia verkon lämpötiloja. Yksi ratkaisueh-

dotus tähän kysymykseen on verkon menoveden lämpötilan alentaminen. Näitä kahta ai-

hekokonaisuutta käsitellään omissa alaluvuissaan. Aluksi kuitenkin esitellään yleisem-

min kaukolämpöverkon ja lämmityksen tarpeen ominaispiirteitä, jotka lämpöpumpun mi-

toituksessa tulee huomioida. 

3.1.1.1 Mitoitukseen vaikuttavat tekijät 

Lämmityksentarve ja kaukolämpöverkon lämpötila vaihtelevat suuresti vuodenaikojen 

välillä riippuen pääosin ulkolämpötilasta. Talven huipputehontarve voi olla 5–10-kertai-

nen kesään verrattuna. Kaukolämpöjärjestelmässä tuotantolaitokset mitoitetaan tyypilli-

sesti huipputehontarpeen mukaan, mutta laitosten on lisäksi kyettävä tuottamaan kulloin-

kin tarvittava menoveden lämpötila. Kaukolämpöverkon lämpötilaa säädetään tuotanto-

laitoksilla niin kutsuttujen säätökäyrien avulla: tuotetun menoveden lämpötila nousee li-

kimain lineaarisesti ulkolämpötilan laskiessa. Suomen kaukolämpöverkkojen lämpötilat 

vaihtelevat tyypillisesti välillä 70–120 °C. (Isoaho 2018, s. 29; Koskelainen et al. 2006, 

s. 336.) 
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Luvussa 2 osoitettiin, että nykyisellä lämpöpumpputekniikalla pystytään tuottamaan 

maksimissaan noin 90-asteista vettä. Talvisin huippulämpötehon tarpeen aikaan menove-

den lämpötila on kuitenkin luokkaa 110–120 °C, mikä asettaa selvän rajoitteen lämpö-

pumppujen käytettävyydelle – korkeimpien lämpötilojen tuottaminen vaatii lämpöpum-

puilla tuotetun veden ”priimaamista”. Tällä tarkoitetaan tuotetun veden lämpötilan korot-

tamista tavoitteena olevalle tasolle käyttäen jotakin muuta lämmityskeinoa, esimerkiksi 

lämmityskattilaa. Huippulämpötilojen kattaminen täten edellyttää, että järjestelmässä on 

lämpöpumppujen lisäksi muuta näihin lämpötiloihin yltävää tuotantokapasiteettia tai läm-

pöpumppulaitosten yhteyteen kytkettyjä lisälaitoksia ”priimaamista” varten. (Valor Part-

ners Oy 2016, s. 45.)  

Tarkastelusta havaitaan, että kaukolämpöjärjestelmän muu tuotantokapasiteetti vaikuttaa 

lämpöpumppulaitoksen käyttöön ja mitoitukseen. Tämän vaikutusta lämpöpumpun käyt-

tötapaan käsitellään luvussa 3.2.3. Vaikutusta laitoksen mitoitukseen käsitellään seuraa-

vassa luvussa. Lisäksi muita mitoitukseen vaikuttavia järjestelmän ominaispiirteitä ovat 

paikallinen lämmityksentarve, verkon koko, sekä se, millaisia asiakkaita verkossa on ja 

millaisia sopimusehtoja näille sovelletaan. Lämpöpumppulaitoksen mitoitus sekä toteu-

tuksen kannattavuus eivät täten ole yleistettävissä eri verkkojen välillä. (Nurmi 2020.) 

Lämpöpumpun mitoituksessa on lisäksi syytä huomioida, että koska kaukolämpöverkon 

lämpötila ja lämmityksentarve vaihtelevat, on lämpöpumpun tuottamaa lämpötehoa sekä 

lämpötilaa kyettävä säätämään (Isoaho 2018, s. 29). Lämpöpumppulaitokset voivatkin 

koostua useista lämpöpumppuyksiköistä, jolloin laitosta pystytään ajamaan eri tavoin 

riippuen kulloisestakin lämmityksentarpeesta (Friotherm 2007). Onkin olennaista tuntea, 

miten laitteisto ja prosessin lämpökerroin käyttäytyvät vaihtelevissa olosuhteissa. 

3.1.1.2 Huippulämpötilojen kattaminen 

Lämpöpumppujen kykenemättömyyttä tuottaa huippulämpötiloja pidetään usein merkit-

tävänä rajoitteena niiden käytettävyydelle kaukolämmityksessä (Aittomäki et al. 2008, s. 

368; Nurmi 2020; Valor Partners Oy 2016, s. 13). Seuraavaksi tarkastellaan, miten tämä 

kysymys vaikuttaa lämpöpumppujen käyttöön ja miten se rajoittaa näiden laajamittaisem-

paa implementointia kaukolämpöjärjestelmiin. 

Esimerkkinä voidaan tarkastella Helenin Katri Valan lämpöpumppulaitosta, jolla voidaan 

tuottaa maksimissaan 88-asteista kaukolämmön menovettä. Niissä tapauksissa, joissa 

kaukolämpöverkkoon tarvitaan tätä korkeampia lämpötiloja, tarvittava lämpötilataso saa-

vutetaan nykyisin läheisen Hanasaaren yhteistuotantolaitoksen avulla. Tällöin Katri Va-

lan tuottama hieman viileämpi vesi sekoittuu muuhun tuotantoon, eikä lämpöpumppulai-

toksen kykenemättömyys tuottaa vaadittua menoveden lämpötilaa muodostu ongelmaksi. 

Täten laitoksella voidaan tuottaa lämpöenergiaa kaukolämpöverkon menopuolelle olo-

suhteista riippumatta: käyttö ei vaadi talvisinkaan tukitoimenpiteitä, kuten tuotetun me-

noveden ”priimaamista”. (Nurmi 2020.) 

Esimerkistä voidaan vetää johtopäätös, että voima- ja lämpölaitosten läsnäolo kaukoläm-

pöjärjestelmissä helpottaa lämpöpumppulaitosten käyttöä, kun näiden ei itsenäisesti tar-

vitse kyetä tuottamaan huippulämpötiloja. Tämä on mahdollista nykyisen kaltaisessa ti-

lanteessa, jossa lämpöpumppujen tuotanto on pientä suhteessa järjestelmien muuhun tuo-

tantoon, joka yltää tarvittaviin lämpötiloihin. 
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Oleellista on kuitenkin tarkastella lähivuosien tilannetta, jossa kivihiili- ja turvelaitokset 

tulevat poistumaan kaukolämpöjärjestelmistä: miten tilanne muuttuisi, jos lämpöpump-

pujen osuus kaikesta tuotannosta olisikin suuri tai jos järjestelmässä ei olisi muuta kor-

keisiin lämpötiloihin yltävää tuotantoa. Keskeisiä kysymyksiä ovat, tulisiko lämpöpump-

pulaitosten tällöin kyetä kattamaan myös huippulämpötilat ja asettuuko näihin pääsemi-

nen esteeksi lämpöpumppujen laajemmalle hyödyntämiselle? Entä kuinka paljon järjes-

telmässä voi olla sellaista tuotantoa, joka ei yllä huippulämpötiloihin? 

Ei ole varmaa tietoa siitä, miten lämpöpumppulaitokset pärjäävät ilman suurten yhteis-

tuotantolaitosten läsnäoloa, mutta esimerkiksi Helenillä tilannetta selvitetään (Nurmi 

2020). Helenin lämpölaitosten käytön ryhmäpäällikkönä toimiva Kalle Nurmi huomaut-

taa (2020), että yli 100-asteista vettä tarvitaan kaukolämpöverkossa harvoin ja että Katri 

Valan laitoksen tuottama 88 °C on riittävän korkea menoveden lämpötila merkittävän 

osan vuodesta. 

On myös syytä huomioida, että kaikki polttamiseen pohjautuva lämmöntuotanto ei ole 

poistumassa kaukolämpöjärjestelmistä ainakaan lyhyellä aikavälillä. Kivihiili- ja turve 

kattavat noin kolmanneksen Suomen kaukolämmityksestä (Energiateollisuus ry 2020a) 

ja poliittiset rajoitustoimet ovat kohdentuneet vasta näiden polttoaineiden käyttöön. Esi-

merkiksi puupolttoaineiden käytölle ei ole säädetty rajoituksia (Valtioneuvosto 2020). 

Päinvastoin biomassan energiakäyttö on kasvussa (Energiateollisuus ry 2020a). Biomas-

saa polttavat lämpö- ja yhteistuotantolaitokset tullevat olemaan osa kaukolämpöjärjestel-

miä vielä pitkään.  

Tilanne ei täten vielä 2020-luvulla tule kääntymään niin radikaaliksi, että lämpöpumppu-

jen tulisi yksin vastata kaikesta lämmityksentarpeesta. Tilanne, jossa kaukolämpöjärjes-

telmissä ei olisi lainkaan huippulämpötiloihin yltävää tuotantoa vaikuttaa epätodennäköi-

seltä. Järjestelmiin tulee edelleen jäämään kaasun, öljyn, biomassan sekä jätteen poltta-

miseen pohjautuvia lämpö- ja yhteistuotantolaitoksia, jotka tulevat edelleen olemaan läm-

pöpumppulaitosten apuna huippulämpötilojen saavuttamisessa. Toisaalta tavoite fossiili-

sen öljyn lämmityskäytön lopettamiselle on asetettu 2030-luvulle ja pitkällä aikavälillä 

myös muusta polttamiseen pohjautuvasta lämmöntuotannosta tullaan todennäköisesti 

pyrkimään eroon (Valtioneuvosto 2020). Haastavimmat tilanteet tullaan kokemaan kau-

pungeissa, joissa valtaosa nykyisestä kaukolämmöntuotannosta on kivihiileen tai turpee-

seen pohjautuvaa, kuten Helsingissä.  

Saatavilla olevan tiedon pohjalta ei voida vastata sellaisiin kysymyksiin, kuten kuinka 

suuri on maksimaalinen lämpöpumppujen osuus kaukolämpöjärjestelmässä, jotta kyky 

tuottaa huippulämpötilat samalla säilytetään. Asiaa varmasti lämmöntuotantoyhtiössä 

selvitetään, mutta kysymys on tietyllä tapaa epärelevantti sekä järjestelmäkohtainen. 

Lämpöpumppujen käytön kasvattamista rajoittaa lisäksi moni muu tekijä. Esimerkiksi so-

pivien lämmönlähteiden saatavuus voi asettua suuremmaksi rajoitteeksi kuin se, kyke-

neekö lämpöpumppulaitos tuottamaan verkon huippulämpötiloja. 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että lämpöpumppulaitokset vaikuttavat hyvin käyttökel-

poiselta kaukolämmön tuotantomuodolta, vaikka ne eivät yllä verkon huippulämpötiloi-

hin. Kivihiili- ja turvelaitosten poistuttua kaukolämpöjärjestelmiin tulee jäämään tuotan-

tokapasiteettia, jolla voidaan jatkossakin tukea lämpöpumppuja huippulämpötilojen saa-

vuttamisessa. Lisäksi lämpöpumppulaitosten tuotannon osuus on vielä pieni ja osuutta 
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voitaneen kasvattaa huomattavasti nykyisestä ilman, että huippulämpötilojen kattaminen 

muodostuu ongelmaksi. Näistä syistä lämpöpumppujen kykenemättömyys tuottaa verkon 

huippulämpötiloja ei näyttäisi muodostuvan merkittäväksi rajoitteeksi lämpöpumppujen 

käytön kasvattamiselle. Nykytilanne on vielä kaukana siitä, että lämpöpumput kattaisivat 

valtaosan kaukolämmityksestä, jolloin kysymys voisi nousta relevantiksi. 

3.1.1.3 Menoveden lämpötilan alentaminen 

Yksi ehdotus lämpöpumppujen käytön kannattavuuden nostamiselle, mutta myös kauko-

lämpöverkon toiminnan tehostamiselle on verkon menoveden lämpötilan alentaminen 

(Hynynen 2018; Marguerite et al. 2019, s. 28). Luvussa 2 osoitettiin, että lämpöpumppu 

toimii tehokkaimmillaan, kun tuotetun kaukolämpöveden ja lämmönlähteen välinen läm-

pötilaero on mahdollisimman pieni. Kaukolämpöverkon lämpötilan nousu näin ollen 

alentaa lämpöpumpun lämpökerrointa. Tällöin verkon lämpötilojen alentaminen olisi 

yksi keino lämpöpumpputuotannon tehokkuuden ja edelleen kannattavuuden nostami-

selle. Lisäksi aiemmin käsitelty kysymys huippulämpöjen kattamisesta poistuisi alhai-

sempien menoveden lämpötilojen myötä. 

Käytännössä verkon lämpötilojen alentaminen on yleensä mahdotonta olemassa olevien 

kaukolämpöverkkojen kohdalla, mutta tulisi huomioida uusien verkkojen suunnitteluvai-

heessa (Aittomäki et al. 2008 s. 358). Alhaisempi menoveden lämpötila johtaisi pienem-

pään meno- ja paluupuolen lämpötilaeroon, mikä edellyttäisi suurempaa vesivirtausta tar-

vittavan lämpötehon toimittamiseksi. Tämän toteuttaminen tarkoittaisi halkaisijoiltaan 

suurempia putkistoja, mutta vaatisi samalla korkeita standardeja uusien rakennusten ener-

giatehokkuudelta. Vanhojen rakennusten kohdalla olemassa olevat lämmitysjärjestelmät 

voivat asettua esteeksi menoveden lämpötilan alentamiselle. Alhaisemmat lämpötilat ja 

suuremmat putkien halkaisijat johtaisivat lämpöpumpputuotannon tehostumisen lisäksi 

pienempiin paine- ja lämpöhäviöihin. (Marguerite et al. 2019, s. 15, 28.) 

3.1.2 Lämmönlähde 

Lämmönlähde on merkittävin yksittäinen rajoittava tekijä lämpöpumpun mitoituksessa. 

Sopivien lämmönlähteiden saatavuus pitkälle määrittää, kuinka paljon lämpöpumppuja 

voidaan kaukolämpöjärjestelmään liittää. Lämmönlähteen ominaisuudet puolestaan olen-

naisesti vaikuttavat lämpöpumppuinvestoinnin kannattavuuteen. Lämmönlähteeltä vaa-

ditaankin tietynlaisia piirteitä. Tämän luvun alussa tarkastellaan lämmönlähteeltä vaadit-

tavia ominaisuuksia ja lopuksi esitetään lämmönlähteiden kartoittamiseen ehdotettuja 

keinoja. Itse lämmönlähteitä käsitellään luvussa 4. 

3.1.2.1 Lämmönlähteeltä vaadittavat ominaisuudet 

Jotta lämmönlähdettä voidaan hyödyntää, sen lämpötila tulee olla tarpeeksi korkea ja vir-

tauksen riittävän suuri. Virtauksen tulee olla lisäksi tasaista eikä lämpötila saisi vaihdella 

merkittävästi. Lämmönlähteen tulisi olla saatavissa läpi vuoden – tai ainakin koko läm-

mityskauden ajan. Saannin tulee pysyä vakaana myös tulevaisuudessa. Tämä voi tietyissä 

tapauksissa edellyttää tarkasti määriteltyjä toimitussopimuksia ja pitkäaikaista yhteis-

työtä esimerkiksi teollisuusyrityksen tai jätevedenpuhdistamon kanssa. Tällaisiin läm-

mönlähteisiin liittyykin riski yhteystyöyrityksen liiketoiminnan kannattavuudesta ja pit-

kän aikavälin jatkuvuudesta. (Valor Partners Oy 2016, s. 13.) 
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Lämmönlähteen käytön kannattavuuteen vaikuttaa myös lämmönlähteen hinta – lämmön-

lähteen tulisi olla ilmainen tai mahdollisimman edullinen. Lisäksi lämmönlähteen tulisi 

sijaita lähellä kaukolämpöverkkoa, sillä pitkät siirtoyhteydet aiheuttavat merkittäviä hä-

viöitä ja voivat vaatia suuria panostuksia infrastruktuuriin, mikä puolestaan voi olla huo-

mattavan kallista. Lisäksi toivottavaa on virtauksen puhtaus; esimerkiksi meri- ja jätevesi 

aiheuttavat kustannuksia lämmönsiirtimien likaantumisen kautta. (Nurmi 2020; Valor 

Partners Oy 2016, s. 13, 31.)  

Lämpöpumppuhankinnan suunnittelun lähtökohtana toimii saatavilla olevien lämmön-

lähteiden kartoitus. Usein suunnittelun lähtötietoina tunnetaan vain lämmönlähteen läm-

pötila sekä tavoiteltu kaukolämpöverkon lämpötila. (Isoaho, s. 39; Luoranen 2017, s. 7; 

Pieper et al. 2019, s. 1.) Kirjallisuudessa esitetään monesti reuna-arvoja sille, mikä on 

lämmönlähteeltä vaadittava lämpötila, jotta sen hyödyntäminen kaukolämmöntuotan-

nossa olisi lämpöpumpun avulla mahdollista tai kannattavaa. 

Valor Partners Oy:n selvityksen (2016, s. 27) mukaan lämmönlähteen tehokkaan hyödyn-

nettävyyden alaraja on 5–7 °C paikkeilla. Tämä tieto on koonti heidän tekemistään asian-

tuntijahaastatteluista alan yrityksissä ja yliopistoissa. Isoaho puolestaan esittää diplomi-

työssään (2018, s. 39), että Suomessa käytössä olevien laitosten kohdalla alaraja lämmön-

lähteen lämpötilalle on noin 10 °C, jotta käyttö olisi kannattavaa. Tätä alempien lämpöti-

lojen hyödyntäminen voi kuitenkin olla teknisesti mahdollista. Motiva puolestaan esittää 

tuoreessa selvityksessään (2019, s. 22, 30), että mekaanisilla lämpöpumpuilla voidaan 

hyödyntää jopa alle 10-asteisia lämmönlähteitä kaukolämmöntuotannossa. Koontina 

edellisistä arvoista voidaan todeta, että ainakin 10-asteisia lämmönlähteitä voidaan hyö-

dyntää kannattavasti. Tätä alempien lämpötilojen hyödyntäminen voi olla teknisesti mah-

dollista, mutta kannattava hyödyntäminen vaatinee samalla muiden edellä esitettyjen vaa-

timusten kattavaa toteutumista. 

Matalan lämpötilatason lämmönlähteiden hyödyntämistä tutkitaan tällä hetkellä aktiivi-

sesti, etenkin Euroopassa. Tuoreita artikkeleita löytyy esimerkiksi Islannista (Eskafia et 

al. 2019), Sveitsistä (Gaudard et al. 2019), Tanskasta (Ommen et al. 2019) ja Virosta 

(Pieper et al. 2019). Näissä kaikissa korostuu sama teema – pyrkimys selvittää lämpö-

pumppujen käytön potentiaalia kaukolämpöjärjestelmissä ja arvioimaan käytössä olevien 

matalan lämpötilatason lämmönlähteiden käytettävyyttä. Suomesta vastaavaa tutkimusar-

tikkelia ei löydy. 

Helen on kuitenkin selvittänyt matalalämpöisen meriveden hyödyntämisen potentiaaleja 

ja julkaissut selvityksistään blogikirjoituksen (2019f). Matalan lämpötilatason lämmön-

lähteen käyttö edellyttää, että lämmönlähdettä voidaan jäähdyttää höyrystimellä vain vä-

hän. Jäätymisvaraa tulisi jättää pari astetta. Tällöin höyrystimelle tarvittava vesivirtaus 

kasvaa huomattavan suureksi, kuten luvussa 2.2.3.2 osoitettiin. Helenin Blogikirjoituk-

sesta (2019f) selviää, että koska Suomenlahden rannikko on matalaa, ympärivuotisesti 

riittävän lämmintä vettä olisi tarjolla vasta 17 km etäisyydellä rantaviivasta. Tarvittavan 

suuruisen vesivirtauksen toteuttaminen näin kaukaa vaatisi kuitenkin niin merkittäviä pa-

nostuksia infrastruktuurin rakentamiseen, että investointi on toistaiseksi koettu kannatta-

mattomaksi. (Helen 2019f.)  

Helenin selvitykset osoittavat, että lämmönlähteiden hyödyntäminen on hyvin tapauskoh-

taista sekä olosuhderiippuvaista, ja että lämmönlähteen käytön kannattavuuteen vaikuttaa 
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moni muukin tekijä kuin vain lämmönlähteen lämpötila. Nurmi (2020) painottaa, ettei ole 

järkevää kytkeä lämmönlähteen käytön kannattavuutta tarkasti johonkin tiettyyn lämpö-

tilaan. Hänen mukaansa muutaman asteen ero lämmönlähteen lämpötilassa vaikuttaa tuo-

tannon lämpökertoimeen vain vähän, ja vaikutus edelleen kannattavuuteen on pieni. Nur-

men mukaan kannattavuuteen vaikuttavat olennaisesti myös sähkön hinta, sähkön siirto-

kustannukset, sähkövero, tarjolla olevat vaihtoehtoiset tuotantomuodot ja niiden kustan-

nukset sekä se, liittyykö tapaukseen mahdollisuutta tuottaa samalla kaukojäähdytystä. 

Hän huomauttaa, että jo pelkästään hintatason heilahtelu voi kääntää tuotannon kannatta-

vuuden, ja että yritykset eivät halua investoida kohteisiin, joissa riskit ovat liian suuret. 

(Nurmi 2020.) 

Kiinteä kannattavuuteen vaikuttava tekijä on sähkönvero. Suomessa teollisen mittakaa-

van lämpöpumput kuuluvat tällä hetkellä ylempään sähköveroluokkaan (veroluokka I) 

(Valtioneuvosto 2019a) ja esimerkiksi Helen on julkisesti lausunut (2019b), että lämpö-

pumppujen verotusta tulisi alentaa. Nurmi (2020) toteaa, että alempi veroaste nostaisi 

lämpöpumppujen kannattavuutta ja voisi kääntää kannattaviksi sellaisten lämmönlähtei-

den käytön, joiden hyödyntäminen on tähän asti koettu kannattamattomaksi. Tällöin kan-

nattavasti hyödynnettävissä olevia lämmönlähteitä löytyisi enemmän. (Nurmi 2020.) Ny-

kyinen hallitus on kuitenkin asettanut työryhmän valmistelemaan energiaverotuksen uu-

distamista. Uudistuksen yhtenä keskeisenä sisältönä olisi kaukolämpöverkkoon lämpöä 

tuottavien lämpöpumppujen siirtäminen alempaan sähköveroluokkaan (veroluokka II), ja 

veroluokan sähköveron alentaminen kohti EU:n sallimaa minimitasoa. (Valtioneuvosto 

2019a.) 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että lämmönlähteen käyttöön liittyy useita asioita, jotka 

tulee huomioida. Saatavilla oleva lämpöteho ja lämmönlähteen lämpötila ovat keskeisim-

piä suureita lämmönlähteen käytettävyyttä arvioitaessa, mutta se, onko hyödyntäminen 

kannattavaa, on kuitenkin monesta seikasta muodostuva tapauskohtainen kokonaisuus, 

johon vaikuttavat paikalliset olosuhteet, sähkön hintataso, poliittinen ohjaus sekä vaaditut 

panostukset uuteen infrastruktuuriin. Tästä syystä ei voida luoda yleisiä reunaehtoja, jotka 

kertoisivat, milloin lämmönlähde on käyttökelpoinen ja mahdollistaa kannattavan kauko-

lämmöntuotannon. Vaikka suuntaa antavia ”peukalosääntöjä” voidaankin muodostaa, ar-

vio lämmönlähteen käytettävyydestä on aina tapauskohtainen. Suurten lämpöpumppujen 

todellisen hyödyntämispotentiaalin esittämiseksi tulisi jokainen kaukolämpöjärjestelmä 

ja siihen liittyvät potentiaaliset lämmönlähteet käydä yksitellen läpi.  

3.1.2.2 Lämmönlähteiden tuntemus ja kartoituskeinot 

Tarkkaa käsitystä Suomessa saatavilla olevista käyttökelpoisista lämmönlähteistä ei kui-

tenkaan näyttäisi olevan, vaikka ne ovat edellytys lämpöpumppujen käytölle. Vain teol-

lisuuden hukkalämpöjen esiintyvyyttä on tutkittu, mutta nämäkin selvitykset ovat vain 

suuruusluokka-arvioita, eikä tarkempaa tapauskohtaista tietoa ole tarjolla. (Kontu et al. 

2019, s. 2; Motiva 2019; Valor Partners Oy 2016, s. 13) Täten arviot lämpöpumppujen 

potentiaaleista pohjautuvat usein karkeille oletuksille lämmönlähteiden saatavuudesta 

(Kontu et al. 2019; Neves & Vad Mathiesen 2018, s. 6; Valor Partners Oy 2016, s. 40). 

Tarve lämmönlähteitä kartoittavalle tutkimukselle on kuitenkin tunnistettu, ja useassa yh-

teydessä se on nostettu tarvittavan jatkotutkimuksen kohteeksi (Kontu et al. 2019, s. 8; 

Rämä & Wahlroos 2018, s. 10; Valor Partners Oy 2016, s. 13). 
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Yksi vaihtoehto tällaisen tutkimuksen toteutukselle olisi systemaattinen paikkatietoana-

lyysi, joka tutkisi kunkin kaukolämpöverkon läheisyydessä esiintyviä lämmönlähteitä 

(Kontu et al. 2019, s. 2; Valor Partners Oy 2016, s. 13). Tällainen tutkimus on toteutettu 

Tanskassa, jossa Lund & Persson (2016) kartoittivat korkeintaan 500 m etäisyydellä maan 

kaukolämpöverkoista sijaitsevien lämmönlähteiden määrää ja ominaisuuksia. Kartoituk-

sen pohjalta voitiin huomattavasti aiempaa tarkemmin arvioida, missä potentiaalisia läm-

mönlähteitä sijaitsee, mitkä niistä ovat kaukolämmön tuotannon näkökulmasta käyttökel-

poisia ja kuinka suuri on tällaisten lähteiden kokonaismäärä. (Lund & Persson 2016.) 

Kontu et al. (2019) lisäksi huomauttavat, että uusien liiketoimintamallien luonti kauko-

lämpömarkkinoilla edesauttaisi hukkalämpöjen hyödyntämistä ja lämmönlähteiden kar-

toitusta. Tällaisten konseptien käyttöönottoa onkin hiljattain kokeiltu muutamissa kauko-

lämpöjärjestelmissä. Esimerkkeinä voidaan mainita Fortumin Open DH ja Helenin Avoin 

kaukolämpö -hankkeet. (Helen 2020b; Fortum 2020.) Kaukolämpöliiketoiminnan avaa-

minen kilpailulle sekä kaukolämmön myynnin ja siirtoverkkojen eriyttäminen toisistaan 

voisivat myös edesauttaa käyttökelpoisten lämmönlähteiden löytymistä (Smart Energy 

Transition 2017). 

3.1.3 Lämpöpumpputekniikka 

Kolmas keskeinen rajoite suurten lämpöpumppujen käytölle on saatavilla olevien laitteis-

tojen tekniikka ja suorituskyky. Tässä luvun alussa esitetään katsaus siitä, mitä lämpö-

pumpputekniikka rajoittaa lämpöpumppujen mitoitusta ja käyttöä. Luvun lopussa tarkas-

tellaan korkean lämpötilan lämpöpumppuja, jotka ovat hiljattain nousseet esille uutena 

teknisenä ratkaisuna ja joiden on esitetty kumoavan aiemmin tässä luvussa käsiteltyjä ra-

joitteita. 

3.1.3.1 Koneiston asettamat rajoitteet 

Kaksi edellä käsiteltyä rajoitetta, eli kaukolämpöverkko ja saatavilla olevat lämmönläh-

teet, asettavat lämpöpumpulle olosuhteet, jossa sen on kyettävä toimimaan. Laitos on täl-

löin aina yksilöllinen sovitus kyseisiin olosuhteisiin. Tyypillisesti kaukolämpöyhtiö yh-

teistyössä laitostoimittajan kanssa räätälöivät laitoksen kohteeseen sopivaksi, eikä alalta 

täten löydy selkeitä standardeiksi muodostuneita laitostyyppejä (Marguerite et al. 2019, 

s. 27).  

Luvussa 2 tarkasteltiin kaukolämmöntuotannossa tyypillisimmin käytetyn lämpöpump-

putyypin, eli mekaanisen kompressorilämpöpumpun, toimintaa ja tekniikan nykytilaa. 

Koontina voidaan todeta, että lämpöpumppukoneistoon liittyy useita teknisiä seikkoja, 

jotka vaikuttavat laitoksen mitoitukseen. Näistä keskeisimpiä ovat käytetty kylmäaine, 

kompressorin kyky tarvittavaan puristustyöhön ja laitteiston komponenttien kestävyys 

korkeissa paineissa ja lämpötiloissa. Nykyisellä lämpöpumpputekniikalla voidaan saa-

vuttaa korkeintaan noin 90 °C menoveden lämpötila käyttäen kylmäaineena ammoniak-

kia tai halogeenihiilivetyjä R134a ja R1234ze. Tämä mahdollistaa kaukolämmöntuotan-

non suurimman osan vuotta, mutta ei kykene tuottamaan kaikista korkeimpia vaadittuja 

lämpötiloja.  

Muina lämpöpumppuihin teknisiä rajoitteina voidaan mainita laitteisto suuri koko ja siitä 

seuraava sopivien laitospaikkojen niukkuus sekä olemassa olevan sähköverkon riittävyys. 
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Valor Partners Oy:n (2016, s. 25) teettämissä haastatteluissa on selvinnyt, että energian-

tuotantoyhtiöissä varsinkin sähköverkon riittävyys on koettu merkittäväksi rajoitteeksi. 

Lämpöpumpun käynnistäminen vaatii huomattavan suuren hetkellisen sähkötehon, ja 

tämä piikki voi aiheutua ongelmaksi, jos piikki on suurempi kuin mihin paikallinen säh-

köverkko on mitoitettu. Tämä voi jopa toimia kynnyskysymyksenä lämpöpumppuinves-

toinnille varsinkin pienillä paikkakunnilla, jossa sähköverkkoa ei olla mitoitettu suurille 

tehoille. Suurissa kaupungeissa ongelmaksi voi muodostua puolestaan tilanpuute, sillä 

maa-alueiden kysyntä tiivisti rakennetuilla alueilla voi olla hyvinkin suurta ja hinnat täl-

löin korkeita. (Valor Partners Oy 2016, s. 25.) 

Huippulämpötilojen kattaminen vaikuttaisi kuitenkin olevan ainoa suurempi lämpöpump-

puihin liittyvä tekninen rajoite. Se ei kuitenkaan asetu merkittäväksi esteeksi lämpöpump-

pujen laajemmalle hyödyntämiselle, kuten luvussa 3.1.3 todettiin. Muilta osin lämpö-

pumpputekniikka on tarpeeksi kypsällä tasolla kaukolämmöntuotannon näkökulmasta 

(Kontu et al. 2019, s. 2). Toteutuneet lämpöpumppulaitokset Suomessa sekä maailmalla 

osoittavat, että lämpöpumppuja voidaan hyödyntää kannattavasti kaukolämmön tuotan-

nossa ympärivuotisesti (Valor Partners Oy 2016, s. 13). Nurmi (2020) toteaa, etteivät He-

lenin tähänastiset lämpöpumppuinvestoinnit ole jääneet tekemättä siksi, ettei saatavilla 

oleva tekniikka olisi ollut tarpeeksi kehittynyttä. 

3.1.3.2 Korkean lämpötilan lämpöpumput 

Tekniikan kehitys voi kuitenkin olla ratkaisu lämpöpumppujen kykyyn tuottaa vaaditut 

menoveden huippulämpötilat. Hiljattain keskusteluun ovat nousseet niin sanotut korkean 

lämpötilan lämpöpumput, tai kuumalämpöpumput, joilla kyettäisiin tuottamaan yli 100 

°C lämpötiloja käyttäen tavanomaisia lämmönlähteitä. Näitä käsitellään esimerkiksi Iso-

ahon diplomityössä (2018, s. 8, 87) ja ne mainitaan Motivan tuoreessa julkaisussa (2019, 

s. 22). 

Motiva (Motiva 2019, s. 22) sekä Isoaho (Isoaho 2018, s. 8, 87) esittävät, että korkean 

lämpötilan lämpöpumppujen myötä tarve ”priimaamiselle” huipputehojen aikana pois-

tuisi, mikä Motivan mukaan lisäisi merkittävästi lämpöpumppuinvestoitien kannatta-

vuutta. Isoahon mukaan uudet kylmäaineet ovat olleet kehityksen mahdollistava tekijä. 

Sekä Isoaho että Motiva esittävät, että tällaisia laitteistoja olisi jo markkinoilla saatavilla. 

Motiva nostaa esimerkiksi suomalaisen Calefa Oy:n, jonka tuotteilla voitaisiin saavuttaa 

jopa 130 °C lämpötila. (Isoaho 2018, s. 8, 87; Motiva 2019, s. 22.) Yrityksen verkkosi-

vuilla (Calefa Oy 2020) mainitaan kuitenkin vain hyvin pintapuolinen kuvaus laitteis-

tosta, eikä siitä käy ilmi tarkempia teknisiä tietoja, kuten mikä on käytetty kylmäaine tai 

kenen valmistajan laitteistoista on kyse. Lisäksi on epäselvää mikä olisi tällaisen proses-

sin lämpökerroin. 

Korkean lämpötilan lämpöpumppuista löytyy myös tieteellistä tutkimusta ja esimerkiksi 

Bamigbetan et al. (2017) ovat kartoittaneet tekniikan nykytilaa. Heidän mukaansa tällai-

sia laitteistoja ei ole vielä saatavilla ja tämänkaltaisen laitteiston toteuttaminen vaatisi 

edelleen komponenttitason, etenkin kompressorin, kehitystä. Keskeisimpinä kehityskoh-

teita he mainitsevat kompressorin kyvyn kestää korkeita paineita ja lämpötiloja sekä 

kompressorin jäähdytyksen, voitelun ja materiaalien yhteensopivuuden. (Bamigbetan et 

al. 2017.) 
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Myös Marguerite et al. esittävät tuoreemmassa tutkimuksessaan (2019, s. 7), että korkean 

lämpötilan lämpöpumppuja ei vielä ole markkinoilla laajalti saatavilla. Nurmi (2020) 

puolestaan huomauttaa, että onko tällaisille laitteistoille tarvetta kaukolämpöjärjestel-

mien näkökulmasta. Hän pohtii, mitkä ovat hyödyt sekä kustannukset siitä, että investoi-

daan laitteeseen, jolla päästään entistä korkeampiin lämpötiloihin, kun nykytekniikkakin 

on koettu varsin riittäväksi ja sillä pärjätään suurin osa ajasta. Näin kuuman veden tarve 

on hyvin pieni kaukolämpöjärjestelmän näkökulmasta, ja Nurmi arvelee, että tällaiset lait-

teistot voisivat soveltua paremmin esimerkiksi teollisuuteen, jossa tarvitaan kuumempia 

virtoja. (Nurmi 2020.) 

3.2 Lämpöpumput osana kaukolämpöjärjestelmää 

Tähänastinen tarkastelu on pyrkinyt muodostamaan kokonaiskuvaa teollisen kokoluokan 

lämpöpumppujen nykytilasta ja kontekstista, johon ne tulisi sijoittaa. Keskeinen kysymys 

kuuluu, kuinka suurissa määrin niitä voitaisiin implementoida osaksi Suomen kaukoläm-

pöjärjestelmiä edellä kuvatuin reunaehdoin. On mallinnettu, että suuret lämpöpumput 

voisivat kattaa jopa 10–25 % Suomen kaukolämmityksestä, mikä on moninkertainen lu-

kema nykytilanteeseen verrattuna (Kontu et al. 2019, s. 7). Lämpöpumppuihin liittyvä 

potentiaali on täten suurta. Tässä luvussa käsitellään, miten suuret lämpöpumput toimisi-

vat osana kaukolämpö- sekä koko energiajärjestelmää ja pyritään arviomaan niiden roolia 

tulevaisuudessa. 

3.2.1 Kytkentävaihtoehdot kaukolämpöverkkoon 

Lämpöpumppu voidaan kytkeä eri tavoin osaksi kaukolämpöverkkoa, ja laitoksella voi 

olla usea erilainen kytkentävaihtoehto erilaisia olosuhteita ja ajotilanteita varten. Tyypil-

lisesti lämpöpumppulaitos kytketään kaukolämpöverkon meno- ja paluulinjan välille. 

Tällöin lämpöpumppu vastaa kaukolämpöveden lämpötilan nostamisesta verkon meno-

puolen vaatimalle tasolle. Huippulämpötiloja varten lämpöpumpun yhteyteen voidaan 

kytkeä lisälaitos ”priimaamista” varten, kuten aiemmin todettiin. (Marguerite et al. 2019, 

s. 15.) 

Vaihtoehtoisia kytkentätapoja ovat lämpöpumppulaitoksen liittäminen joko pelkkään 

meno- tai paluulinjaan, jolloin laitosta käytettäisiin huippulämpölaitoksena tai vastaavasti 

lämpölaitokselle saapuvan paluuveden esilämmittämiseen. Nämä vaihtoehdot ovat kui-

tenkin harvinaisempia ja varsinkin lämpöpumpun käyttö huipputehon tuotannossa olisi 

taloudellisesti kannattamatonta, sillä investointikustannus lämpöpumppuun on merkit-

tävä ja huipputeholaitosten käyttötunnit ovat puolestaan alhaisia. (Marguerite et al. 2019, 

s. 15; Valor Partenrs Oy 2016, s. 15, 27.) 

Lämpöpumpun käyttö esilämmittimenä mahdollistaa, että lämpöpumppua voidaan käyt-

tää tehokkaammin. Ero kytkennässä on periaatteellinen: lämpöpumpulla ei tavoitella ver-

kon menopuolen lämpötilan saavuttamista. Kaukolämpövesi voidaan lämmittää lämpö-

pumpulla esimerkiksi 60-asteiseseksi, jolloin lämpötilan nosto menopuolen lämpötilaan 

hoidetaan muun tuotannon avulla. Tällöin höyrystymis- ja lauhtumislämpötilojen ero jää 

pienemmäksi, mistä seuraa korkeampi prosessin lämpökerroin. Tällöin kysymys huippu-

lämpötilojen saavuttamisesta myös poistuu.  



 

27 

Helenin Katri Valan lämpöpumppulaitos toimii esimerkkinä laitoksesta, jolla tuotetaan 

kaukolämmön menovettä. Katri Valan lämpöpumppulaitokselta on olemassa edellä ku-

vattu ”priimausyhteys” läheiselle Hanasaaren lämpökeskukselle, mutta tarvetta sen käy-

tölle ei ole ilmennyt (Nurmi 2020). Fortumin Suomenojan lämpöpumppulaitos Espoossa 

toimii puolestaan esimerkkinä kaukolämmön paluuvettä esilämmittävästä laitoksesta. 

Suomenojan lämpöpumput nostavat paluuveden lämpötila vain noin 60–65-asteiseksi. 

(Friotherm 2015c.) Huippulämpölaitoksina lämpöpumppuja ei Suomessa käytetä (Valor 

Partenrs Oy 2016, s. 15, 27). 

3.2.2 Hyödyt järjestelmätasolla 

Suuret lämpöpumput tuovat monia hyötyjä kaukolämpöjärjestelmien tasolla. Merkittä-

vimpänä hyötynä pidetään sitä, että suuret lämpöpumput lisäävät merkittävästi koko jär-

jestelmän joustavuutta (Kontu et al. 2019, s. 7; Valor Partners Oy 2016, s. 23). Tämä on 

seurausta siitä, että lämpöpumput käynnistyvät huomattavan nopeasti; täysi teho saavu-

tetaan muutamissa minuuteissa. Lämpöpumput pystyvät reagoimaan nopeasti muuttu-

vaan lämmityksentarpeeseen tai markkinan heilahteluun ja niitä voidaan käyttää kulloi-

senkin olosuhteen ja tuotantotarpeen mukaisesti. Lämpöpumppujen käynnistämiseen ei 

liity merkittäviä kustannuksia ja lisäksi niiden käyttökustannukset ovat alhaiset, mikä 

mahdollistaa niiden joustavan käytön. (Valor Partners Oy 2016, s. 23.) Suurten lämpö-

pumppujen investointikustannukset ovat kuitenkin verrattain korkeita, mikä edellyttää, 

että laitosten käyttötunnit tulisivat olla myös suuria (Valor Partners Oy 2016, s. 27).  

Lämpöpumppulaitokset koostuvat tyypillisesti useista lämpöpumppuyksiköistä, jolloin 

laitosta voidaan ajaa useilla tehotasoilla, mikä tekee niistä soveltuvia erilaisiin ajotilan-

teisiin. Tämä mahdollistaa sen, että niitä voidaan käyttää muiden laitosten tuotannon op-

timointiin, mikä tuo säästöjä järjestelmätasolla. Esimerkiksi yhteistuotantolaitoksen käyt-

töä voidaan tehostaa lämpöpumpun avulla: yhteistuotantolaitoksen syksyisen käynnistyk-

sen ja keväisen alasajon ajoitusta voidaan optimoida siten, ettei yhteistuotantolaitosta tar-

vitse ajaa osateholla tai käynnistää vain lyhyitä jaksoja varten, jotka molemmat ovat kal-

liita toimenpiteitä. Lisäksi lämpöpumppulaitos voi sopivissa tapauksissa yksin vastata 

koko järjestelmän lämmöntuotannosta kesäisin. (Kontu et al. 2019, s. 7; Valor Partners 

Oy 2016, s. 23.) 

Toinen keskeinen lämpöpumppujen tuoma hyöty on se, että lämpöpumput monipuolista-

vat kaukolämpöjärjestelmän tuotantorakennetta, mikä suojaa energiayhtiötä markkinoi-

den heilahtelulta. Monipuolinen tuotantoportfolio on vähemmän altis esimerkiksi sähkön 

ja polttoaineiden hintojen muutoksille. Lisäksi lämpöpumppujen käyttö mahdollistaa yh-

denaikaisen kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen tuotannon, mikä on tehokasta sekä ener-

giayhtiön näkökulmasta huomattavan kannattavaa, kun samoilla tuotantokustannuksilla 

voidaan tuottaa kahta eri tuotetta myyntiin. Tällöin myös lämmönlähteestä saadaan enem-

män hyötyenergiaa irti. Lämpöpumppujen suurimpia hyötyjä onkin se, että ne kierrättävät 

hukkaenergiaa, joka muuten jäisi käyttämättä. Tämä vähentää lämmöntuotannon fossii-

listen polttoaineiden käyttöä ja edelleen lämmöntuotannon kasvihuonepäästöjä. Lämpö-

pumppujen käyttö kaukolämmityksessä toimiikin erinomaisena esimerkkinä kiertotalou-

desta. (Kontu et al. 2019, s. 7; Valor Partners Oy 2016, s. 23.) 
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3.2.3 Rooli kaukolämmöntuotannossa 

Lämpöpumppulaitoksen käyttötapa riippuu tarkasteltavan lämmitysjärjestelmän koosta ja 

olemassa olevasta tuotantorakenteesta. Tuotantorakenne sanelee, kuinka paljon lämpö-

pumppukapasiteettia järjestelmään voidaan implementoida, ja millaiseen rooliin ne so-

veltuvat osana järjestelmää. Lämpöpumppuinvestoinnissa keskeistä onkin se, että laitteis-

tolla on luonteva rooli järjestelmä kannalta. Investointi ei koskaan ole irrallinen toimen-

pide. (Valor Partners Oy 2016, s. 3.)  

Teollisen kokoluokan lämpöpumppujen tuottamat lämpötehot vaihtelevat muutamista 

megawateista muutamiin kymmeniin. Kun lämpöpumppulaitos koostuu useammasta 

lämpöpumppuyksiköstä, voi laitoksen yhteenlaskettu teho olla lähempänä 100 MW. 

(Geyer et al. 2019; Valor Partners Oy 2016, s. 15.) Vertailuna voidaan esittää, että esi-

merkiksi Helenin kaukolämpöjärjestelmän lämpimän käyttöveden lämpöteho on noin 300 

MW ja huippulämpöteho vuonna 2016 oli lähes 3000 MW (Helen 2020c). Toisaalta pie-

nen kaukolämpöverkon vastaavat lukemat voivat olla murto-osia näistä lukemista. Esi-

merkiksi lämpöteholtaan 10 MW suuruinen lämpöpumppu voi pienen kaupungin kauko-

lämpöjärjestelmässä kattaa merkittävän osuuden lämpötehon tarpeesta, kun taas pääkau-

punkiseudun näkökulmasta yksittäisen lämpöpumpun merkitys jää pieneksi.  

Lämpöpumppulaitos voi toimia kaukolämpöjärjestelmässä käytännössä joko pohjakuor-

man tai välikuorman tuotannossa. Tämä tarkoittaa, että laitosta voidaan käyttää joko jat-

kuvasti täydellä teholla tai toissijaisena tuotantomuotona korkeamman kaukolämmön ky-

synnän aikana. (Koskelainen et al. 2006, s. 322.) Huipputeholaitoksina lämpöpuppuja ei 

järkevää käyttää, kuten aiemmin mainittiin. Neljäs vaihtoehto on kytkeä lämpöpumpun 

käyttö sähkömarkkinoihin. Tällöin lämpöpumppua ajettaisiin joustavasti muuttuvien 

markkinaolosuhteiden mukaan, mikä tarkoittaisi laitteiston jatkuvia käynnistyksiä ja sam-

mutuksia. (Neves & Vad Mathiesen 2018, s. 19.) Suomessa tällä hetkellä olevia suuria 

lämpöpumppuja on ajettu lähinnä pohjakuormalaitoksina (Kontu et al. 2019, s. 7; Valor 

Partners Oy 2016, s. 16). Sähkömarkkinoihin kytketty ajotapa on harvinainen, mutta sen 

uskotaan yleistyvän tulevaisuudessa (Neves & Vad Mathiesen 2018, s. 19), mitä käsitel-

lään seuraavassa luvussa. 

Kontu et al. ovat tutkimuksessaan (2019) mallintaneet suurten lämpöpumppujen roolia 

suomalaisissa kaukolämpöjärjestelmissä ja arvioineet, kuinka suuren osuuden kaukoläm-

möntuotannossa lämpöpumput voisivat kattaa. Mallinnuksen tarkoituksena on osoittaa, 

miten suuret lämpöpumput olisivat hyödynnettävissä erikokoisissa järjestelmissä ja miten 

ne istuisivat Suomen nykyisiin järjestelmiin. Mallinnus on tehty oletuksella, että sopivia 

lämmönlähteitä on saatavilla, eikä se täten anna kuvaa absoluuttisesta hyödyntämispoten-

tiaalista. Lisäksi tarkastelu kuvaa nykyistä tilannetta, jossa kivihiili- ja turvelaitokset ovat 

edelleen osa kaukolämpöjärjestelmiä. (Kontu et al. 2019.) 

Mallinnuksen tulokset eivät täten kerro, millaisessa roolissa lämpöpumppuja voidaan 

käyttää taustalla olevien politiikkatoimien astuttua voimaan. Tuloksista voidaan kuiten-

kin tehdä johtopäätöksiä siitä, missä määrin lämpöpumppuja voitaisiin 2020-luvulla alkaa 

liittämään osaksi Suomen nykyisiä kaukolämpöjärjestelmiä ja miten nykyiset järjestelmät 

olisivat valmiita tällaiseen uuden tuotantomuodon laajempaan käyttöönottoon. 

Mallinnuksessa järjestelmät on jaettu kolmeen tyypilliseen Suomen nykytilannetta vas-

taavaan kokoluokkaan: pieniin, keskisuuriin ja suuriin perustuen Energiateollisuus ry:n 
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tuotantotilastoihin vuodelta 2015. Jako tyypillisiin suomalaisiin järjestelmiin on seu-

raava: Pienissä järjestelmissä pohjakuorma tuotetaan kiinteää polttoainetta, esimerkiksi 

haketta, käyttävällä lämpökattilalaitoksella ja huipputeho katetaan öljy- tai kaasukäyttöi-

sillä huippukattiloilla. Tällaisia pieniä kaukolämpöjärjestelmiä on lukuisia Suomen pie-

nillä paikkakunnilla, mutta ne kattavat vain pienen osan tuotetusta kaukolämmöstä. 

(Kontu et al. 2019.) 

Keskisuuri järjestelmä edustaa tyypillistä keskikokoista suomalaista kaupunkia, esimer-

kiksi Kotkaa tai Vaasaa, ja rakentuu puolestaan pohjakuormaa tuottavan yhteistuotanto-

laitoksen ympärille. Myös keskisuurten järjestelmien huipputeho katetaan fossiilisilla 

huippulämpökattiloilla. Tällaisia kaukolämpöjärjestelmiä on Suomessa noin parikym-

mentä. Suuri järjestelmä koostuu puolestaan laajasta kaukolämpöverkosta sekä monipuo-

lisesta tuotantorakenteesta, johon voi kuulua myös kaukojäähdytystä. Näissäkin huippu-

lämpöteho katetaan fossiilisilla huippulämpökattiloilla. Tällaisia järjestelmiä on Suo-

messa vain muutama, mutta niissä tuotetaan yli puolet kaikesta tuotetusta kaukoläm-

möstä. (Kontu et al. 2019) 

Mallinnuksen tuloksena Kontu et al. (2019) esittävät, että pienissä järjestelmissä lämpö-

pumppulaitokset voisivat suoraan korvata fossiilikäyttöisiä lämpölaitoksia ja toimia jär-

jestelmän pohjakuormalaitoksena. Lämpöpumppulaitokset voisivat tällöin kattaa jopa 

valtaosan tuotetusta lämpöenergiasta. Keskisuurissa järjestelmissä potentiaali on huomat-

tavasti pienempi olemassa olevan yhteistuotantolaitoksen seurauksena, ja näissä tapauk-

sissa lämpöpumppu soveltuu parhaiten välikuorman tuotantoon, jossa niillä optimoidaan 

yhteistuotantolaitoksen käyttöä sekä minimoidaan huippulämpölaitosten käyttöä. Näissä 

tapauksissa lämpöpumpuilla voitaisiin tuottaa 10 % järjestelmän kaukolämmityksestä. 

(Kontu et al. 2019.) 

Yhteistuotantolaitoksen vahva rooli keskisuuressa järjestelmässä voi kuitenkin paikoitel-

len tehdä lämpöpumppuinvestoinnista kannattamatonta, sillä lämpöpumppulaitos ei pys-

tyisi syrjäyttämään yhteistuotantolaitosta pohjakuorman tuotannossa, jolloin lämpö-

pumppulaitoksen käyttötunnit saattaisivat jäädä liian alhaisiksi kannattavuuden näkökul-

masta. Lämpöpumppulaitos voisi kuitenkin korvata yhteistuotantolaitoksen lämmöntuo-

tannon kesäisin. (Kontu et al. 2019.) 

Suurissa järjestelmissä lämpöpumpuilla voidaan tuottaa kaukojäähdytystä, mikä nostaa 

huomattavasti niiden kannattavuutta. Lisäksi suurissa järjestelmissä lämpöpumput sovel-

tuvat hyvin tuotannon optimointiin järjestelmätasolla, ja niiden avulla voidaan esimer-

kiksi vastata sähkön hintatason heilahteluihin. Tällöin niille löytyy useita eri käyttötar-

koituksia, jolloin niiden käyttöaste nousee korkeaksi. Lämpöpumput eivät silti pysty syr-

jäyttämään suuria yhteistuotantolaitoksia, mutta niiden arvioidaan voivan kattaa noin 15 

% suurten kaupunkien kaukolämmityksestä. (Kontu et al. 2019.) 

Suomessa tähän mennessä toteutuneet lämpöpumppuinvestoinnit näyttäisivät olevan lin-

jassa mallinnuksen esittämien roolien kanssa. Esimerkkitapauksena pienestä järjestel-

mästä voidaan mainita Mäntsälän kaukolämpöverkko, jossa Yandexin datakeskuksen 

hukkalämmöllä voidaan tuottaa lämpöpumpun avulla 55 % järjestelmän lämpöenergian 

kulutuksesta (Valor Partners Oy 2016, s. 26, 35). Suurten kaupunkien nykyisten lämpö-

pumppulaitosten, eli Helsingin Katri Valan, Espoon Suomenojan ja Turun Kakolan, 

käyttö vastaa myös mallinnuksen esittämää: Arvioitu 15 % osuus kaukolämmityksestä on 
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linjassa näiden tuotanto-osuuksien kanssa ja laitosten käyttöajat ovat 5000 t/vuosi tai 

enemmän (Kontu et al. 2019, s. 7). Mallinnuksen tuloksia voidaan täten pitää jossain 

määrin luotettavina.  

Kontu et al. (2019) kuitenkin toteavat, että on paradoksaalista, että tähänastiset lämpö-

pumppuinvestoinnit on toteutettu pääosin vain suurissa järjestelmissä, vaikka lämpö-

pumppu näyttäisi mallinnuksen perusteella sopivan parhaiten pieniin järjestelmiin, joissa 

ne voisivat korvata polttolaitoksia (Kontu et al. 2019). Tähän voi vaikuttaa se, että suu-

rissa järjestelmissä sijaitsevat Suomen tämänhetkiset kaukojäähdytysverkostot, mikä on 

mahdollistanut kaukolämmön ja jäähdytyksen yhdenaikaisen tuotannon. Lisäksi lämpö-

pumppujen investointikustannukset ovat korkeat, minkä seurauksena vaihtoehtoiset läm-

möntuotantomuodot ovat voineet osoittautua pienillä paikkakunnilla järkevämmiksi vaih-

toehdoiksi varsinkin, jos polttoaineita, esimerkiksi turvetta tai haketta, on paikallisesti 

edullisesti saatavilla.  

Kun tarkastellaan mallinnuksen tulosta tämän työn motiivien näkökulmasta, voidaan ve-

tää johtopäätös, että lämpöpumpuille näyttäisi löytyvän mielekäs käyttötarkoitus Suomen 

nykyisistä järjestelmistä. Lämpöpumppuja voitaneen käyttöönottaa kaiken kokoisissa jär-

jestelmissä, eikä järjestelmien muu tuotantorakenne näyttäisi toimivan esteenä sille, että 

lämpöpumppuja alettaisiin laajemmissa määrin niihin liittämään. Varsinkin pienissä jär-

jestelmissä lämpöpumput vaikuttaisivat olevan hyvinkin varteenotettava vaihtoehto kau-

kolämmön tuottamiseen. 

Lämpöpumppujen käyttö on Suomessa vielä vähäistä, joten voidaan myös todeta, että 

niiden määrää voitaisiin huomattavasti nykyisestä kasvattaa. Samalla tulee kuitenkin 

muistaa, että sopivien lämmönlähteiden paikallinen saatavuus on edellytys tämän toteu-

tukselle. Siksi ei ole mielekästä tarkastella mallinnuksen esittämiä prosenttiosuuksia siitä, 

kuinka suuri osuus paikkakunnan lämmöntuotannosta lämpöpumpulla voitaisiin kattaa.  

Lisäksi järjestelmän pohjakuormalaitos saattaa poistua taustalla olevien politiikkatoimien 

myötä käytetystä polttoaineesta riippuen. Tällöin järjestelmissä – varsikin suurissa ja kes-

kisuurissa – voi muodostua kysyntää paljon suuremmalle määrälle lämpöpumppuja kuin 

mallinnus antaa ymmärtää. Tämän vaikutuksen suuruutta on kuitenkin vaikea arvioida ja 

ilmiö on järjestelmäkohtainen. Niiden järjestelmien kohdalla, jotka rakentuvat biomassaa 

polttavan yhteistuotantolaitoksen varaan, mallinnus voi kuvata tarkastikin tulevaisuutta: 

biomassalla toimivat yhteistuotantolaitokset eivät ole poistumassa, eivätkä lämpöpumput 

näyttäisi pystyvän syrjäyttämään niitä. Turve- ja kivihiililaitoksien varaan rakentuvien 

järjestelmien kohdalla tilanne on päinvastainen ja kysyntää lämpöpumpuille voi olla huo-

mattavasti enemmän kuin mallinnus osoittaa. 

3.2.4 Tulevaisuudennäkymät 

Tarkastellaan seuraavaksi, miltä lämpöpumppujen käytön tulevaisuus vaikuttaa. Lämpö-

pumput näyttäisivät nousevan keskeiseen rooliin energiajärjestelmien murroksessa, josta 

on muodostettu erilaisia ennusteita (Neves & Vad Mathiesen 2018; Smart Energy Tran-

sition 2017). Suomen pitkän aikavälin ilmastopoliittinen tavoite näyttäisi puolestaan ole-

van siirtymä kohti yhteiskunnan sähköistymistä (Valtioneuvosto 2020). Tällainen siir-

tymä edellyttää sähköjärjestelmän kytkeytymistä muihin energiajärjestelmiin ja yhteis-
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kunnan toimintoihin, esimerkiksi kaukolämpöverkkoihin. Tässä järjestelmien linkittymi-

sessä lämpöpumput tulevat nousemaan keskeiseen asemaan, mitä käsitellään seuraavaksi. 

(Neves & Vad Mathiesen 2018, s. 11–13.) 

Palataan edellisessä luvussa esitettyyn sähkönmarkkinatilanteeseen kytkettyyn lämpö-

pumppujen joustavaan ajotapaan. Tällainen lämpöpumppujen käyttötapa tulee olemaan 

oleellinen yksittäinen seikka sähköistymisen mahdollistamisessa. Ajotavasta on vasta vä-

hän kokemuksia Euroopankin tasolla, mutta sen uskotaan yleistyvän tulevaisuudessa, kun 

tuuli- ja aurinkosähkön määrä energiajärjestelmissä kasvaa. (David et al. 2017, s. 13–14; 

Neves & Vad Mathiesen 2018, s. 12.) 

Uusiutuva sähköntuotanto – tai tarkemmin tuuli- ja aurinkosähkön tuotanto – on luonteel-

taan heilahtelevaa ja tuotantopiikit voivat olla hyvinkin korkeita. Tällöin sähköä voi olla 

tarjolla enemmän kuin sille löytyy kysyntää. Tuotantopiikkien aikana sähkön hinta putoaa 

alhaiseksi – jopa negatiiviseksi. Esimerkiksi Tanskassa, jossa tuulivoimatuotantoa on jo 

paljon, tällaiset tilanteet ovat jo yleisiä. (Valor Partners Oy 2016 s. 12.) Vastaavia tapauk-

sia on koettu hiljattain Suomessakin, jossa tuulivoimatuotantoa on huomattavasti vähem-

män (Yle 2020a). Kun tuuli- ja aurinkosähkön määrää energiajärjestelmissä lisätään, 

mikä on Suomen tämänhetkisen ilmastopolitiikan tavoite (Valtioneuvosto 2020), ajoittai-

nen ylijäämääsähkön määrä järjestelmissä tulee kasvamaan merkittävästi. Tämä tulee ole-

maan suuri haaste järjestelmätasolla. 

Tällöin järjestelmän kyky reagoida heilahtelevaan sähköntuotantoon korostuu. Lämpö-

pumput ovatkin yksi keskeinen teknologia ongelmaan vastaamiseen, sillä ne käyttävät 

ottoenergianaan sähköä. Lämpöpumppujen avulla ylijäämäsähkö voidaan edullisesti 

muuttaa lämpöenergiaksi ja hyödyntää kaukolämpöjärjestelmissä. Tämä vähentää läm-

möntuotannon polttoaineiden käyttöä, mikä vähentää päästöjä ja tuo säästöjä järjestelmä-

tasolla. Suuret lämpöpumput toimivat näin siteenä kaukolämpö- ja sähköjärjestelmän vä-

lillä. Tällöin ne edesauttavat yhteiskunnan sähköistymistä ja ovat keskeisessä roolissa 

mahdollistamassa uusiutuvan sähköntuotannon lisäämistä. Lämpöpumppujen roolin arvi-

oidaan tulevaisuudessa nousevan järjestelmätasolla merkittäväksi koko Euroopassa. (Da-

vid et al. 2017, s. 13–14; Neves & Vad Mathiesen 2018, s. 12.) 

Lämpöpumpuille povattu rooli täten edellyttää niiltä uudenlaista käyttötapaa tulevaisuu-

dessa. Nykyisin laitoksia on lähinnä käytetty pohjakuorman tuottamiseen kuten aiemmin 

todettiin. Sähkömarkkinan heilahteluihin reagoivaa ajotapaa sovellettaessa lämpöpump-

pulaitosten tehokapasiteettia tarvittaisiin enemmän, kuin tilanteessa, jossa lämpöpump-

puja käytetään vain pohjakuorman tuotannossa. Tällöin yksittäinen lämpöpumppulaitos 

ei välttämättä saisi yhtä paljon käyttötunteja vuodessa, mikä vaikuttaa investoinnin kan-

nattavuuteen. Toisaalta lämpöpumppujen joustavan käytön seurauksena säästöjä saavu-

tettaisiin järjestelmätasolla. 

Sivuhuomiona voidaan lisäksi mainita, että tähänastisia lämpöpumppulaitoksia ei olla 

suunniteltu jatkuville toistuville käynnistyksille ja tehon muutoksille. Sähkömarkkinoihin 

mukautuva ajotapa voi aiheuttaa huomattavaa rasitusta laitteiston, etenkin kompressorin, 

komponenteille, mikä voi lyhentää lämpöpumppulaitoksen elinikää. Komponenttien 

kyky sietää vaihtelevan ajotavan aiheuttamaa mekaanista rasitusta onkin kehityskohde, 
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joka koneistojen kehitystyössä tulisi jatkossa huomioida. Toisaalta Göteborgissa on so-

vellettu tällaista ajotapaa 1990-luvulta asti, ja laitteistolla on pärjätty tähän päivään 

saakka. (David et al. 2017, s. 9.) 

3.2.5 Lämpöpumput ja lämpövarastot 

Teollisen kokoluokan lämpöpumppujen tulevaisuus vaikuttaisi lisäksi kytkeytyvän läm-

mön varastointiratkaisuihin ja niiden yleistymiseen. Tässä luvussa käydään läpi, miten 

lämpöpumput sekä lämpövarastot toimivat yhdessä, ja mikä tämän merkitys on lämpö-

pumppujen tulevaisuuden kannalta. 

Kaukolämpöjärjestelmän kykyä hyödyntää sähköntuotannon heilahtelua voidaan entises-

tään tehostaa kytkemällä lämpövarasto lämpöpumppulaitoksen yhteyteen. Lämpövaras-

toa voidaan käyttää kaukolämpöjärjestelmässä joko energian pitkä- tai lyhytaikaisvaras-

tointiin. Pitkäaikaisvarastolla, tai kausivarastolla, tarkoitetaan ratkaisua, jolla säilötään 

lämpöenergiaa vuodenaikojen välillä – käytännössä kesän ylijäämää varataan talven 

huipputehoja varten. Lyhytaikaisvarastolla, tai lämpöakulla, viitataan puolestaan ratkai-

suun, jota voidaan käyttää vuorokausitasolla esiintyvien kaukolämmön kysyntäpiikkien 

tasaamiseen tai vastaavasti sähkönenergian tuotantopiikkien absorbointiin. (Koskelainen 

et al. 2006, s. 383–387.) 

Pitkäaikaisvarastolle on ominaista, että se puretaan ja ladataan kerran vuodessa, kun taas 

lyhytaikaisvarastolla purkuja ja latauksia voi tapahtua päivittäin. Tällöin näiden kahden 

ratkaisun latausenergian lähde sekä varastoitavan veden lämpötila voivat olla hyvin eri-

laisia. Lämpövarastojen tekniseen toteutukseen on olemassa erilaisia ratkaisuja, joihin ei 

paneuduta tässä työssä. (Marguerite et al. 2019, s. 28–29.) 

Keskeinen ajatus lämpövarastojen, sekä pitkä- että lyhytaikaisten, kohdalla on se, että 

kaukolämmön tuotanto ja kulutus saadaan ajallisesti eriytettyä toisistaan. Ajallisella eriy-

tyksellä on oleellinen merkitys, sillä kaukolämmön tarve ei esiinny samanaikaisesti läm-

mönlähteen saatavuuden tai sähkömarkkinoiden heilahtelujen kanssa. Esimerkiksi Suo-

messa merivesi on tarpeeksi korkeassa lämpötilassa vain kesäisin ja aurinkoenergiaa on 

merkittävissä määrin saatavilla vain kesäisin. Sähkönmarkkinoiden heilahtelut puoles-

taan korreloivat kaukolämmön kysynnän muutosten kanssa vain osittain. Varastoinnin 

avulla pyritään kiertämään tätä ongelmaa. (Koskelainen et al. 2006, s. 383–387.) 

Sähköntuotannon ja -markkinoiden heilahtelut esiintyvät vuorokausitasolla, joten lämpö-

akut soveltuvat näiden absorboimiseen hyvin. Ilman mahdollisuutta varastoida sähköjär-

jestelmästä saatavaa energiaa, ei ylijäämäsähköä voida siirtää kaukolämpöjärjestelmään, 

jos ylimääräiselle kaukolämmölle ei kyseisellä hetkellä ole kysyntää. Kun lämpöpumpun 

yhteyteen on kytketty lämpöakku, sähkön ylijäämätuotantoa saadaan absorboitua kauko-

lämmön kysynnästä huolimatta. Tällöin edullista sähköntuotantoa saadaan enemmän 

hyötykäyttöön. (Neves & Vad Mathiesen 2018, s. 12–15.) Toisena etuna voidaan mainita, 

että lämpöakkujen avulla kaukolämmön kysynnän vuorokausiheilahtelujen tasapainotta-

mien on helpompaa kuin tuotantolaitosten tehoja säätämällä. Tämä alentaa vuorokauden 

aikana tarvittavaa lämmöntuotannon tehokapasiteettia ja vähentää polttoaineiden käyttöä. 

(Koskelainen et al. 2006, s. 383–387.)  

Kausivarastojen lataamisessa voidaan puolestaan hyödyntää vain kesäisin saatavilla ole-

via lämmönlähteitä, esimerkiksi aurinkoenergiaa. Koska kerätty energia käytetään vasta 
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talvella, voi lataus olla ajallisesti pitkäkestoisempi sekä teholtaan alhaisempi. Pitkäaikais-

varastoinnin avulla voidaan vähentää talvisin polttamalla tuotettavan energian määrää. 

Kausivarasto voidaan toteuttaa lämpöpumpun näkökulmasta joko höyrystin- tai lauhdu-

tinpuolen ratkaisuna. Vettä voidaan säilöä matalassa lämpötilassa, jolloin varaston purku 

verkkoon toteutetaan lämpöpumpun avulla. Vastaavasti vettä voidaan säilöä myös verkon 

lämpötilassa, mutta tällöin lämpöhäviöt ovat suurempia. (Helen 2019e.) 

Lämpöpumppujen yhteyteen kytketyt lämpövarastot täten tehostavat järjestelmän toimin-

taa, mutta nostavat myös lämpöpumppuinvestoinnin kannattavuutta (Marguerite et al. 

2019 s. 28–29; Neves & Vad Mathiesen 2018, s. 12–16). Suomessa kokemuksia lämpö-

varastojen käytöstä on muutamia (Koskelainen et al. 2006, s. 396), mutta kaikki näistä on 

lyhytaikaisvarastoinnista. Lämmön varastointia vuodenaikojen välillä olla toteutettu vielä 

missään koko maailmassa (Helen 2019e). Lämpövarastoilla vaikuttaisi kuitenkin olevan 

suuri rooli tulevaisuuden energiajärjestelmissä, etenkin lämpöpumppujen yhteydessä. 

Tarkastellaan seuraavaksi Suomessa käynnissä olevia lämpövarastohankkeita. Helen ra-

kentaa parhaillaan uutta kaukolämmön lyhytaikaisvarastoa Helsingin Mustikkamaalle. 

Lämpöakku tulee olemaan huomattavan suuri: sen lataus-/purkutehoksi tulee jopa 120 

MW ja akkua voidaan purkaa tällä teholla neljä vuorokautta. Varastoitavan veden lämpö-

tila tulee olemaan noin 90 °C, joka voidaan lämmönsiirtimen kautta purkaa suoraan kau-

kolämpöverkkoon. Yhteensä lämpöä voidaan varastoida 11600 MWh. (Helen 2019c; He-

len 2019e.) 

Lisäksi Helen suunnittelee Helsingin Kruunuvuorenrantaan lämmön kausivarastoa, joka 

tulisi toteutuessaan olemaan ensimmäinen laatuaan maailmassa. Se toimisi kuitenkin eri 

periaatteella kuin Mustikkamaan varasto: Kruunuvuorenrannan varastoa ladattaisiin ke-

säisin lämmenneellä merivedellä, jolloin latauslämpötila olisi noin 18 °C. Talvisin varas-

toa purettaisiin lämpöpumppujen avulla noin 1,5 MW lämpöteholla. Kruunuvuorenran-

nan varastointikapasiteetti olisi noin 4500 MWh. Hanke on kuitenkin vielä suunnittelu-

vaiheessa. (Helen 2019e.) Kruunuvuorenrannan esimerkki osoittaa, että lämpöpumpuilla 

näyttäisi olevan rooli myös osana varastointiratkaisujen toteutusta. 
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4 Lämmönlähteet 

Tämä luku käsittelee teollisen mittakaavan lämpöpumppujen käyttöön soveltuvia läm-

mönlähteitä. Luvussa 3 osoitettiin, että sopivien lämmönlähteiden saatavuus on edellytys 

lämpöpumppulaitoksen toteutukselle, mutta tuntemus näiden esiintyvyydestä ei Suo-

messa ole kovin kattavalla tasolla. Tässä luvussa pyritään kirjallisuustutkimuksena ko-

koamaan lämmönlähteistä saatavilla olevaa tietoa ja näin luomaan kokonaiskuva niiden 

esiintyvyydestä. Luvun lopussa pyritään tämän pohjalta muodostamaan arvio, kuinka pal-

jon lämpöpumppuja voitaisiin liittää Suomen kaukolämpöjärjestelmiin.  

Teollisen mittakaavan lämpöpumppujen käyttöön soveltuvia lämmönlähteitä on monia, 

jotka tässä tarkastelussa jaetaan kolmeen ryhmään: vesistöt, jäähdytys ja hukkalämmöt 

sekä geoterminen lämpö. Tässä luvussa tarkastellaan kutakin näistä lämmönlähteistä 

omissa alaluvuissaan, joissa esitetään lähteiden ominaispiirteitä ja esimerkkitapauksia 

sekä arvioidaan niiden saatavuutta ja käyttökelpoisuutta kaukolämmön tuotannossa. 

4.1 Vesistöt 

Luonnon vesistöt ovat merkittävä suurissa lämpöpumpuissa käytetty lämmönlähde maa-

ilmalla. Luonnon vesistöt käsittävät meri-, joki- ja järvivedet. Lämmönlähteinä näillä kol-

mella on paljolti toisiaan vastaavat ominaispiirteet, eikä niiden käyttö lämpöpumpuissa 

poikkea toisistaan merkittävästi. 

Vesistöjen keskeinen ominaispiirre on niiden alhaiset lämpötilat, jotka Suomessa vaihte-

levat välillä 0–20 °C ulkoilman lämpötilasta ja vuodenajasta riippuen. Vesistöt ovat Etelä-

Suomessa hieman lämpimämpiä kuin Pohjois-Suomessa. Vesistöt ovat kylmimmillään 

korkeimman kaukolämmön kysynnän aikana, mikä on suurin haaste lämmöntalteenoton 

kannalta. (Ilmatieteen laitos 2020.) Vesistöjen saatavuus on kuitenkin hyvä, sillä kaupun-

git usein sijaitsevat vesistöjen läheisyydessä ja vettä on tarjolla rajattomasti. Lisäksi ve-

sistöt ovat saatavuudeltaan vakaita ja ilmaisia, mitkä ovat niiden merkittävimpiä etuja 

lämmöntuotannon näkökulmasta. (David et al. 2017, s. 10.) 

Kultakin vesistöiltä löytyy myös niille ominaisia piirteitä. Merivedellä on sen suolaisuu-

desta johtuen muita vesistöjä alhaisempi jäätymispiste, joka laskee hieman 0 °C alapuo-

lelle. Tällöin merivesi on lämmönlähteenä hieman paremmin käytettävissä kuin makea 

vesi. Mitä suolaisempaa merivesi on, sitä voimakkaampi on vaikutus jäätymispisteeseen: 

Itämeren jäätymispiste on noin -1 °C, mikä on noin asteen korkeampi kuin valtamerissä. 

(Pieper et al. 2019.) Jokien kohdalla on puolestaan tärkeää tuntea joen virtauksen ja läm-

pötilan käyttäytyminen eri vuodenaikoina, jotka määrittävät joen kulloisenkin lämpövir-

ran suuruuden. Jokien virtaukseen vaikuttavat esimerkiksi sulamisvedet. (Gaudard et al. 

2019.) 

Koska vesistöjen lämpötilat ovat alhaisia, niitä ei voida höyrystimellä jäähdyttää kovin 

paljoa. Jäätymisvaraa tulisi jättää pari astetta. Kuten luvussa 3.1.2 havaittiin, pieni läm-

pötilan lasku höyrystimellä edellyttää, että lämmönlähteen virtaus kasvaa suureksi. Tämä 

voi aiheuttaa haasteita toteutuksen kannalta ja muodostua kalliiksi. Lisäksi lämmitysteho 

sekä lämpökerroin laskevat lämmönlähteen lämpötilan laskiessa, jolloin vesistön lämpö-

tila voi asettua reunaehdoksi sen hyödyntämisen kannattavuudelle (Eriksson & Lampinen 

1985, s. 56). 
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Merien ja suurten järvien hyödyntäminen on kuitenkin osoittautunut toimivaksi ratkai-

suksi alhaisesta lämpötilasta huolimatta useissa maailman rannikkokaupungeissa.  Euroo-

passa vesistöjä lämmönlähteenään hyödyntävät lämpöpumput kattavat neljänneksen kai-

kesta kaukolämpökäyttöön tarkoitetusta lämpöpumppukapasiteetista. (David et al. 2017, 

s. 6.) Osa toteutetuista laitoksista on merkittävänkin kokoisia. Esimerkiksi Drammen 

Fjernvarme AS:n merivesilämpöpumppu Norjassa on lämpöteholtaan jopa 14 MW suu-

ruinen, mikä vastaa 85 % Drammenin kaupungin (60 000 as.) käyttöveden lämmityksestä 

(Star Refrigeration 2020). Ensisilmäykseltä vesistöt vaikuttavat käyttökelpoiselta läm-

mönlähteeltä, mikä tekee niistä mielenkiintoisen vaihtoehdon myös Suomen kannalta. 

Suomessa ei kuitenkaan ole toteutettu yhtäkään suuren mittakaavan lämpöpumppua, joka 

käyttäisi lämmönlähteenään luonnon vesistöä (Valor Partners Oy 2016, s. 15). 

Drammenin esimerkki ei kuitenkaan ole vertailukelpoinen Suomeen, sillä olosuhteet ta-

pausten välillä ovat ratkaisevasti erilaiset. Suomen rannikot ovat matalia, mikä tekee me-

riveden hyödyntämisestä tehotonta (Valor Partners Oy 2016, s. 15). Tämä on seurausta 

veden tiheyden käyttäytymisestä lämpötilan sekä suolaisuuden suhteen. Makea vesi on 

raskaimmillaan lämpötilassa 4 °C ja Itämeri hieman tätä alhaisemmassa lämpötilassa. Ve-

sistöjen vuodenaikaiskierron seurauksena raskain vesi painuu talvisin pohjaan ja pinta-

kerrokset ovat kylmemmässä lämpötilassa. Lämmönsiirto vesistön ja ulkoilman välillä 

voi kuitenkin vaikuttaa vielä lähes 100 m syvyydessä. (Ilmatieteen laitos 2020.) Täten 

syvänteet, joissa 4-asteista vettä olisi ympärivuotisesti saatavilla, voivat matalien ranni-

koiden seurauksena olla hyvinkin kaukana rantaviivasta.  

Kuten luvussa 3.1.2. esitettiin, Helenin selvityksen (2019f) mukaan Helsingin edustalla 

vesi on ympärivuotisesti 3-asteista vasta 17 km etäisyydellä rannasta. Suuren vesimassan 

pumppaaminen näin kaukaa on toistaiseksi todettu kannattamattomaksi. (Helen 2019f.) 

Lisäksi 3-asteinen vesi ole vielä minkäänlainen tae siitä, että vesistöstä saataisiin kannat-

tavasti kaukolämpöä, vaikka sitä tämän lämpöisenä lähempää saisikin. Drammenissa vesi 

pumpataan kaupungin vieressä sijaitsevan vuonon pohjasta, josssa veden lämpötila on 8–

9 °C vuoden ympäri (Star Refrigeration 2020). Tämä tekee vesistön hyödyntämisestä 

huomattavasti helpompaa. Lisäksi Atlantin vesi on suolaisempaa, jolloin sen jäätymis-

piste on alhaisempi.  

Vertailu osoittaa sen, että vesistön hyödynnettävyys ei ole yleistettävissä tapausten vä-

lillä, vaan riippuu vahvasti paikallisista olosuhteista. Suomen olosuhteet vaikuttavat epä-

otollisilta, ja voi olla, ettei vesistöjen käyttö lämpöpumppujen lämmönlähteenä ole Suo-

messa mahdollista. Näyttäisi kuitenkin siltä, että asiaa lämmöntuotantoyrityksissä tutki-

taan. Vesistöjen lämpötila voisi olla riittävä kesäisin, millä ei kuitenkaan ole suurta arvoa, 

sillä tällöin saatavilla on edullisesti muitakin lämmönlähteitä, kuten kaukojäähdytyksen 

paluuvettä. Talvisin, kun kaukolämmön kysyntä on korkeimmillaan, vesistöt eivät nyky-

tilanteessa vaikuta käyttökelpoiselta lämmönlähteeltä Suomessa. Toisaalta varastointirat-

kaisujen kehittyminen saattaisi tulevaisuudessa mahdollistaa kesäisin lämminneiden ve-

sistöjen käytön. 

4.2 Jäähdytys ja hukkalämmöt 

Tässä luvussa käsitellään tyypillisimpiä sekä potentiaalisimpia hukkalämpöjen hyödyn-

tämisratkaisuja. Näitä ovat kaukolämmön tuottaminen yhdyskuntien jätevedestä, kauko-
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jäähdytyksen paluuvedestä, datakeskusten sekä teollisuuden hukkalämmöistä sekä ener-

giatuotannon savukaasuista. Kutakin näistä käsitellään omassa alaluvussaan. Lisäksi lu-

vun lopussa tarkastellaan muutamien vähemmän tavanomaisten hukkalämmönlähteiden 

potentiaalia.  

4.2.1 Hukkalämmön määrittely ja käyttötavat 

Ihmisen toiminta sekä muut ilmiöt tuottavat merkittäviä määriä ei-toivottua lämpöener-

giaa. Esimerkiksi asuin- ja toimistokiinteistöt lämpenevät kesäisin ja varastoivat raken-

teisiinsa huomattavia määriä lämpöä. Monet sähköä paljon kuluttavat toiminnot, esimer-

kiksi datakeskukset, tuottavat merkittävästi lämpöenergiaa. Lisäksi teollisuuden proses-

sien yhteydessä syntyy sellaista energiaa, jota ei pystytä laitoksella hyödyntämään, esi-

merkiksi matalan lämpötilatason vesivirtoja tai savukaasuja. Näitä kutsutaan hukkaläm-

möiksi. Käyttökelpoista lämpöenergiaa valuu jatkuvasti hukkaan myös lämpimän käyttö-

veden mukana: yhdyskuntien jätevedet ovat lisäksi yksi merkittävä hukkalämmön lähde. 

(Motiva 2019.) 

Usein jäähdyttäminen on kytköksissä hukkalämpöjen syntymisen kanssa, sillä jäädyttä-

misen tarve ilmenee silloin, kun lämpöenergia on ei-toivottua tai sitä on liikaa. Jäähdyt-

tämisessä ei-toivottu lämpöenergia käytännössä siirretään pois jäähdytettävästä koh-

teesta, ja jos sitä ei saada kierrätettyä hyötykäyttöön, se joudutaan luovuttamaan ympä-

ristöön. Tällöin hukkalämpö on syntynyt. Esimerkiksi jäähdytystä tarvitseva kiinteistö 

saattaa lauhduttaa ylijäämälämpönsä ulkoilmaan. Jäähdytystä tarvitsevat kohteet ovat 

siksi usein hukkalämpöjen tuottajia, minkä takia näitä kahta tarkastellaan yhdessä tässä 

luvussa. 

Hukkalämpöjä voitaisiin kuitenkin käyttää lämpöpumppujen lämmönlähteinä ja edelleen 

hyödyntää kaukolämmityksessä. Näin voitaisiin saavuttaa merkittäviä järjestelmätason 

säästöjä ja energiatehokkuusparannuksia. Hukkalämpöjen keräämisen toteutukseen on 

useita keinoja, sillä hukkalämpöä tuottavia kohteita on lukuisia. Lämpötehot sekä lämpö-

tilat vaihtelevat kohteittain ja joissakin tapauksissa voi olla toteutuksen kannalta järkevää 

kytkeä lämpöpumppu suoraan hukkalämpöä tuottavan kohteen yhteyteen ja tuottaa kau-

kolämpöä paikan päällä. Toisaalta kaukojäähdytysverkko voi toimia välineenä pienem-

pien lämpötehojen ja matalampien lämpötilatasojen hukkalämpöjen keräämiselle. Tällöin 

kaukolämpö tuotetaan keskitetysti suurissa lämpöpumppulaitoksissa. Teollisuuden huk-

kalämmöt eivät puolestaan tarvitse lämpöpumppua välttämättä lainkaan, vaan ne voidaan 

kytkeä suoraan kaukolämpöverkkoon, jos niiden lämpötila on riittävän korkea. Kytkentä 

voidaan lämpötilasta riippuen tehdä joko verkon meno- tai paluupuolelle. 

4.2.2 Yhdyskuntien jätevesi 

Yhdyskuntien jätevedet ovat merkittävin suurten lämpöpumppujen lämmönlähde. Jäte-

vesi on ominaisuuksiensa ja esiintyvyytensä puolesta usein parhaiten soveltuva vaihto-

ehto lämpöpumppulaitoksen lämmönlähteeksi. Yhdyskuntien jätevesi onkin yleisin suu-

rissa lämpöpumpuissa käytetty lämmönlähde Euroopassa kattaen hieman yli puolet kai-

kesta lämpöpumpuilla tuotetusta kaukolämmöstä. (David et al. 2017, s. 5.) 

Myös Suomessa merkittävimmät kaukolämpöä tuottavat lämpöpumppulaitokset hyödyn-

tävät lämmönlähteenään jätevettä. Muita lämmönlähteitä hyödyntävät lämpöpumppulai-
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tokset ovat selvästi pienempiä. Jätevettä hyödyntäviä lämpöpumppulaitoksia on Suo-

messa yhteensä kolme: Helenin Katri Valan lämpöpumppulaitos Helsingissä, Fortumin 

Suomenojan lämpöpumppulaitos Espoossa sekä Turun Seudun Energiantuotannon Kako-

lan lämpöpumppulaitos Turussa. Näiden kaukolämpötehot ovat vastaavasti 105 MW, 40 

MW sekä 40 MW. Yksittäisten lämpöpumppujen lämpötehot ovat kaikissa noin 20 MW. 

(Valor Partners Oy 2016, s. 15.) Lisäksi pienempiä jätevesilämpöpumppuja on ainakin 

Joensuussa, Vaasassa ja Jepualla, mutta nämä eivät ole kaukolämpökäytössä (Luoranen 

2017, s. 35; Oilon 2016). 

Jäteveden käyttökelpoisuus perustuu siihen, että sillä on tyypillisesti suhteellisen korkea 

lämpötila ja sen saatavuus on tasaista vuoden ympäri. Useimmiten hyödynnettävä jätevesi 

on puhdistettua ja lämpöpumppulaitos on kytketty jätevedenpuhdistamon yhteyteen, ku-

ten on toimittu Suomen tapauksissa. (Valor Partners Oy 2016; s. 15–17.) Puhdistetun jä-

teveden lämpötilat vaihtelevat välillä 8–20 °C, mikä tekee siitä käyttökelpoisen lämmön-

lähteen vuoden ympäri (Isoaho 2018, s. 42; David et al. 2017, s. 5; Nurmi 2020). Koska 

yhdyskuntien jätevettä syntyy asutuissa kohteissa, jätevedenpuhdistamot sijaitsevat tyy-

pillisesti lähellä kaukolämpöverkkoja, mikä on huomattava etu jäteveden hyödyntämi-

sessä (David et al. 2017, s. 11). Haittapuolena voidaan mainita, että puhdistettunakin jä-

tevesi likaannuttaa lämmönsiirrinpintoja, mistä aiheutuu säännöllisiä huoltotoimenpiteitä 

ja kustannuksia.  

Vaihtoehtoisesti voidaan hyödyntää myös puhdistamatonta jätevettä, mikä on harvinai-

sempaa, mutta mistä toteutuksia löytyy esimerkiksi Norjasta (David et al. s. 5). Hyötynä 

tällaisessa ratkaisussa on se, että jätevesi viilenee hieman puhdistusprosessissa, jolloin 

puhdistamaton jätevesi on lämpötilan puolesta hieman paremmin käytettävissä. Tällai-

seen toteutukseen liittyy kuitenkin omat ongelmansa, sillä puhdistamaton jätevesi on huo-

mattavan syövyttävää ja lämmönsiirrinpintoja likaannuttavaa, mikä asettaa vaatimuksia 

lämmönsiirtopintojen materiaalivalinnoille. (Isoaho 2018, s. 42.) 

Jäteveden lämpötila on osittain riippuvainen ulkoilman lämpötilasta, mutta merkittävin 

vaikutus sen lämpötilan muutoksille on sekavesiviemäröinnillä, eli yhteisen viemäriver-

koston käyttämisellä sekä yhdyskunnan jätevesien että hulevesien keräämiseen. Huleve-

sien sekoittuminen yhdyskunnan jätevesiin jäähdyttää virtausta, minkä vaikutus on voi-

makkaimmillaan keväisin lumien sulamisen aikaan tai lumettomien talvien sateiden ai-

kaan. Jos hulevesiä ei pääse sekoittumaan yhdyskunnan jätevesiin, voi lämpöpumppulai-

tokselle saapuva vesi olla suhteellisen korkeassa lämpötilassa kylminäkin aikoina. (Ait-

tomäki et al. 2008, s. 364, Nurmi 2020.) Jäteveden lämpötilat ovat kuitenkin riittävän 

korkeita, jotta lämpöpumpuilla voidaan kannattavasti tuottaa energiaa kaukolämpöver-

kon menopuolelle ympärivuotisesti, mistä esimerkkitapauksina toimivat Katri Valan ja 

Kakolan lämpöpumppulaitokset (Nurmi 2020; Valor Partners Oy 2016, s. 16–17). 

Alhaisimmillaan jätevesi laskee hieman alle 10-asteiseksi ollen tällöinkin usein paras saa-

tavilla oleva lämmönlähde. Kesäisin kaukojäähdytyksen paluuveden hyödyntäminen voi 

nousta jätevettä kannattavammaksi, jos lämpöpumppulaitoksella on vaihtoehtona käyttää 

näitä molempia. Tämä on seurausta yhdenaikaisen kaukolämmön ja -jäähdytyksen tuo-

tannon tehokkuudesta sekä kesäsisin ajoittain korkeasta kaukojäähdytyksen kysynnästä. 

Tällöin kaikkea jätevedestä tarjolla olevaa energiaa ei välttämättä saada aina hyödynnet-

tyä, mikä toisaalta ei ole tarkoituksenmukaista, jos kaukolämmön kysyntä saadaan katet-
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tua edullisesti muillakin tavoilla. (Nurmi 2020.) Mielenkiintoinen näkökulma tähän ky-

symykseen onkin se, kannattaisiko tällaisia tilanteita hyödyntää kaukolämmön kausiva-

rastontiin. Asiasta ei kuitenkaan löydy selvityksiä. 

Jätevesi osoittautuu varsin käyttökelpoiseksi lämmönlähteeksi, mutta sen paikallinen saa-

tavuus asettaa reunaehdon sille, kuinka suuri osuus kaukolämmityksestä sen avulla voi-

daan kattaa. Yhdyskuntien jätevedet muodostuvat talousjätevesistä, hulevesistä sekä 

mahdollisista kunnalliseen verkkoon ohjattavista teollisuuden jätevesistä. Talousjäteve-

sien määrä muodostuu viemäröinnin piirissä olevan asukasmäärän mukaan. Hulevesien 

määrä riippuu viemäröinnin toteutuksesta, iästä sekä toteutuksen laadusta, mutta niitä 

päätyy jätevesien sekaan Suomessa laajalti. Teollisuuden jätevesien määrä on puolestaan 

tapauskohtaista. (Laitinen et al. 2014, s. 27–30.) Esitetyn pohjalta voidaan karkeasti pää-

tellä, että saatavilla olevien jätevesien kokonaismäärä kasvaa suhteessa paikkakunnan 

asukaslukuun, eli jätevettä on saatavilla lämpöpumppujen lämmönlähteeksi suhteellisesti 

saman verran Suomen kaupungeissa.  

Suomen suurten jätevesilämpöpumppulaitosten osuudet paikallisesta kaukolämmöntuo-

tannosta ovat seuraavat: Katri Vala kattaa noin 5–7 % Helsingin kaukolämmityksestä, 

Suomenoja noin 15 % Espoon kaukolämmityksestä ja Kakola myös noin 15 % Turun 

kaukolämmityksestä (Valor Partners Oy 2016. s. 16–17). Blominmäen jätevedenpuhdis-

tamon valmistuttua Suomenojalla otetaan käyttöön uusi lämpöpumppuyksikkö, mikä nos-

taa laitoksen osuuden tuotannosta 20 prosenttiin (Helsingin Sanomat 2020). Kaikki näi-

den laitosten tuottama kaukolämpö ei kuitenkaan ole peräisin jätevedestä, vaan osittain 

myös kaukojäähdytyksestä.  

Helen on julkaissut laajentavansa Katri Valan laitosta kahdella uudella lämpöpumppuyk-

siköllä. Investointien tavoitteena on kyetä hyödyntämään Viikinmäen jätevedenpuhdista-

mon virtausta entistä tehokkaammin. Uudet lämpöpumppuyksiköt tulevat tehostamaan 

lämmöntalteenottoa ajotilanteissa, joissa tällä hetkellä kaikkea virtauksen energiaa ei 

saada talteen. (Helen 2020a; Helen 2020d.) Kysyttäessä kuinka paljon Viikinmäen jäte-

vesivirtauksessa on edelleen hyödynnettävissä olevaa energiaa, Nurmi (2020) arvioi, että 

virtauksen potentiaali on jo pitkälle käytössä. Uusien lämpöpumppujen jälkeen lämmön-

talteenoton tehostaminen voi muodostua haastavaksi. (Nurmi 2020.) Uudet lämpöpum-

put, joiden lämpötehot tulevat olemaan 18 MW ja 32 MW, tulevat nostamaan Katri Valan 

laitoksen lämpötehon 155 megawattiin. Tämä vastaa noin puolta Helsingin lämpimän 

käyttöveden tarpeesta ja noin 10 % huipputehon tarpeesta. (Helen 2020a; Helen 2020c.) 

Katri Valan tapauksesta selviää, että Helsingissä ollaan jo lähellä maksimaalista jäteve-

den hyödyntämisastetta. Voidaan täten tulkita, että jäteveden avulla tuotetun kaukoläm-

mön osuutta ei juuri voida kasvattaa edellä esitetyitä lukemista. Karkeana arviona voidaan 

esittää yläraja sille, kuinka suuren osuuden yhdyskuntien jätevesi voi kattaa paikkakun-

nan kaukolämmityksestä: osuus on korkeimmillaan noin sitä luokkaa tai hieman korke-

ampi kuin mitä se on nykyisissä tapauksissa, eli noin 10–20 %. 
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4.2.3 Kaukojäähdytyksen paluuvesi 

Kaukojäähdytysverkkoja käytetään jäähdyttämään kiinteistöjä ja verkkojen lämminnyt 

paluuvesi on yksi käyttökelpoinen lämmönlähde suurille lämpöpumpuille. Kun jäähdy-

tysverkon paluuvesi ohjataan lämpöpumpun höyrystimelle, saadaan kaukojäähdytysverk-

koa jäähdyttämällä tuotettua kaukolämpöä. Kaukojäähdytyksen paluuveden lämpötila 

vaihtelee tyypillisesti välillä 12–19 °C ja toimitetun jäähdytysveden lämpötila puolestaan 

välillä 5–10 °C (Isoaho, s. 41). Rakennusten jäähdytyksentarve on riippuvainen ulkoläm-

pötilasta sekä auringon säteilystä ja ajoittuu täten käänteisesti lämmityksentarpeelle. Kau-

kojäähdytykselle onkin pääosin kysyntää vain kesäkuukausina. Tämä on suuri ongelma 

lämmönlähteenä toimimiselle: vaikka kaukojäähdytyksen paluuveden lämpötilat ovatkin 

otollisia, on lämmönlähde huonosti saatavilla lämmityskauden aikana. Onkin oleellista 

tarkastella, mitkä ovat niitä kohteita, jotka tarvitsevat jäähdytystä talvisin (Nurmi 2020). 

Kaukojäähdytys on suhteellisen uusi muoto rakennusten jäähdytyksessä ja sitä on Suo-

messa alettu hyödyntämään vasta 2000-luvun alussa lähinnä suurissa kaupungeissa. Kau-

kojäähdytyksen kysyntä kolminkertaistui Suomessa 2010-luvulla ja näyttäisi edelleen jat-

kavan voimakasta kasvua. Vuotuisen tuotannon määrä Suomessa oli vuonna 2019 noin 

300 GWh, mikä vastaa noin prosenttia kaukolämmön tuotannosta. (Energiateollisuus ry 

2020a.) 

Vaikka kaukojäähdytys onkin kasvanut Suomessa merkittävästi, sellaisia kohteita, jotka 

tarvitsevat jäähdytystä myös lämmityskauden aikana, on kuitenkin vähän. Tähän men-

nessä tällaisia ovat olleet lähinnä datakeskukset, ja kaukojäähdytyksen kulutus Helsin-

gissä, jossa on Suomen suurin kaukojäähdytysverkko, on talvisin ollut marginaalista suh-

teessa lämmöntarpeeseen. (Nurmi 2020.) Kaukojäähdytyksen voimakas kasvu todennä-

köisesti tuo järjestelmään lisää toimijoita, jotka tarvitsevat jäähdytystä myös talvisin. Täl-

laisia kohteita tuskin kuitenkaan löytyy niin paljoa, että niistä olisi lämmitysongelman 

ratkaisuksi, mutta potentiaalia on paljon nykyistä suurempaan (Nurmi 2020).  

Kaukojäähdytyksen saatavuuden ajoituksesta seuraa, että kaukojäähdytystä hyödyntä-

vissä lämpöpumppulaitoksissa on usein vaihtoehto käyttää jotakin muuta lämmönläh-

dettä, esimerkiksi jätevettä (David et al. 2017, s. 5; Friotherm 2007). Tapaukset, joissa 

jäähdytysvesi on ainoa tai ensisijainen käytetty lämmönlähde, ovat harvinaisia, mutta täl-

laisiakin laitoksia löytyy Euroopasta muutama (David et al. 2017, s. 14–15). Niitä tosin 

saatetaan käyttää ensisijaisesti kaukojäähdytyksen tuotantoon, mistä esimerkkinä voidaan 

mainita Helenin Esplanadin lämpöpumppulaitos, joka kaukolämpöteho on kuitenkin jopa 

22 MW (Helen 2018). Kaukojäähdytysverkkojen rakentaminen on kuitenkin hyvin kus-

tannusintensiivistä toimintaa, eikä verkkoja ole järkevää rakentaa vain kaukolämmöntuo-

tannon näkökulmasta, vaan paikallisen jäähdytyksen tarpeen mukaan. (David et al. 2017, 

s. 14–15.) 

Kaukojäähdytyksen etuina voidaan kuitenkin mainita korkea saavutettava energiatehok-

kuus ja lämmönlähteen sijainti, joka on käytännössä aina kaukolämpöverkon yhteydessä. 

Lisäksi kaukolämmön ja jäähdytyksen yhteistuotanto on taloudellisesti hyvin kannatta-

vaa, sillä kaukojäähdytys saadaan ikään kuin kaukolämmöntuotannon sivutuotteena, ja 

molemmat voidaan myydä markkinoille. Tämä voidaan toki ajatella käänteisesti esimer-

kiksi kesäisin, jolloin jäähdytyksen kysyntä on suurimmillaan ja sivutuotteena saadaan 

katettua käyttöveden lämmitys. (Isoaho 2018, s. 41.) 
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Kaukojäähdytyksellä on vielä paljon laajentumisvaraa Suomessa ja se voisi toimia vaih-

toehtona esimerkiksi kiinteistökohtaisille jäähdytysratkaisuille. Nurmi (2020) arvioi, että 

Helsingissä on runsaasti kiinteistöjä, joihin liittyy sellaista energiatehokkuuspotentiaalia, 

jota pystyttäisiin käyttämään Helenin järjestelmässä ja että kaukojäähdytysverkko olisi 

tällaisten hukkalämpöjen keräämiseen toimiva väline. Tämän potentiaalin voidaan olettaa 

esiintyvän vastaavanlaisena muissakin Suomen kaupungeissa, mutta toisaalta kaukojääh-

dytysverkkoja ei ole Suomessa vielä laajalti. 

Esimerkkeinä toimivat asuinkiinteistöt, joissa ei ole minkäänlaista poistoilman lämmön-

talteenottoratkaisua (Nurmi 2020). Näiden liittäminen kaukojäähdytysverkkoon siirtäisi 

lämpöpumppuinvestoinnit energiayhtiöille, jolloin investoinnit voitaisiin tehdä suurem-

massa mittakaavassa kiinteistökohtaisten ratkaisujen sijaan. Toisaalta osassa kiinteistöjä 

voi olla luonnollinen ilmanvaihto, jolloin lämmöntalteenotto voi osoittautua mahdotto-

maksi. Suuruuden ekonomia pätee kuitenkin usein myös energiatehokkuuteen: keskite-

tyillä ratkaisuilla voidaan saavuttaa tehokkuushyötyjä (Fortum 2019a). Kaukojäähdytyk-

sen laajemmasta hyödyntämisestä asuinkiinteistöjen lämmöntalteenotossa ei löydy selvi-

tyksiä. 

Koontina voidaan todeta, että kaukojäähdytyksen paluuveden merkitys kaukolämmön 

tuotannossa on tällä hetkellä pieni. Suurin haaste on jäähdytyksentarpeen ajoittuminen 

ristiin lämmityksentarpeen kanssa sekä tuotannon suhteellisen pieni mittakaava. Kauko-

jäähdytyksen kasvu näyttäisi kuitenkin jatkuvan tulevaisuuteen ja kaukojäähdytyksellä 

on potentiaalia nousta nykyistä suurempaan rooliin lämpöpumppujen lämmönlähteenä 

myös talvisin. Lisäksi kaukojäähdytyksellä voidaan saavuttaa järjestelmätason tehok-

kuushyötyjä. Potentiaalisimmilta jäähdytyskohteilta vaikuttavat datakeskukset, joita kä-

sitellään seuraavassa luvussa. 

4.2.4 Datakeskukset  

Datakeskuksilla tarkoitetaan tiloja, joihin on sijoitettu tietokoneita, palvelimia, tallennus-

järjestelmiä sekä tietoliikennelaitteita, joilla käsitellään ja tallennetaan suuria tietomääriä. 

Datakeskuksista kuulee puhuttavan myös data- tai konesaleina. Datakeskusten toiminta 

kuluttaa suuria määriä sähköenergiaa ja laitteistot kuumenevat käytössä huomattavasti. 

Datakeskukset vaativat jatkuvaa jäähdytystä turvallisen toiminnan ylläpitämiseksi, mikä 

tuottaa merkittäviä määriä hukkalämpöä. (Stenberg 2015, s. 1.) 

Digitalisaation myötä datan prosessointi on globaalisti voimakkaassa kasvussa ja data-

keskusten tarve kasvaa. Pohjoismaat ovat osoittautuneet houkuttelevaksi kohteeksi data-

keskusten sijoittamiselle, sillä kylmä ilmasto soveltuu hyvin jäähdytystä tarvitsevalle toi-

minnalle ja Pohjoismaissa poliittinen tilanne on vakaa sekä tietotekninen osaaminen kor-

keatasoista. Lisäksi sähkö on suhteessa edullista, sähköverkko on tarpeeksi korkeajännit-

teinen sekä vakaa ja sähköntuotanto on vähäpäästöistä. (Wahlroos et al. 2018, s. 7.) 

Datakeskustoiminta on yksi nopeimmin kasvavia toimialoja Pohjoismassa ja datakeskus-

toimijoiden kiinnostus sijoittaa uusia keskuksia Pohjoismaihin näyttäisi jatkuvan tulevai-

suudessakin (Fortum 2019b). On ennustettu, että vuoteen 2025 mennessä Pohjoismaihin 

investoidaan vuosittain 280–580 MW (sähkötehoa) edestä uusia datakeskuksia (Fortum 

2019b) ja että Suomessa datakeskusten vuotuinen sähkönkulutus tulisi nousemaan jopa 5 

TWh tasolle, mikä vastaisi 5 % maan sähkön kulutuksesta (Wahlroos et al. 2018, s. 7). 

Tällä hetkellä datakeskuksia on Suomessa noin 25 kappaletta, mutta tarkka lukumäärä on 
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epäselvä (Data Center Map 2020a, Wahlroos et al. 2018, s. 9; Valor Partners Oy 2016, s. 

15). 

Edellä esitettyyn pohjautuen voidaan olettaa, että datakeskusten määrä Suomessa tulee 

lisääntymään, jolloin niiden tuottamien hukkalämpöjen hyödyntämispotentiaalin tarkas-

telu on aiheellista. Tällä hetkellä globaalisti 99 % datakeskusten hukkalämmöistä jää hyö-

dyntämättä, mutta ne voisivat hyvinkin toimia suurten lämpöpumppujen lämmönlähteinä 

kaukolämmön tuotannossa (Fortum 2019b).  

Datasalien hukkalämpöjä hyödynnetään Suomessa kaukolämmitykseen ainakin viidessä 

kohteissa, joista esimerkkeinä voidaan mainita Telian Datakeskus Helsingin Pitäjänmä-

essä, Ericssonin datakeskus Espoossa sekä Yandexin datakeskus Mäntsälässä (Wahlroos 

et al. 2018, s. 9). Tarkka kaukolämpökäytössä olevien datakeskusten lukumäärä on kui-

tenkin epäselvä. Yandexin datakeskuksen kaukolämpöteho on noin 3 MW (Valor Part-

ners Oy 2016, s. 20), kun taas kahden ensin mainitun kaukolämpötehoja ei ole saatavilla. 

Suurimmassa osassa kohteita hukkalämpöjä ei kuitenkaan hyödynnetä, mistä esimerkkinä 

toimii Googlen datasali Haminassa (Data Center Map 2020a; Wahlroos et al. 2018, s. 9). 

Datakeskusten jäähdyttämiseen on olemassa useita erilaisia tapoja, ja tyypillinen ratkaisu 

on jonkinlainen koneellisen jäähdytyksen ja vapaajäähdytyksen yhdistelmä. Datakeskus-

toimijoiden näkökulmasta vapaajäähdytys on hyvin houkutteleva vaihtoehto, koska se on 

ilmaista ja koska Suomen vesistöjen, joita on runsaasti, sekä ulkoilman lämpötilat ovat 

suotuisan alhaisia suuren osan vuodesta. Suomessa, kuten muissakin Pohjoismaissa, va-

paajäähdytys onkin käytetyin jäähdytysmuoto. (Wahlroos et al. 2018, s. 5.) Vapaajääh-

dytyksen houkuttelevuus on kuitenkin ongelmallista, sillä tällöin ylijäämälämpö lauhdu-

tetaan ympäristöön ja potentiaalinen lämmönlähde menetetään – hukkalämpöjen hyödyn-

täminen vaatiikin ennakointia ja aloitteellisuutta lämmöntuotantoyhtiöiltä (Wahlroos et 

al. 2018). 

Datakeskusten koneellisen jäähdytyksen teknisellä toteutuksella on merkitystä sen kan-

nalta, millainen lämmönlähde datakeskuksesta saatava hukkalämpö on kaukolämmityk-

sen näkökulmasta. Laitteistot voidaan jäähdyttää joko ilma- tai nestejäähdytysjärjestel-

mällä, joista ilma on ollut historiassa käytetympi. Nestejäähdytys, käytännössä vesijääh-

dytys, on kuitenkin yleistymässä.  Jäähdytystekniikka vaikuttaa saatavan hukkalämmön 

lämpötilaan. Lisäksi veden lämmönsiirto-ominaisuudet ovat huomattavasti paremmat 

kuin ilman, jota usein käytetään lämmöneristeenä. (Stenberg 2015, s. 17; Wahlroos et al. 

2018, s. 5.) 

Ilmajäähdytteisessä ratkaisussa viileämpi ilma puhalletaan laitteistoille alakautta korote-

tun lattia avulla, ja syöttöilman lämpötila on tyypillisesti välillä 18–20 °C (Stenberg 2015, 

s. 17). Laitteistojen lämmittämän ilmavirran energia saadaan edelleen talteen kiinteistön 

poistoilmasta lämpöpumpun avulla, ja talteen saatavan hukkalämmön lämpötila on tyy-

pillisesti luokkaa 25–35 °C (Wahlroos et al. 2018, s. 5). Suurin suositeltu lämpötila syöt-

töilmalle on 27 °C laitteiden toiminnan ja eliniän takaamiseksi, mikä asettaa ylärajan 

myös hukkalämmön lämpötilalle (Stenberg 2015, s. 17). 

Vesijäähdytys on tehokkaampi ratkaisu laitteistojen jäähdyttämiseen, vesi voidaan ohjata 

tarkemmin halutulle alueelle, kuten palvelintelineen seinälle tai jopa suoraan komponent-
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tien pinnalle. Tällöin kiertävän veden lämpötilat voivat olla korkeampia kuin ilmalla, jol-

loin hukkalämpö saadaan talteen korkeammassa lämpötilassa, mikä tekee siitä lämmön-

lähteenä käyttökelpoisemman. Vesijäähdytyksessä hukkalämmön lämpötilat vaihtelevat 

välillä 30–60 °C toteutuksesta riippuen. Täten vesijäähdytteisessä ratkaisussa hukkaläm-

mön nostaminen lämpöpumpulla kaukolämpöverkon lämpötilaan voidaan toteuttaa kor-

keammalla lämpökertoimella kuin ilmajäähdytteisessä ratkaisussa. (Wahlroos et al. 2018, 

s. 5.) 

Datakeskusten hukkalämpö on Suomessa tähänastisissa tapauksissa tyypillisesti hyödyn-

netty siten, että datakeskuksen yhteyteen on liitetty lämpöpumppu, joka tuottaa kauko-

lämmön paikan päällä ja syöttää sen suoraan verkkoon. Näin toimitaan esimerkiksi Yan-

dexin, Telian ja Ericssonin datakeskuksissa (Wahlroos et al. 2018, s. 10). Yksi mielen-

kiintoinen toteutusvaihtoehto on datakeskuksen kytkeminen kaukojäähdytysverkkoon. 

Tällöin kaukojäähdytysvesi välillisesti jäähdyttää keskuksen laitteistoja, ja hukkalämpö 

saadaan kerättyä talteen kaukojäähdytysverkon paluupuolelle. Kaukolämpö tuotetaan täl-

löin keskitetysti suuremmassa lämpöpumppulaitoksessa kaukolämmön ja -jäähdytyksen 

yhteistuotantona. Esimerkkinä tällaisesta ratkaisuista voidaan mainita Telecity Groupin 

datakeskus Helsingin Suvilahdessa, jonka hukkaenergia syötetään Helenin kaukojäähdy-

tysverkkoon (Data Center Map 2020b). Wahlroos et al. arvioivat (2018, s. 11), että tämä 

saattaa olla kaikista tehokkain tapa datasalien hukkalämpöjen hyödyntämiselle.   

Datakeskusten hukkalämpö on jäähdytystekniikasta huolimatta suhteellisen korkeassa 

lämpötilassa muihin lämmönlähteisiin nähden ja on kaukolämmöntuotannon kannalta hy-

vin käyttökelpoista. Kaukolämpö voidaan täten tuottaa suhteellisen korkealla lämpöker-

toimella ja lisäksi lähes kaikki datakeskusten tuottama hukkalämpö voidaan saada talteen 

(Wahlroos et al. 2018, s. 5). Huomattava etu on myös datakeskusten hukkalämpöjen ta-

sainen saatavuus vuoden ympäri. Lisäksi Suomessa toteutetut datakeskukset sijaitsevat 

usein kaupunkiympäristössä ja lähellä kaukolämpöverkkoja (Data Center Map 2020a). 

Tämänhetkisinä haasteina ovat kuitenkin toimialan heikko läpinäkyvyys sekä energiayh-

tiön ja datakeskustoimijan välisen toimintakulttuurin alkeellisuus (Wahlroos et al. 2018). 

Esimerkiksi Suomessa olemassa olevista datakeskuksista on niukasti tietoa saatavilla: 

keskusten tuottamia kaukolämpölämpötehoja harvoin ilmoitetaan julkisesti ja on epäsel-

vää, kuinka monen datakeskuksen hukkalämpöjä hyödynnetään. Lisäksi datakeskusten 

kokonaislukumäärästä ei löydy tarkkaa tietoa. 

Toiminnan avoimuus ja tiedon julkisuus edesauttaisivat uusien datakeskusten toteutusta. 

Olisi arvokasta, että toteutuneiden hankkeiden energiankulutusdataa ja kokemuksia jaet-

taisiin. Datakeskustoimijan ja lämmöntuotantoyhtiön välillä voi kuitenkin esiintyä intres-

siristiriitoja: alalle ei ole vielä muodostunut selkeitä liiketointamalleja, miten molemmat 

osapuolet voivat hyötyä toiminnasta ja miten alkuinvestointi tulisi jakaa. Datakeskustoi-

mijan ymmärrys energiatehokkuudesta voi olla alhaisella tasolla ja kaukolämpöjärjestel-

män energiasäästöt toissijainen motiivi. (Wahlroos et al. 2018.) 

Wahlroos et al. ovat tutkimuksessaan (2018, s. 7) suuntaa antavasti laskeneet, mitä en-

nusteet Suomeen sijoitettavien datakeskusten määrästä tarkoittaisivat kaukolämmön tuo-

tannon näkökulmasta. Jos ennuste toteutuisi koko laajuudessaan, eli datakeskusten vuo-

tuinen sähkönkulutus nousisi 5 TWh tasolle, he esittävät, että datakeskuksista saatava 
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kaukolämpö voisi kattaa jopa 20 % Suomen vuotuisesta kaukolämmön tuotannosta. Las-

kussa oletetaan, että valtaosa tuotetusta hukkaenergiasta saataisiin kaukolämpökäyttöön 

lämpökertoimella 2,6. (Wahlroos et al. 2018, s. 7.) Tähän lukuun tulee kuitenkin suhtau-

tua varauksella, sillä laskun lähtötietoihin liittyy suuria epävarmuuksia. 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että datakeskusten hukkalämpö on lämpöpumppujen 

lämmönlähteenä hyvin käyttökelpoista. Datakeskuksiin liittyvä potentiaali on suurta, 

mutta samalla niihin liittyy merkittäviä toimialaan ja toimintakulttuuriin kytkettyjä haas-

teita. Jotta datakeskusten hukkalämpöä voidaan ylipäätään hyödyntää, Suomeen sijoitet-

tavat hankkeet tulisi saada lähelle kaukolämpöverkkoja ja kaukolämpöyhtiöiden tulisi 

alusta asti olla mukana hankkeiden toteutuksessa. Datakeskustoimija ei ensisijaisesti yritä 

hakeutua Suomen kaukolämmityksen kannalta sopiville sijanneille. Sijaintikriteeri kui-

tenkin näyttäsi tähän saakka toteutuneen, mutta yhteistoiminta on silti vähäistä. 

Paljon on sen varassa, sijoittavatko datakeskustoimijat salejaan Suomeen. Ennusteita tu-

levista investoinneista on esitetty, mutta arviot datakeskuksista saatavan kaukolämmön 

määristä ovat hataria. On siksi haastavaa muodostaa ennustetta siitä, mikä tulee olemaan 

datakeskusten merkitys kaukolämmön tuotannossa. Ei ole minkäänlaisia takeita siitä, että 

datakeskuksia tulla sijoittamaan juuri Suomeen, vaikka onnistuneita kokemuksia löytyy-

kin. Olisikin arvokasta, että Pohjoismaissa toteutettavia datakeskushankkeita onnistuttai-

siin haalimaan Suomeen, mitä esimerkiksi Fortumin blogikirjoituksessa painotetaan (For-

tum 2019a). Asiaa ei edesauta Suomen muita Pohjoismaita korkeampi sähköverokanta. 

Datakeskukset kuuluvat jo tällä hetkellä sähköveroluokkaan II, mutta verotus on silti kor-

keampaa kuin esimerkiksi Ruotsissa (Fortum 2019a). Aiemmin mainittu Energiaverotuk-

sen uudistus on puuttumassa tähänkin epäkohtaan: veroluokan II veroastetta ollaan alen-

tamassa kohti EU:n sallimaa minimitasoa (Valtioneuvosto 2019b). 

4.2.5 Teollisuuden hukkalämmöt 

Teollisuuden hukkalämmöillä tarkoitetaan teollisuuslaitoksista ympäristöön vapautuvia 

energiavirtoja, joita laitoksen prosessissa syntyy mutta joita laitoksella ei pystytä hyödyn-

tämään. Tällaisia hukkalämpöjä voivat olla esimerkiksi prosessien jäähdytysvedet ja pois-

toilmavirrat sekä erilaiset ulospuhallukset ja prosessien poistokaasut. Lisäksi myös teol-

lisuuslaitosten ja energiantuotannon savukaasut voidaan käsittää vastaaviksi hukkaener-

giavirroiksi, mutta niitä tarkastellaan jäljempänä omassa luvussaan. (Motiva 2019, s. 18.)  

Kuten luvussa 3.1.2 mainittiin, teollisuuden hukkalämmöt ovat ainoa lämmönlähteiden 

laji, joiden potentiaalia on Suomessa tutkittu. YIT on tehnyt Energiateollisuus ry:n sekä 

Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta kartoituksen (2010) teollisuuden hukka-

lämpömääristä, ja kartoituksessa on arvioitu myös näiden hyödyntämistä kaukolämmi-

tyksessä. Motiva on puolestaan selvityksessään (2019) koonnut yhteen useampia Suomen 

teollisuuden hukkalämpöpotentiaalia arvioineita raportteja. YIT:n selvitys on jo hieman 

vanhentunut, mutta sen sisällön voidaan kuitenkin olettaa olevan suuntaa antavasti oikein, 

sillä teollisuuden hukkalämpöjen hyödyntämisasteen voidaan olettaa pysyneen samassa 

suuruusluokassa. Jos toimintakulttuurissa olisi 2010-luvun aikana tapahtunut merkittäviä 

muutoksia, tästä todennäköisesti löytyisi aineistoa. Tällaiseen viittaavaa aineistoa ei kui-

tenkaan löydy. Motivan selvitys on puolestaan sisällöltään ajantasainen. 

Teollisuuden hukkalämmöille ei voida esittää tarkkoja ominaispiirteitä, kuten aiemmin 

käsitellyille lämmönlähteille, sillä lämpövirtojen määrä ja laatu ovat kytköksissä kunkin 
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tuotantolaitoksen prosessiin, jolloin hukkalämpöjen ominaisuudet ovat aina tapauskoh-

taisia. Hukkalämmön lämpötila voi vaihdella käytännössä haaleiden jäähdytysvesien 

lämpötiloista aina savukaasujen lämpötiloihin, jolloin suuntaa antavana haarukkana voi-

daan esittää 20–150 °C (Motiva 2019, s. 17). Suurin osa teollisuuden hukkalämmöistä on 

Suomessa kuitenkin lämpötilaltaan alle 55 °C, ja suuret lämpöpumput olisivatkin toimiva 

ratkaisu näiden hyödyntämiselle (Motiva 2019, s. 5; YIT 2010, s. 55). Näitä kuumempia 

hukkalämpöjä voitaisiin puolestaan hyödyntää kaukolämpöverkoissa ilman lämpöpump-

pua (YIT 2010, s. 49).  

Ongelmaksi teollisuuden hukkalämpöjen hyödyntämiselle muodostuu kuitenkin läm-

mönlähteiden sijainti, sillä ne saattavat olla hyvinkin kaukana kaukolämpöverkoista, jol-

loin korkealaatuisenkin hukkalämpövirran hyödyntäminen muuttuu mahdottomaksi. Toi-

sena ongelmakohtana voidaan mainita teollisuuden hukkalämpöjen saannin luotettavuus: 

lämmöntuotantoyhtiön näkökulmasta on ensisijaisen tärkeää ylläpitää lämmönjakelun 

toimitusvarmuutta ja teollisuuslaitoksen hukkalämpöjen saatavuus on puolestaan riippu-

vaista toimijan liiketoiminnan kannattavuudesta, joka saattaa heilahdella. Tällöin teolli-

suuden hukkalämpöjen käyttöön liittyy riskejä, jotka ovat sitä suuremmat, mitä suurem-

man osuuden kaukolämmön tuotannosta teollisuudesta saatava hukkalämpö kattaa. Yh-

teystyö teollisuusyrityksen kanssa vaatiikin tarkkoja toimitussopimuksia. Prosessiteolli-

suuden tuottamat hukkalämpötehot ovat kuitenkin melko stabiileja. (YIT 2010, s. 55–59.) 

Hukkalämpöjä syntyy teollisuudessa paljon ja pelkästään alle 55 °C hukkalämpöjen 

määrä on moninkertainen Suomen kaukolämmön kulutukseen verrattuna (YIT 2010, s. 

55). Teollisuudessa syntyvien hukkalämpöjen hyödyntämisaste teollisuuslaitosten ulko-

puolella on kuitenkin Suomessa hyvin alhainen ja kulttuuri tällaiselle toiminnalle vaikut-

taisi olevan melko kehittymätöntä. Vuonna 2010 vain 0,5 % kaikesta teollisuuden hukka-

lämmöstä saatiin hyötykäyttöön teollisuuslaitosten ulkopuolella. (YIT 2010, s. 57.) On 

kuitenkin tapauksia, joissa teollisuuslaitos myy hukkalämpöä kaukolämpöyhtiölle, ja ko-

kemukset näistä ovat olleet hyviä (YIT 2010, s. 56; YLE 2020b). 

Toiminta ei silti ole yleistynyt eikä yksikään Suomen suurista lämpöpumppulaitoksista 

hyödynnä teollisuuden hukkalämpöjä lämmönlähteenään (Motiva 2019, s. 16; Valor Part-

ners Oy 2016, s. 15, 18; YIT 2010, s. 56–57). Myötävaikuttavia tekijöitä toimintakulttuu-

rin alkeellisuudelle ovat olleet teollisuustoimijoiden heikkotasoinen ymmärrys energian-

käytön hyödyntämismahdollisuuksista, lämmöntuotantoyhtiöiden näkökulmasta edulli-

sempien vaihtoehtojen olemassaolo, hukkalämpöihin liittyvät toimitusvarmuusriskit, kil-

pailun puute kaukolämpöalalla sekä puuttunut poliittinen paine ja kannustimet (YIT 

2010, s. 58). 

Motivan selvityksessä (2019, s. 16) esitetään, että Suomessa teollisuudessa syntyy vuo-

sittain 16 TWh sellaista hukkalämpöä, joka olisi teknisesti hyödynnettävissä. Arvio ei 

kuitenkaan huomioi sitä, kuinka suuri osa tästä energiamäärästä olisi hyödynnettävissä 

kaukolämmityksessä, eli miten nämä hukkalämmönlähteet esimerkiksi sijoittuvat. (Mo-

tiva 2019, s. 16.) YIT:n kartoituksessa puolestaan arvioidaan (2010, s. 56–57), että noin 

4–5 TWh teollisuuden hukkalämmöistä olisi sellaista, jota teknisesti voitaisiin hyödyntää 

kaukolämpöverkoissa. Arvion laskennassa huomioitiin lämmönlähteiden tehotasot, läm-

pötilat sekä sijainnit, muttei toteutusten taloudellista kannattavuutta eikä tarvittavien al-
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kuinvestointien suuruuksia. (YIT 2010, s. 56–57.) Luvut ovat huomattavan suuria: esi-

merkiksi YIT:n esittämä arvio vastaisi noin 11–14 % Suomen vuosittaisesta kaukoläm-

möntuotannosta, joka on noin 35 TWh (Energiateollisuus ry 2020a). 

Syntyvien hukkalämpöjen määrä on riippuvainen toimialan energiakulutuksesta. Metsä- 

ja kemianteollisuus sekä metallien jalostus, jotka kuluttavat valtaosan koko Suomen teol-

lisuuden käyttämästä energiasta, synnyttävät noin 85 % kaikista teollisuuden hukkaläm-

möistä Suomessa. (Motiva 2019, s. 15–17.) Metsäteollisuus yksin kattaa lähes puolet te-

ollisuuden tuottamasta hukkalämmöstä. Muita suuria hukkalämpöjä tuottavia toimialoja 

ovat elintarviketeollisuus sekä sahatavaran ja puutuotteiden valmistus. Öljyn- ja muovien 

jalostus ovat puolestaan merkittäviä kemianteollisuuden alla olevia yksittäisiä toimialoja. 

Metsäteollisuuden, jonka hukkalämpöpotentiaali on suurinta, tuotantolaitokset sijaitsevat 

pääosin hyvin kaukana suuremmista kaukolämpöverkoista. Sama ongelma on myös me-

tallien jalostuksen kohdalla. (YIT 2010, s. 57.) 

Esitettyihin lukuihin, varsinkin hukkalämpömääriin, liittyy oletuksia ja epävarmuuksia, 

mutta niiden suuruusluokkia voidaan pitää suuntaa antavasti oikeina. Teollisuuden huk-

kalämpöihin liittyvät potentiaalit tunnetaan toimialakohtaisesti ja niistä osataan esittää 

suuruusluokka-arvioita. Tarkempaa käsitystä hukkalämpöjen määristä ei kuitenkaan 

löydy. Johtopäätöksenä esitetyistä arvioista voidaan tulkita, että teollisuudesta voi löytyä 

runsaastikin käyttökelpoisia vielä hyödyntämättömiä hukkalämpöjä, joilla voitaisiin kat-

taa parhaimmillaan suuria osuuksia läheisten kaupunkien kaukolämmityksestä. 

Seuraava askel olisikin tarkempi tapauskohtainen kartoitus, jossa paikkakunnittain selvi-

tettäisiin kaukolämpöjärjestelmien ja läheisten teollisuuslaitosten integraatiomahdolli-

suuksia. Tämä vaatisi uudenlaista kaukolämpö- ja teollisuusyritysten yhteistyötä sekä 

hukkalämpöliiketoimintaa, joita voitaisiin helpottaa poliittisella ohjauksella. (Motiva 

2019, s. 32–33.) On myös ehdotettu, että kaukolämpöliiketoiminnan avaaminen kilpai-

lulle sekä kaukolämmön myynnin ja siirtoverkkojen eriyttäminen toisistaan voisivat edis-

tää teollisuuden hukkalämpöjen hyödyntämistä (Smart Energy Transition 2017). 

Kulttuuri teollisuuden hukkalämpöjen hyödyntämiselle näyttäisi kuitenkin olevan tällä 

hetkellä murroksessa ja useita selvityksiä on Suomessa hiljattain käynnistetty. Esimer-

kiksi Helen, Fortum ja Keravan Energia selvittävät parhaillaan Kilpilahdessa sijaitsevien 

Nesteen öljynjalostamon sekä Borealiksen muovinjalostamon hukkalämpöjen hyödyntä-

mistä ja vastaavasti Turun Seudun Energiantuotanto selvittää Nesteen Naantalin öljynja-

lostamon hukkalämpöjen käyttöä. Lappeenrannan Energia on myös ilmaissut kiinnostuk-

sensa kasvattaa hukkalämpöjen osuutta kaukolämmityksessään ja selvittää parhaillaan 

UPM:n tehtaiden hukkalämpöjen hyödyntämistä. (YLE 2020b.) Lisäksi Helen ja Paulig 

ovat julkistaneet, että Pauligin Vuosaaren kahvipaahtimon hukkalämpöjä aletaan hyödyn-

tämään Helenin kaukolämpöverkossa (Helen 2019d). Tällainen toiminta on kuitenkin 

vasta alkutekijöissä ja aikaisempi tuntemus aiheesta on vähäistä.  

Tarkempaan tarkasteluun voidaan nostaa Kilpilahden tapaus. Jalostamojen toimijat Neste 

ja Borealis Polymers sekä energiayhtiöt Helen, Fortum ja Keravan Energia selvittävät 

parhaillaan, miten jalostamojen hukkalämpö saataisiin käytettyä pääkaupunkiseudun 

kaukolämmityksessä. Kyseessä on huomattavan suuri yksittäinen hukkalämpöesiintymä: 

jalostamoilla syntyvien hukkalämpöjen yhteenlaskettu lämpöteho on noin 1000 MW ja 

ovat lämpötilat ovat välillä 25–35 °C. Hukkalämmön vuotuinen määrä vastaa lähes koko 



 

46 

pääkaupunkiseudun vuotuista kaukolämmön kulutusta ja teho noin kolmannesta Helsin-

gin huipputehosta. Hukkalämmön tuominen pääkaupunkiseudulle vaatisi 40 km mittaisen 

yhdysputken rakentamista, jossa lämpöhäviöt olisivat parin asteen luokkaa. Kyseessä on 

miljardin euron suuruusluokassa oleva hanke, jonka toteutusta parhaillaan selvitetään. 

Selvityksen kannattavuustarkastelut tulevat osoittamaan, lähdetäänkö hanketta toteutta-

maan. (Helsingin Sanomat 2020.) Tapaus on kokoluokaltaan valtava ja poikkeuksellinen. 

Tämä viestii siitä, että jos näinkin merkittäviä kohteita on vielä hyödyntämättä, teollisuu-

desta löytynee käyttämättömiä hukkalämpöjä muualtakin. 

4.2.6 Savukaasujen lämmöntalteenotto 

Vaikka teollisuuden hukkalämpöjen hyödyntämisaste onkin matala, savukaasujen läm-

möntalteenoton hyödyntämisessä on tapahtunut merkittävää kehitystä ja savukaasupe-

surit ovat yleistyneet Suomessa 2010-luvun aikana. Savukaasut ovat tyypillisesti kor-

keimmissa lämpötiloissa teollisuus- ja energiantuotantolaitoksilta poistuvia hukkalämpö-

virtoja, ja siksi niiden lämmöntalteenotto on merkittävä energiansäästötoimenpide. Savu-

kaasujen lämmöntalteenoton energia saadaan hyödynnettyä kaukolämmityksessä: savu-

kaasupesurilla voidaan tuottaa jopa yli 20 % laitoksen kaukolämpötehosta. (Rissanen 

2016, s. 30.) 

Lämpöpumput ja lämmöntalteenottoratkaisut kattavat parhaillaan 10 % Suomessa tuote-

tusta kaukolämmöstä (Energiateollisuus ry 2020a). Lukema on yli kolminkertaistunut 

2010-luvulla, mikä on pitkälti seurausta savukaasupesureiden yleistymisestä, mutta osit-

tain toki myös lämpöpumppulaitosten yleistymisestä. Savukaasupesureita on otettu käyt-

töön etenkin voima- ja lämpölaitoksilla. (Motiva 2019, s. 16.) On kuitenkin epäselvää, 

onko vastaavaa kehitystä tapahtunut muussakin teollisuudessa ja olisiko teollisuuden pro-

sessien savukaasuista kaukolämmöntuotannon lämmönlähteeksi. Toisaalta teollisuuslai-

tos ensisijaisesti hyödyntää lämmöntalteenotosta saatavan energian omassa prosessis-

saan, jos vain mahdollista.  

Savukaasupesurit kytkeytyvät tämän työn aihepiriin siten, että pesurin toimintaa voidaan 

entisestään tehostaa kytkemällä lämpöpumppu pesurin yhteyteen. Kaukolämmön paluu-

veden, joka jäähdyttää savukaasulauhdetta, lämpötilaa saadaan alennettua lämpöpum-

pulla, mikä tehostaa lämmöntalteenottoa savukaasusta. Talteenotettu energia syötetään 

takaisin kaukolämmön paluulinjaan, jota tällöin saadaan esilämmitettyä. Näin savukaa-

sujen lämpötilaa saadaan alennettua entisestään jopa 20 °C. Ratkaisussa lämpöpumpun 

lämmönlähteenä toimii savukaasulauhde, vaikka lämpöpumpun höyrystinpuolelle onkin 

kytketty kaukolämmön paluuvesi. Energia siirtyy savukaasulauhteesta kaukolämpöver-

kon paluulinjaan, mikä nostattaa lämmöntalteenottolaitoksen tuottamaa kaukolämpöte-

hoa. Saavutettu hyöty on tällöin lämmöntalteenottolaitoksen toiminnan tehostuminen. Sa-

vukaasulauhteen lämpötilat vaihtelevat välillä 30–50 °C. (Rissanen 2016, s. 33.) 

Esimerkkinä tällaisesta lämpöpumpun kytkennästä osaksi savukaasujen lämmöntalteen-

ottolaitosta voidaan mainita Elenia Lämpö Oy:n lämpökeskus Toijalassa, joissa lämpö-

pumpun tuottama lämpöteho on 0,6 MW. Tämä vastaa noin kolmannesta koko lämmön-

talteenottolaitoksen lämpötehosta. (Valor Partners Oy 2016, s. 15.) Saatavilla olevan tie-

don pohjalta on kuitenkin vaikeaa muodostaa kokonaiskuvaa kuinka yleisiä tällaiset rat-

kaisut Suomessa ovat. 
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Rissanen (2016) toteaa, että vaikka savukaasupesureiden käyttö on yleistynyt, ei niiden 

täyttä potentiaalia Suomessa vielä hyödynnetä. Koska lisäksi savukaasupesureiden yleis-

tyminen on suhteellisen tuore ilmiö, voidaan olettaa, että Suomesta löytynee vielä run-

saasti kohteita, joissa lämpöpumpulla tehostettua ratkaisua ei hyödynnetä. Lämpöpump-

pujen käyttöön osana savukaasujen lämmöntalteenottoa näyttäisi täten liittyvän merkittä-

vää laajentumispotentiaalia. Rissasen (2016) mukaan investointi savukaasujen lämmön-

talteenottoon voimalaitoksilla voi muodostua hyvinkin kannattavaksi.  

Savukaasupesurin yhteydessä voidaan hyödyntää myös absorptiolämpöpumppua mekaa-

nisen kompressorilämpöpumpun sijaan, jos esimerkiksi voimalaitoksella voi olla matala-

painehöyryä saatavilla lämpöpumpun käyttöenergiaksi. Esimerkkeinä tällaisesta ratkai-

susta toimivat Fortumin Riihimäen voimalaitoksen savukaasujen lämmöntalteenottolai-

toksen lämpöpumput sekä Helenin Vuosaaren tulevan biolämpölaitoksen savukaasujen 

lämmöntalteenottolaitoksen lämpöpumppu. Riihimäen laitoksen kahden lämpöpumpun 

tuottama lämpöteho on yhteensä 9 MW (Valor Partners Oy 2016, s. 15). Vuosaaren lai-

toksen kohdalla ei olla eritelty, kuinka suuren lämpötehon juuri lämpöpumppu tuottaa, 

mutta koko lämmöntalteenottolaitoksen kaukolämpöteho tulee olemaan 69 MW, mikä on 

yli 30 % laitoksen polttoainetehosta. Laitoksen savukaasut saadaan jäähdytettyä jopa alle 

12-asteiseksi. (Valmet 2020.) 

4.2.7 Muut jäähdytyskohteet 

Tähän asti on käsitelty tyypillisimpiä ja potentiaalisimpina pidettyjä hukkalämpöjen läh-

teitä. Kaukolämmön tuotannon näkökulmasta on kuitenkin yhdentekevää, mistä saatava 

hukkaenergia on peräisin, ja maailmalta löytyykin mielenkiintoisia epätavanomaisempia 

jäähdytysratkaisuja, joiden hukkaenergiaa on saatu hyödynnettyä kaukolämmitykseen. 

Tässä viimeisessä hukkalämpöjä käsittelevässä luvussa esitellään lyhyesti muutamia täl-

laisia jäähdytyskohteita. Tapausten rajaus on tehty siten, että ne voisivat olla yleistettä-

vissä: esimerkeiksi valikoitui sairaalan, luistinradan sekä metrotunnelin jäähdytysratkai-

sut. Luvun tarkoituksena on osoittaa, että hukkaenergiaa esiintyy koko yhteiskunnan laa-

juudessa, ja epätavanomaistenkin kohteiden hyödyntäminen voi osoittautua kannatta-

vaksi myös kaukolämmityksen kokoluokassa.  

Ensimmäisenä esimerkkinä voidaan nostaa Jorvin sairaala, jonka hukkalämpöjä hyödyn-

netään Espoon kaukolämpöverkossa. Kohteessa on Fortumin operoima lämpöpumppu, 

jolla saadaan tuotettua sairaalan tarvitsema jäähdytys ja joka samalla tuottaa kaukoläm-

pöä 1,38 MW lämpöteholla. Jäähdytysjärjestelmä on otettu käyttöön vuonna 2016 ja läm-

pöpumpun on toimittanut Oilon. (Oilon 2016.) 

Toisena erimerkkinä voidaan mainita urheilupuiston lämmöntalteenottojärjestelmä Jev-

nakerin kunnassa Norjassa. Kohteessa olevaa lämpöpumppua käytetään luistinratojen 

jäähdyttämiseen, ja toisena lämmönlähteenä toimii viereisen jalkapallokentän alle raken-

nettu maalämpöputkisto. Järjestelmä tuottaa 0,5 MW lämpötehon paikalliseen kaukoläm-

pöverkkoon. Järjestelmä on vuodelta 2012 ja Oilonin toimittama. Suomi on täynnä jää-

halleja, joissa jäähdytyskoneiden lauhdelämmöt tyypillisesti hukataan. Näiden hyödyntä-

misestä ei kuitenkaan löydy selvityksiä. (Oilon 2016.) 

Viimeisenä voidaan nostaa esille tuore esimerkki Lontoosta, jossa metrotunnelin poistoil-

makanavan lämmöstä tuotetaan kaukolämpöä. Metrotunneleissa syntyy huomattava-
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määrä hukkalämpöä junien jarruttamisen ja sähkömoottoreiden, kitkahäviöiden sekä mat-

kustajien seurauksena. Näiden hukkalämpöjen talteen ottamiseksi metrotunnelin poistoil-

makuilun yläpäähän on kytketty lämpöpumppu, jolla tuotetaan 1 MW suuruinen lämpö-

teho paikalliseen kaukolämpöverkkoon ja samalla jäähdytetään metrotunnelia. Lämmön-

lähteenä toimii metrontunnelin ilma, jotka ohjataan puhaltimella lämpöpumpulle. Ilman 

lämpötila vaihtelee välillä 16–28 °C ja sitä jäähdytetään noin 10 °C. Vastaavia metron 

poistoilmakuiluja on Lontoossa yli 200 ja ne sijaitsevat tunneleissa 1–2 km välein. Ta-

pauksessa on kyse vasta yhden tällaisen kanavan hyödyntämisestä. Järjestelmä on käyt-

töönotettu alkuvuodesta 2020, ja ensimmäinen laatuaan maailmassa. (Davies et al. 2019; 

Scottish construction now 2020.) Helsingin metron jäähdytysratkaisusta ja -tarpeesta on 

kuitenkin niukasti tietoa saatavilla.  

4.3 Geoterminen energia 

Geoterminen energia sekä geoenergia ovat aivan viime vuosina nousseet Suomessa mu-

kaan keskusteluun varteenotettavista vaihtoehtoista lämmöntuotantomuodoista. Vaikka 

kyseessä on luonnonvara, jonka olemassaolo on kauan tiedostettu ja jota maailmalla on 

hyödynnetty vuosikymmeniä, on aihe Suomessa uusi ja ajankohtainen. Tässä luvussa kä-

sitellään geoenergiaa ja geotermistä energiaa yhtenä suurten lämpöpumppujen lämmön-

lähteenä. Tarkastelu toteutetaan myös yleisemmin kaukolämmityksen näkökulmasta, sillä 

hyödyntäminen ei välttämättä vaadi lämpöpumppua. Näin toimitaan, koska geotermisen 

energian ja geoenergian potentiaali yhtenä Suomen lämmityssektorin murroksen ratkai-

suna on huomattava, ja tällaisten ratkaisujen etsiminen oli keskeinen ajuri tämän työn 

taustalla. 

4.3.1 Suomen kallioperän omaisuudet 

Aluksi tulee määritellä aiheeseen liittyvää termistöä. Geotermisellä energialla ja geoener-

gialla (tai vastaavasti geotermisellä lämmöllä ja geolämmöllä) tarkoitetaan eri asioita, ja 

käsitteet usein sekoitetaan keskenään. Määritelmän mukaan erottava tekijä kahden käsit-

teen välillä on se, mistä lämpöenergia on peräisin. Geoenergialla, joka näistä kahdesta on 

Suomessa tutumpi, tarkoitetaan maa- ja kallioperään varastoitunutta auringon säteilyn 

energiaa. Geoterminen energia tarkoittaa puolestaan lämpöenergiaa, joka on syntynyt sy-

vällä kallioperässä tai maapallon sisuksissa. Geoterminen energia on peräisin joko syvällä 

maan kuoressa tapahtuvasta radioaktiivisesta hajoamisesta tai maapallon vaipassa ja yti-

messä tapahtuvista reaktioista. Suomessa geotermisen energian kallioperää lämmittävä 

vaikutus havaitaan noin 500 metrin syvyydessä. (Huusko 2016.) 

Geotermistä energiaa ja geoenergiaa hyödynnetään samalla konseptilla, eli poraamalla 

kallioperään lämpökaivoja. Kaivojen syvyys määrittää kummasta on kyse: kun syvyys on 

alle 500 m, on kyse geoenergiasta, josta arkisemmin puhutaan myös maalämpönä. Kun 

porareiän syvyys ylittää 500 m, on kyse määritelmän mukaan geotermisestä energiasta. 

(Huusko 2016.) Lisäksi kuulee puhuttavan matalasta, keskisyvästä ja syvästä geotermi-

sestä energiasta. Näistä ensimmäinen viittaa maalämpöön ja kaksi viimeistä ovat geoter-

misen energian tarkempaa luokittelua, mikä myös perustuu lämpökaivon syvyyteen. Noin 

neljän kilometriin asti porareikä on keskisyvä, minkä jälkeen voidaan puhua syvästä geo-

termisestä energiasta. (Swiss Seismological Service 2020; ÅF Consult Oy 2019, s. 21.) 

Termit ovat paljolti toisiaan muistuttavia ja varmasti osittain siksi epäjohdonmukaisesti 

käytettyjä. Epäjohdonmukainen sanasto toisaalta myös viestii siitä, että toimiala on Suo-

messa tuore, eikä vakiintunutta toimintakulttuuria ole vielä muodostunut.  
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Geoterminen lämpö sekä geolämpö ovat käytännössä rajattomia energialähteitä. Pelkäs-

tään maankuoren ylimpään 300 metrin kerrokseen on Suomessa varastoitunut tuhatker-

tainen energiamäärä Suomen lämmityksentarpeeseen verrattuna (Geologian tutkimuskes-

kus 2019a). Tätä syvemmällä olevan lämpöenergian määrä on vielä huomattavasti suu-

rempi ja kallioperän lämpötila kasvaa syvemmälle mentäessä geotermisen energian vai-

kutuksen voimistuessa (Huusko 2016). Olennaisia kysymyksiä geoenergian ja geotermi-

sen energian hyödyntämisessä onkin, kuinka syvälle kallioperään tarvitsee porata, jotta 

saavutetaan tarpeeksi korkea lämpötila, mikä on toteutuksen kannalta optimaalinen tavoi-

teltava lämpötila ja miten kallioperän lämpö kannattaa ottaa talteen. 

Lämpö siirtyy kallioperässä kohti maan pintaa pääosin johtumalla. Lämmönsiirto kuiten-

kin riippuu useasta seikasta, kuten kallioperän kivilajin mineraalikoostumuksesta, kitei-

den suunnasta sekä kiven huokoisuudesta ja rikkonaisuudesta. Lisäksi pohjaveden määrä 

ja liikkeet vaikuttavat lämmönsiirtoon. Pelkästään kivilajeissa esiintyy voimakasta pai-

kallista vaihtelua. Näiden tekijöiden yhteisvaikutusta kuvataan suureella geoterminen 

gradientti, Γ, joka ilmoittaa lämpötilan kasvunopeuden kallioperässä syvemmälle mentä-

essä. Suomessa tyypillinen geotermisen gradientin arvo on 10–15 °C/km, mutta arvot 

vaihtelevat paikallisesti merkittävästi, jolloin energian talteenoton näkökulmasta olen-

naista on tarkka paikkakohtainen kallioperän tuntemus. Geotermisen gradientin avulla 

voidaan mallintaa kallioperän lämpötilaa syvyydellä z kaavan 9 mukaisesti. (Geologian 

tutkimuskeskus 2019b, s. 48, 51, 58.)        

(9) 

Kaavassa 9 Lämpötila T0 viittaa maanpinnan lämpötilaan, joka on riippuvainen ulkoläm-

pötilasta sekä vuodenajasta ja vaihtelee Suomessa tyypillisesti välillä 0,5–7,6 °C (Geolo-

gian tutkimuskeskus 2019b, s. 51). Ulkolämpötilan ja vuodenajan vaikutus kallioperän 

lämpötilaan poistuvat kuitenkin jo 15 metrin syvyydessä (Uski & Piipponen 2019, s. 9). 

Lisäksi maanpinnan, mutta myös kalloperän lämpötilat laskevat merkittävästi Suomessa 

pohjoiseen siirryttäessä (Huusko 2016). Kaavasta (9) havaitaan, että kaukolämmityksen 

menoveden lämpötilataso saavutetaan noin 6–8 km syvyydessä, mikä vastaa kirjallisuu-

dessa esiintyviä arvoja (Geologian tutkimuskeskus 2019a; Huusko 2016; Uski & Piippo-

nen 2019, s. 9). Kallioperän lämpötilan perusteella geoterminen energia vaikuttaisi täten 

varteenotettavammalta vaihtoehdolta kaukolämmityksen näkökulmasta kuin geoenergia.  

Myös geoenergian käyttöä kaupunkien lämmityksessä on tutkittu. Hyödyntäminen vaatisi 

kuitenkin huomattavan suuren määrän lämpökaivoja tiheästi sijoiteltuna ja tällaisen rat-

kaisun toteutus muodostuisi kaupunkiympäristössä haasteelliseksi. (Geologian tutkimus-

keskus 2019a.) Lisäksi pohjavedet voidaan mieltää yhtenä geoenergian lähteenä. Niihin 

liittyy Suomessa suurta hyödyntämätöntä lämmityspotentiaalia, mutta usein käyttömah-

dollisuudet liitetään vain juomaveden tuottamiseen. Pohjavesien lämpötilat ovat suhteel-

lisen tasaisia ympäri vuoden vaihdellen välillä 3–7 °C, minkä puolesta ne voisivat sovel-

tua lämpöpumppujen lämmönlähteeksi. (Arola 2015.) Aittomäki et al. (2008, s. 364) to-

teavat, että ongelmaksi nousee kaukolämmityksen näkökulmasta riittävän suurten pohja-

vesiesiintymien saatavuus. Toisaalta Arola osoittaa väitöskirjassaan (2015), että pohjave-

siä esiintyy runsaasti Suomen kaupunkialueilla. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että geoener-

gia soveltuu paremmin kiinteistökokoluokan lämmitysratkaisuihin, ja siksi tässä työssä 

tarkastellaan vain geotermistä energiaa. 
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Suomessa geotermisen gradientin arvot ovat maailmalaajuisesti tarkasteltuna suhteellisen 

alhaisia, ja täällä tarvitsee porata suhteellisen syvälle halutun lämpötilan saavuttamiseksi. 

Maapallon keskimääräinen geoterminen gradientti on 33 °C/km, mikä tarkoittaa, että noin 

kolmen kilometrin syvyydestä voidaan saada kiehuvaa vettä. Suurimmillaan lukema voi 

olla jopa yli 200 °C/km vulkaanisilla alueilla. (Huusko 2016.) Suomen olosuhteet eivät 

täten ole otolliset geotermisen energian hyödyntämiselle. Kokemuksia geotermisen ener-

gian käytöstä löytyy maailmalta useita, mutta nämä eivät ole vertailukelpoisia Suomen 

geologisten olosuhteiden kanssa (Uski & Piipponen 2019, s. 11). 

Suomessa kallioperä on kovaa, mikä vaikeuttaa poraamista (St1 2020; Uski & Piipponen 

2019, s. 39). Suurimpana haasteena geotermisen energian käytölle ovatkin poraamisen 

kustannukset, jotka kattavat valtaosan koko hankkeen kustannuksista (Energiateollisuus 

ry 2020b; ÅF Consult Oy 2019, s. 23). Poraaminen muuttuu haastavammaksi ja kalliim-

maksi syvemmälle mentäessä (Isoaho 2018, s. 43; St1 2020; ÅF Consult Oy 2019, s. 23). 

Syväporaamistekniikan viimeaikainen kehitys on kuitenkin ollut taustalla oleva tekijä 

sille, että kiinnostus geotermisen energian hyödyntämiseen on Suomessakin noussut 

(Huusko 2016). Poraushaasteiden lisäksi suomalaisen kallioperän vedenläpäisevyys on 

suhteellisen alhaista, mikä myös vaikeuttaa geotermisen lämpölaitoksen toteutusta (Uski 

& Piipponen 2019, s. 11). 

4.3.2 Laitoskonseptit 

Geotermistä energiaa voidaan ottaa kallioperästä talteen erilaisin menetelmin, mutta Suo-

messa talteenotolle ole vielä muodostunut vakiintuneita sovelluksia. Erilaisia laitosrat-

kaisuja Suomen olosuhteisiin on esitetty ja useampi pilottiprojekti on toteutusvaiheessa. 

Suomen ensimmäinen geoterminen lämpölaitos on valmistunut Espoon Koskeloon Tam-

mikuussa 2020. (St1 2020; QHeat 2020.) Tämä luku keskittyy geotermisen lämpölaitok-

sen toteutusvaihtoehtoihin ja käynnissä olevia hankkeita käsitellään seuraavassa luvussa. 

Kokemuksia piloteista ei ole vielä saatavilla ja hankkeet tulevat valmistuessaan näyttä-

mään, mitkä käytännöt osoittautuvat parhaiksi. Kaikkien menetelmien perusperiaate on 

sama: kallioperään poratussa lämpökaivossa kierrätetään lämmönkeruunestettä, johon 

kallioperän lämpöenergia johtuu. Merkittävimpiä eroja eri toteutustapojen välillä ovat 

kaivon syvyys ja tavoiteltu lämpötila, käytettävä lämmönkeruuneste, sekä kaivon ra-

kenne, joka voi olla suljettu tai avoin. Lisäksi keskeinen muuttuja geotermisen laitoksen 

toteutuksessa on se, käytetäänkö ratkaisussa lämpöpumppua. (Uski & Piipponen 2019, s. 

8–12.) 

Jos lämpökaivo porataan tarpeeksi syvälle, eli 6–8 km syvyyteen, saatava lämpö voidaan 

suoraan hyödyntää kaukolämpöverkkoon. Vaihtoehtoisesti voidaan porata huomattavasti 

matalampi kaivo ja lämmenneen lämmönkeruunesteen lämpötila voidaan nostattaa kau-

kolämpöverkon lämpötiloihin lämpöpumpun avulla. Tämä alentaa huomattavasti poraus-

kustannuksia, mutta toisaalta investointi lämpöpumppuun on merkittävä. Esimerkiksi 40 

°C lämpötilat saavutetaan noin 2–3 km syvyydessä. Lämpöpumpun lämmönlähteenä esi-

merkin mukainen 40-asteinen vesi olisi hyvin käyttökelpoista, ja kaukolämpöverkon me-

noveden lämpötila voitaisiin saavuttaa suhteellisen korkealla lämpökertoimella 

Suljettu lämpökaivo tarkoittaa yhden porareiän ratkaisua, jossa reikään asennetaan U-

putki tai koaksiaaliputki. Lämmönsiirtoneste ei tällöin ole kosketuksissa ympäristön 

kanssa, vaan lämmönsiirto tapahtuu putken seinämien lävitse. Suljetuissa järjestelmissä 
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lämmönkeruunesteenä käytetään tyypillisesti veden ja etanolin seosta. Konsepti on tuttu 

maalämpösovelluksista, mutta sitä voidaan soveltaa myös syvempiin porareikiin. (Uski 

& Piipponen 2019, s. 8.) Esimerkkinä toimii QHeatin laitoskonsepti, joka hyödyntää sul-

jettua kiertoa ja keskisyviä porareikiä. Tällainen laitos on tammikuussa 2020 käyttöön-

otettu Espoon Koskelossa. (QHeat 2020) 

Avoimessa kaivossa lämmönsiirto tapahtuu suoraan nesteen ja kallioperän välillä, jolloin 

lämmönsiirtonesteenä käytetään vettä. Avoimessa järjestelmässä kylmälle syöttövedelle 

ja lämmenneelle ylös pumpattavalle vedelle tarvitaan erilliset porareiät. Kallioperään 

pumpattava vesi ohjataan virtaamaan syöttöreiästä paluureikään kallioperän halkeamien 

kautta. Porareikien etäisyys toisistaan voi reikien alaosissa olla jopa kilometrejä. Tällöin 

on olennaista tuntea kallioperän halkeamien suuntaus sekä virtauksien käyttäytyminen 

syvyydessä, jossa veden halutaan virtaavan. Avoimessakin järjestelmässä suurin osa syöt-

töreiästä voidaan putkittaa, jotta virtaukset kallioperässä saadaan tapahtumaan halutulla 

syvyydellä. (Uski & Piipponen 2019, s. 9–12.)  

Kallioperän vedenläpäisevyys heikkenee syvemmälle kallioperään mentäessä, jolloin 

kallioperän halkeamia voidaan joutua keinotekoisesti kasvattamaan hydraulisella stimu-

loinnilla, eli pumppaamalla kallioperään suuria vesimassoja. Tällöin puhutaan EGS-lai-

toksista (eng. enhanced geothermal system) tai tehostetuista geotermisestä laitoksista, ja 

hydraulinen stimulointi on keskeinen osa näiden rakentamista. EGS-laitokset ovat maail-

malla yleisiä. Konseptia voidaan hyödyntää sekä syviin että keskisyviin kaivoihin. St1:n 

pilottilaitos Otaniemessä toimii esimerkkinä EGS-laitoksesta. (Uski & Piipponen 2019, 

s. 9–12.)  

4.3.3 Käynnissä olevat pilottihankkeet 

Viime vuosina usea energiayhtiö on ilmaissut kiinnostuksensa hyödyntää geotermistä 

energiaa. Esimerkiksi Helen, Turkuenergia sekä TEGS Finland Oy Tampereella selvittä-

vät parhaillaan geotermisen energian käytön mahdollisuuksia (Helen 2019a; St1 2019; 

YLE 2018a). Tarkastellaan seuraavaksi Suomessa käynnissä olevia pilottihankkeita. 

Aiemmin mainittu Espoon Koskelon lämpölaitos on keskisyvä yhden porareiän lämpö-

kaivo, joka ulottuu 1,3 km syvyyteen. Laitosta käytetään teollisuuskiinteistön lämmityk-

seen ja lämmitysjärjestelmän vaatiman lämpötila saavutetaan lämpöpumpulla. Laitoksen 

tuottamaa lämmitystehoa ei ole ilmoitettu, mutta laitoksen vuosituotannoksi on arvioitu 

hieman reilu 1 GWh. (QHeat 2020.) Tämän lämpömäärän jakaminen tasaisesti koko vuo-

delle tarkoittaisi, ettei kyseessä ole MW-kokoluokan ratkaisu. Lämmöntuotannon tasai-

suudesta ei kuitenkaan ole tietoa. Koskelon pilottilaitos on puoliksi Business Finlandin 

rahoittama eikä hankkeen kannattavuudesta löydy arvioita (QHeat 2020). Helsingin Sa-

nomien haastattelusta (2019) ilmenee, että yrityksellä ei ole tarkkaa tietoa siitä, mikä on 

sopiva porareiän syvyys, jotta toiminta olisi kannattavaa. 

QHeatin laitoskonsepti on kaukolämmityksen näkökulmasta pieni. Keskisyviä lämpöai-

voja voitaisiin kuitenkin porata vierekkäin useita, jolloin puhutaan lämpökaivokentästä 

(Geologian tutkimuskeskus 2019b, s. 53). Menetelmää on käytetty maalämpöjärjestel-

missä, mutta konseptia voitaisiin soveltaa myös keskisyviin lämpökaivoihin. Usealla 

kymmenellä kaivolla saataisiin muodostettua kaukolämmityksen näkökulmasta mielek-

kään kokoluokan ratkaisu. Tällaisesta ei kuitenkaan ole kokemuksia. (ÅF Consult 2019, 
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s. 22.) Lämpökaivokenttä on lämmönkeräämisen näkökulmasta yksittäistä kaivoa tehok-

kaampi keino (Geologian tutkimuskeskus 2019b, s. 83). 

Otaniemen pilottiprojektin porareiät ulottuvat puolestaan 6,4 km syvyyteen, jossa vesi 

kuumenee 120-asteiseksi. Laitoksen lämpötehoksi on arvioitu 25–30 MW ja energia tul-

laan syöttämään lämmönsiirtimillä Espoon kaukolämpöverkkoon. Laitoksen koko on tä-

ten kaukolämmöntuotannon näkökulmasta mielekäs. Hanke on vielä rakennusvaiheessa: 

hydraulinen stimulointi on suoritettu ja toisen reiän poraukset ovat käynnissä. Laitoksen 

käyttöiäksi on arvioitu 30–40 vuotta. Hankkeen kannattavuudesta ja valmistumisen ajan-

kohdasta ei ole tietoa. (St1 2020; ÅF Consult Oy 2019, s. 21.) 

4.3.4 Käyttö kaukolämmityksessä 

Geoterminen energia voisi onnistuessaan tarjota vähäpäästöisen ja riittoisan energialäh-

teen kaukolämmöntuotantoon. Sitä olisi Suomessa laajalti saatavilla, vaikka kallioperän 

lämpöominaisuudet paikallisesti vaihtelevatkin. Geotermisillä lämpölaitoksilla voitaisiin 

tuottaa energiaa tasaisesti vuoden ympäri ja niitä voitaisiin hyödyntää kaukolämmön poh-

jakuorman tuotannossa (ÅF Consult Oy 2019, s. 24). 

Lisäksi geotermisten kaivojen avulla kallioperää voitaisiin käyttää lämpöenergian kausi-

varastointiin, mikä myös pidentäisi laitoksen käyttöikää. Käyttöiän määrittää käytännössä 

se, kuinka nopeasti kallio jäähtyy ja kuinka pitkään kaivosta voidaan mielekkäällä tehok-

kuudella kerätä talteen lämpöä. Geotermisten laitosten käyttöiäksi on arvioitu muutamia 

kymmeniä vuosia. (Geologian tutkimuskeskus 2019b, s. 80–81; ÅF Consult Oy 2019, s. 

21.) Jos investointikustannuksia saadaan alennettua, voisivat geotermiset lämpölaitokset 

tarjota hyvinkin kilpailukykyisen vaihtoehdon nykyiselle polttotekniikkaan perustuvalle 

lämmöntuotannolle (ÅF Consult Oy 2019, s. 23). 

On kuitenkin epäselvää, millainen laitoskonsepti olisi kaukolämmityksessä järkevin ja 

sisältääkö se lämpöpumppua. ÅF Consult Oy on arvioinut (2019, s. 23), että keskisyvät 

porareiät olisivat tällä hetkellä lähimpänä kannattavaa kaupallista toimintaa ja että po-

rauskustannusten voidaan olettaa laskevan pilottihankkeiden valmistumisen ja poraustek-

niikan kehityksen myötä. Toisaalta QHeatin tapaus Espoossa osoittaa, että keskisyvien 

lämpökaivojen lämpötehot ovat varsin pieniä kaukolämmityksen näkökulmasta. Tapaus 

osoittaa kuitenkin myös sen, että nykytekniikalla keskisyvä geoterminen lämpökaivo on 

mahdollista toteuttaa ja että se voi olla soveltuva ratkaisu suurten kiinteistöjen lämmityk-

seen. Otaniemen tapaus olisi puolestaan kokoluokaltaan mielekäs, mutta tieota hankkeen 

kannattavuudesta ei ole, eikä laitoskonseptia ole toistaiseksi saatu toimimaan. Kaukoläm-

pöjärjestelmän mittakaavan geotermiseen lämpölaitokseen näyttäisi olevan vielä matkaa. 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että geotermisen energian hyödyntämiseen liittyy Suo-

messa vielä merkittäviä epävarmuuksia. Toiminta on vasta alkutekijöissä ja suuria haas-

teita liittyy varsinkin porauskustannuksiin. Suomen geologiset olosuhteet ovat geotermi-

sen energian näkökulmasta epäsuotuisat, eikä käyttökokemuksia ole saatavilla vastaavista 

olosuhteista. Käynnissä olevat hankkeet tulevat valmistuessaan osoittamaan, onko geo-

terminen energia käyttökelpoinen lämmönlähde Suomen kaukolämpöjärjestelmiin. 
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4.4 Yhteenveto ja pohdinnat 

Tässä luvussa esitetään yhteenveto lämmönlähteitä käsittelevien lukujen tiedoista ja py-

ritään näin muodostamaan kokonaiskuva lämmönlähteiden saatavuudesta. Tämän poh-

jalta luvun lopussa arvioidaan, miten teollisen kokoluokan lämpöpumput soveltuvat kau-

kolämmöntuotantoon. Aiempien lukujen tarkastelu on keskityynyt pääosin lämpöpump-

pujen käytön teknisiin ratkaisuihin ja arviot lämmönlähteen hyödyntämisen kannattavuu-

desta on toteutettu vain periaatteellisella tasolla.  

Yhdyskuntien jätevesi on tähän mennessä merkittävin ja käytännössä ainoa suuressa mit-

takaavassa hyödynnetty suurten lämpöpumppujen lämmönlähde Suomessa. Laitoksia on 

tällä hetkellä kolme, jotka sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Turussa ja jotka kaikki 

tuottavat muutamien kymmenien megawattien kaukolämpötehoja. Jätevesi soveltuu omi-

naisuuksiensa puolesta hyvin kaukolämmöntuotantoon ja sen hyödyntämisestä on onnis-

tuneita käyttökokemuksia jo usealta vuodelta. Konsepti olisi skaalattavissa muihinkin 

Suomen kaupunkeihin, mutta käyttöä rajoittaa jäteveden paikallinen saatavuus. Yhdys-

kuntien jätevesien avulla voitaisiin kattaa noin 10–20 % kaupunkien kaukolämmityksestä.  

Kyseiset laitokset lisäksi hyödyntävät kaukojäähdytyksen paluuvettä, joka lämpötilansa 

puolesta soveltuu kaukolämmön tuottamiseen. Kaukojäähdytyksen paluuvettä on kuiten-

kin riittävissä määrin saatavilla vain kesäisin, eikä se tähän saakka ole kyennyt toimimaan 

varteenotettavana lämmönlähteenä lämmityskauden aikana. Kaukojäähdytyksen kasvu 

on Suomessa kuitenkin ollut voimakasta, ja tämä näyttäisi jatkuvan myös tulevaisuuteen. 

Toiminnan kasvu voi nostaa kaukojäähdytyksen merkitystä lämmönlähteenä myös talvi-

sin. Keskeistä on löytää kohteita, jotka tarvitsevat jäähdytystä ympärivuotisesti. 

Tähän mennessä tällaisiksi kohteiksi ovat osoittautuneet lähinnä datakeskukset. Datakes-

kusten hukkalämpö soveltuu hyvin lämpöpumppujen lämmönlähteeksi, mutta usein nii-

den hukkalämpö jätetään kuitenkin hyödyntämättä. Datakeskusten määrän on ennustettu 

Suomessa kasvavan, mutta toimintakulttuuri niiden hukkalämpöjen käytölle on vielä al-

keellisella tasolla. Lisäksi toimialan läpinäkyvyyteen liittyy ongelmia. Esimerkiksi tietoa 

nykyisten kaukolämpöä tuottavien laitosten määrästä tai tuotetuista lämpötehoista ei ole 

saatavilla. Kasvuennusteista huolimatta on haastavaa muodostaa arviota datakeskusten 

tulevasta roolista Suomen kaukolämmöntuotannossa, sillä toiminta nojaa Suomeen teh-

täviin datakeskusinvestointeihin, joihin liittyy epävarmuutta. 

Vastaava kulttuuritason ongelma koetaan Suomessa myös teollisuuden hukkalämpöjen 

kohdalla, joiden hyödyntämisaste teollisuuslaitosten ulkopuolella on alhainen. Teollisuu-

den hukkalämpöjä kaukolämmitykseen hyödyntäviä lämpöpumppulaitoksia ei Suomessa 

ole. Teollisuuden tuottamien hukkalämpöjen määrä on kuitenkin arvioitu huomattavan 

suureksi: kaukolämmityksen näkökulmasta käyttökelpoisten hukkalämpöjen määrä voi 

olla jopa yli 10 % Suomen kaukolämmöntuotannosta. Hukkalämpöjen ominaisuudet ja 

hyödyntämismahdollisuudet ovat kuitenkin tapauskohtaisia eivätkä ratkaisut ole yleistet-

tävissä. Siksi niiden käyttö vaatisi tarkempaa tapauskohtaista selvitystä. Energiayhtiöiden 

mielenkiinto teollisuuden hukkalämpöjen käytölle on kuitenkin hiljattain kasvanut ja 

useita hankeselvityksiä on parhaillaan käynnissä. Teollisuudesta voi löytyä suuriakin 

käyttökelpoisia, mutta vielä hyödyntämättömiä hukkalämpöjä. Ongelmaksi voi nousta te-

ollisuuslaitosten paikoittain pitkät etäisyydet kaukolämpöverkoista. 
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Positiivisena kehityssuuntana hukkalämpöjen hyödyntämisessä voidaan mainita energi-

antuotannon savukaasujen lämmöntalteenoton yleistyminen Suomessa 2010-luvulla. Sa-

vukaasut ovat jätevesien ohella toinen lämmönlähde, jolla on kyetty tuottamaan merkit-

täviä kaukolämpötehoja. Lämmöntalteenottoa saadaan tehostettua lämpöpumppujen 

avulla, jolloin savukaasuja voidaan entisestään jäähdyttää jopa yli 20 °C. Lämpöpumpulla 

tehostetuilla savukaasujen lämmöntalteenottoratkaisuilla näyttäisi olevan laajenemisva-

raa Suomen energiantuotannossa. 

Vesistöt ovat lähellä kaukolämpöverkkoja sijaitseva rajaton resurssi, mutta niiden lämpö-

tila on Suomessa tarpeeksi korkea vain kesäkuukausina. Vesistöjä kuitenkin maailmalla 

laajalti hyödynnetään kaukolämmöntuotannossa ja toimivia esimerkkejä löytyy Pohjois-

maista. Suomen olosuhteet vesistöjen hyödyntämiselle ovat epäotolliset matalien ranni-

koiden takia, eikä vesistöjä hyödyntäviä lämpöpumppuja Suomessa ole. Toiminta on tä-

hän asti todettu kannattamattomaksi, ja vaikuttaisi siltä, ettei vesistöjen käyttö lämmön-

lähteenä ole Suomessa ole mahdollista.  

Geoterminen energia tarjoaa uuden vaihtoehtoisen kaukolämmöntuotantomuodon. Toi-

miala on Suomessa tuore ja käynnissä on useampi pilottihanke. Kaukolämmöntuotannon 

kokoluokan laitosratkaisua ei olla vielä pystytty toteuttamaan, eikä ole selvää, millainen 

toteutus olisi Suomeen sopivin. Suomen geologiset olosuhteet ovat toiminnalle epäsuo-

tuisat ja porauskustannukset ovat suuri haaste geotermisen energian käytölle. Lämmön-

lähteenä geoterminen energia olisi hyvin riittoisaa ja sitä olisi saatavilla kaukolämpöjär-

jestelmien läheisyydestä ympäri Suomen. Geotermisellä energialla voitaisiin tuottaa kau-

kolämmön pohjakuromaa ja porakaivoja voitaisiin käyttää myös lämmön kausivarastoin-

tiin. Pilottihankkeista lähivuosina saatavat kokemukset tulevat osoittamaan, onko geoter-

minen energia käyttökelpoinen lämmönlähde kaukolämmitykseen.  

Taulukkoon 2 on koottu kunkin lämmönlähteen osalta tiivistys sen keskeisistä ominais-

piirteistä, käyttöä rajoittavista tekijöistä sekä hyödyntämisen nykytilasta kaukolämmityk-

sessä Suomessa. Taulukossa 2 esitetään tämän tutkielman tiedonhaun pohjalta muodos-

tettu käsitys lämpöpumppulaitosten määristä. Täten laitosten määrät eivät välttämättä 

vastaa tarkasti todellista nykytilannetta, sillä tiedonhaussa käytetyt lähteet ovat saattaneet 

olla tiedoiltaan vanhentuneita. Kuten aiemmista luvuista voidaan havaita, lämmityssek-

tori muuttuu parhaillaan voimakkaasti ja uusia laitoksia on saatettu ottaa käyttöön hiljat-

tain. Lisäksi tämän työn tiedonhaku on saattanut epähuomiossa sivuuttaa oleellisia ta-

pauksia. 
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Taulukko 2: Yhteenveto lämmönlähteiden ominaispiirteistä ja hyödyntämisen nykytilasta kaukolämmityksessä Suomessa. Esi-

tetyt tiedot pohjaavat tämän tutkielman tiedonhakuun ja luvussa 4 aiemmin esitettyihin lähteisiin. 

Lämmön-

lähde 

Ominaispiirteet Nykyiset laitokset 

kaukolämmön- 

tuotannossa 

Lämpö-

tila (°C) 

Saatavuus Sijainti KL- 

verkkoihin 

Rajoitteet/muuta 

huomioitavaa 

lkm Kokoluokka 

(lämpöteho) 

Yhdyskuntien 

jätevesi 

8–20 Sidottu kaupungin 

kokoon: voi kattaa 

paikallisesti noin 

10–20 % 

KL-tuotannosta 

Lähellä Lämmönsiirtimien 

likaantuminen 

3 40–105 MW 

(yksittäiset 

lämpöpumput 

noin 20 MW) 

Vesistöt 0–20 Rajaton,  

käyttökelpoinen vain 

kesäisin 

Usein lähellä Jäätymisriski, 

matalat rannikot, 

talvisin alhaiset 

lämpötilat 

0 - 

Kauko- 

jäähdytyksen 

paluuvesi 

12–19 Alhainen 

lämmityskaudella  

Lähellä Talvisin jäähdytystä tar-

vitsevien kohteiden 

määrä, 

tuotanto usein yhdessä  

jäteveden kanssa 

3 Ei tietoa läm-

mityskauden 

tehoista 

Datakeskukset 25–60  Sidottu Suomeen tehtä-

viin investointeihin 

Tapauskoh-

tainen, 

usein lähellä 

Sähköverotus, 

toimintakulttuurin  

alkeellisuus ja  

läpinäkyvyys, 

kaukojäähdytyksen  

hyödyntämismahdollisuus 

≥ 5 KL-käytössä 

olevien laitos-

ten määrä ja 

lämpötehot 

epäselviä  

Teollisuuden 

hukkalämmöt 

20–150 

(tapaus-

kohtai-

nen) 

Hukkalämpöjen määrä 

merkittävän suuri 

Tapauskoh-

tainen, 

usein 

kaukana 

Toimintakulttuurin ja lii-

ketoimintamallien 

puute/alkeellisuus 

(murroksessa) 

0 -  

 

Savukaasu- 

pesuri +  

lämpöpumppu 

30–50 Energiantuotannon ja 

teollisuuden savukaa-

sut, suuri laajentumis-

potentiaali 

Tapauskoh-

tainen, 

usein lähellä 

Tehostaa savukaasujen 

lämmöntalteenottoa enti-

sestään jopa 20 °C 

≥ 3 0,5–9 MW 

Geoterminen 

energia 

10–120 

(riippuu 

kaivon 

syvyy-

destä) 

Rajaton Lähellä Suuret porauskustannuk-

set, 

Suomessa haastavat geo-

logiset olosuhteet, 

hyödyntäminen lämpö-

pumpun kanssa tai ilman  

0 - 
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Tarkastellaan viimeisenä kysymystä lämpöpumppujen soveltuvuudesta kaukolämmön-

tuotantoon. Aiempien lukujen tarkastelu osoittaa, että lämpöpumpputekniikan nykytila ja 

Suomen kaukolämpöjärjestelmien nykyinen tuotantorakenne eivät toimi esteenä lämpö-

pumppujen käytön kasvattamiselle. Kysymys lämpöpumppujen soveltuvuudesta kauko-

lämmitykseen kulminoituu täten lämmönlähteiden saatavuuteen. 

Lämmönlähteiden tarkastelusta havaitaan, että lämmönlähteistä osataan esittää lähinnä 

yleisiä laatupiirteitä sekä yksittäisiä laitosesimerkkejä. Joidenkin lämmönlähteiden, kuten 

vesistöjen ja yhdyskuntien jätevesien, esiintyvyyttä voidaan jollakin tarkkuudella yleis-

tää, mutta esimerkiksi teollisuuden ja datakeskusten hukkalämpöjen paikallisesta saata-

vuudesta ei ole tarkempaa tietoa ja tulevaisuudennäkymiin liittyy epävarmuuksia. Lisäksi 

havaitaan, että ainakin yhdyskuntien jätevesien hyödyntämiseen sekä lämpöpumpulla te-

hostettuun savukaasujen lämmöntalteenottoon liittyy Suomessa edelleen suurta laaje-

nemisvaraa. Muiden lämmönlähteiden kohdalla käytön tulevaisuus on epäselvää tai läm-

mönlähde vaikuttaa käyttökelvottomalta. 

Tältä pohjalta voidaan todeta, että lämpöpumppujen käyttöä kaukolämmityksessä voi-

daan nykyisestä huomattavasti lisätä, sillä käyttö on vielä vähäistä. Ei voida kuitenkaan 

muodostaa absoluuttista arviota siitä, kuinka paljon lämpöpumppuja todellisuudessa voi-

daan liittää kaukolämpöjärjestelmiin. Tarkempi arvio suurten lämpöpumppujen käytön 

todellisesta potentiaalista edellyttäisi systemaattista ja paikkakuntakohtaista pohjatutki-

musta saatavilla olevista lämmönlähteistä. Sopivien lämmönlähteiden saatavuus on aina 

edellytys lämpöpumppulaitoksen toteutukselle ja siksi niiden kartoitus on oleellinen jat-

kotutkimuksen kohde.    
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5 Johtopäätökset 

Teollisen kokoluokan lämpöpumput tarjoavat vähäpäästöisen vaihtoehdon polttamiseen 

perustuvalle kaukolämmöntuotannolle. Laitoksia on Suomessa toteutettu vasta muutama, 

mutta käyttökokemukset niistä ovat olleet hyviä ja investoinnit ovat osoittautuneet onnis-

tuneiksi. Tästä syystä sekä muuttuneen poliittisen tilanteen ajamana kiinnostus lämpö-

pumppujen käytölle on viime vuosina kasvanut. Tämän kandidaatintyön tarkoituksena oli 

selvittää, kuinka käyttökelpoisen vaihtoehdon teollisen kokoluokan lämpöpumput tarjo-

aisivat kaukolämmön tuottamiseen sekä poistuvien polttolaitosten korvaamiseen. Tarkas-

telu painotettiin lämpöpumppulaitoksen toteutusta rajoittaviin tekijöihin, etenkin läm-

mönlähteiden saatavuuteen. 

Moni seikka vaikuttaa siihen, voidaanko lämmöntuotannosta lämpöpumpulla saada kan-

nattavaa. Lämpöpumppulaitoksen mitoitusta kaukolämpöjärjestelmään rajoittaa käytän-

nössä kolme tekijää, jotka ovat tarjolla oleva lämpöpumpputekniikka, kaukolämpöjärjes-

telmä sekä saatavilla olevat lämmönlähteet. Sopivien lämmönlähteiden paikallinen saa-

tavuus on reunaehdoista merkittävin.  

Lämpöpumppulaitteistojen tekniikka on tarpeeksi kypsällä tasolla kaukolämmityksen nä-

kökulmasta, eikä toimi esteenä niiden laajemmalle käytölle. Usein ongelmaksi nostetaan 

lämpöpumppujen kyky tuottaa lämmityskauden huippulämpötilat. Ongelma on todelli-

nen, mutta vaikuttaa vain pienen osan vuodesta eikä asetu esteeksi lämpöpumppujen käy-

tön kasvattamiselle. Nykyisellä lämpöpumpputekniikalla voidaan tuottaa korkeintaan 90-

asteista vettä, joka on riittävän korkea lämpötila suurimman osan ajasta. 

Toinen teknisen puolen kysymys koskee kylmäaineita: EU:n F-kaasuasetuksen seurauk-

sena kylmäainekenttä on murroksessa. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että HFO-yhdiste 

R1234ze tulisi jatkossa vakiintumaan kaukolämpökäyttöisten lämpöpumppujen kylmäai-

neena. Tämän työn laskennallinen tarkastelu osoittaa, että R1234ze vaikuttaa soveltuvan 

hyvin kaukolämmöntuotantoon ja se on ominaisuuksiltaan paljolti samankaltainen kuin 

edeltäjänsä R134a. Täten kaukolämmöntuotanto lämpöpumpuilla tulee olemaan mahdol-

lista jatkossakin, eikä kylmäaineen vaihdos ei näyttäisi merkittävästi vaikuttavan toimin-

nan kannattavuuteen. 

Kaukolämpöjärjestelmän koko määrittää sen, millaisessa roolissa lämpöpumppulaitosta 

voidaan käyttää. Oleellista on aina, että laitos istuu osaksi järjestelmää. Tuoreesta mallin-

nuksesta selviää, että lämpöpumppujen määrä voitaisiin Suomessa moninkertaistaa ny-

kyisestä ja että Suomen kaukolämpöjärjestelmistä näyttäisi löytyvän lämpöpumpuille 

mielekäs käyttötarkoitus. Parhaimmillaan lämpöpumppu voi syrjäyttää polttolaitoksen 

pohjakuorman tuotannossa pienissä kaupungeissa. Suuremmissa järjestelmissä lämpö-

pumppujen hyödyt saadaan yhteistuotantolaitoksen käytön optimoinnin, kaukolämmön ja 

-jäähdytyksen yhteistuotannon sekä järjestelmän lisääntyneen joustokyvyn kautta. 

Lämpöpumppujen käyttö on Suomessa vielä vähäistä ja potentiaalia on selvästi nykyistä 

laajempaan. Tuntemus lämmönlähteiden esiintyvyydestä ei kuitenkaan ole tarpeeksi yk-

sityiskohtaisella tasolla, jotta voitaisiin arvioida, kuinka paljon lämpöpumppuja todelli-

suudessa voitaisiin liittää kaukolämpöjärjestelmiin. Tästä syystä ei voida myöskään arvi-

oida, kuinka paljon poistuvia polttolaitoksia lämpöpumpuilla voidaan korvata. Tarkempi 
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arvio lämpöpumppujen käytön mahdollisuuksista edellyttäisi systemaattista ja paikka-

kuntakohtaista pohjatutkimusta saatavilla olevista lämmönlähteistä. Tällainen kartoitus 

on edellytys lämpöpumppujen laajemmalle käytölle ja on siksi oleellinen jatkotutkimuk-

sen kohde.  

Keskeisin suure tarkasteltaessa lämmönlähteen käytettävyyttä on sen lämpötila, mutta 

hyödyntämisen kannattavuus on aina monesta muuttujasta koostuva tapauskohtainen ko-

konaisuus. Osoittautuu, että varsinkin sähkön hinnalla ja sähköverotuksella on suuri vai-

kutus toiminnan kannattavuuteen. Nykyistä alhaisempi sähköverokanta voisi mahdollis-

taa sellaisten lämmönlähteiden hyödyntämisen, jotka tähän saakka on koettu kannatta-

mattomiksi. Tämä avaisi uusia mahdollisuuksia lämpöpumppujen käytölle kaukoläm-

möntuotannossa.  

Vaihtoehtoja teollisen kokoluokan lämpöpumppujen lämmönlähteiksi on Suomessa use-

ampi. Toimivia ratkaisuja on tähän mennessä saatu toteutettua käyttämällä yhdyskuntien 

jätevettä, kaukojäähdytyksen paluuvettä, datakeskusten hukkalämpöä sekä energiantuo-

tannon savukaasujen lämmöntalteenottoa. Lämmityskauden aikana merkittäviä kauko-

lämpötehoja on pystytty tuottamaan kuitenkin vain jätevedellä ja lämpöpumpulla tehos-

tetulla savukaasujen lämmöntalteenotolla. Näihin molempiin liittyy edelleen suurta kas-

vupotentiaalia Suomessa. 

Datakeskusten arvoa kaukolämmityksessä sekä toiminnan tulevaisuutta on vaikeampaa 

arvioida, sillä tietoa kaukolämpötehoista ei ole saatavilla ja tuleviin investointeihin liittyy 

epävarmuutta. Kaukojäähdytyksen paluuvesi ei puolestaan ole kyennyt toimimaan mer-

kittävänä lämmönlähteenä lämmityskauden aikana, sillä jäähdytyksen kysyntä on talvisin 

pientä. Vastaava ongelma koetaan vesistöjen kohdalla, jotka ovat talvisin liian kylmiä. 

On lisäksi muutamia uusia ehdotuksia lämmönlähteiksi, joihin liittyy suurta vielä ulos-

mittaamatonta potentiaalia. Tällaisia ovat teollisuuden hukkalämmöt ja geoterminen 

energia. Yhteenveto lämmönlähteiden esiintyvyydestä Suomessa esitetään luvussa 4.4. 

Tulevaisuudessa teollisen kokoluokan lämpöpumput näyttäisivät nousevan keskeiseen 

rooliin energiajärjestelmissä. Lämpöpumppujen kyky toimia linkkinä sähkö- ja kauko-

lämpöjärjestelmien välillä mahdollistaa uusituvan energiantuotannon lisäämisen sekä 

edesauttaa yhteiskunnan sähköistämistä. Tämä kuitenkin edellyttää nykyisestä poikkea-

vaa lämpöpumppujen käyttötapaa: lämpöpumppuja tulisi ajaa joustavasti kulloisenkin 

olosuhteen ja sähkön markkinatilanteen mukaan. Toisaalta kaukolämmön ja -jäähdytyk-

sen yhteistuotanto lämpöpumpulla on hyvin kannattavaa ja lämpöpumpuilla on paikkansa 

myös pohjakuormalaitoksina. Lisäksi lämpöpumppujen tulevaisuus vaikuttaisi kytkeyty-

vän lämmön varastointiratkaisuihin ja niiden yleistymiseen. Lämpöpumppuinvestoinnin 

kannattavuutta ja järjestelmän tehokkuutta voidaan entisestään parantaa kytkemällä läm-

pövarasto lämpöpumpun yhteyteen. Lämpöpumput voivat myös toimia osana varastoin-

tiratkaisujen toteutusta. 
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Liite 1 - Lämpökerroinlaskut 

Tässä liitteessä esitetään kylmäaineiden R134a ja R1234ze lämpökerroinlaskut, joiden 

tulokset on esitetty luvussa 2.2.5. 

 

Kaavan 4 mukaisesti lämpökertoimet voidaan laskea kummallekin kylmäaineelle log(p),h 

-piirroksesta lauhduttimen ja kompressorin ominaisentalpiaerojen ΔhL ja ΔhK suhteena. 

Koska puristus on kaksivaiheinen, tulee puristukset tarkastella erikseen. 

Seuraavat lähtötiedot oletetaan: 

• höyrystymislämpötila 10 °C 

• lauhtumislämpötila 90 °C 

• kompressorille saapuva kylmäaine on kylläisen höyryn tilassa 

• kompressorin isentrooppihyötysuhde 0,8 

• välijäähdytys 10 bar paineessa 

• välijäähdytyksessä kylmäaine palaa kylläisen höyryn tilaan 

• lauhduttimella ei tapahdu alijäähtymistä eikä höyrystimellä tulistumista 

• ei muita häviöitä 

 

Laskujen merkintöjen selitykset: 

Alaindeksit 1 ja 2 kertovat kumpi puristus on kyseessä: 1 viittaa matalapainekompresso-

riin ja 2 korkeapainekompressoriin. Alaindeksit in ja out kuvaavat vastaavasti puristuksen 

alku ja loppupistettä.  Alaindeksit s ja tod viittaavat isentrrooppiseen ja todelliseen puris-

tukseen. Lauhduttimen jälkeistä ominaisentalpiaa kuvaa merkintä hlauhde. Laskujen ental-

pia-erotukset on merkitty kuviin 4 ja 5, mutta selkeyden vuoksi kaikkia laskuissa esitet-

tyjä väliarvoja ei esitetä näissä kuvissa.  

 

R134a 

Puristus 1 (matalapainekompressori): 

Aluksi luetaan kuvan 4 log(p),h -piirroksesta matalapainekompressorille saapuvan kyl-

läisen höyryn ominaisentalpia: 

h1,in = 404 kJ/kg. 

Seuraavaksi määritetään isentrooppisen puristuksen päätepiste seuraamalla log(p),h -piir-

roksen entropiakäyriä. Välijäädytyksen paineeksi tunnetaan 10 bar, joten isentrooppinen 

puristus voidaan piirtää entropiakäyrien suuntaisena janana 10 bar painetasoon asti. Nyt 

isentrooppisen puristuksen päätepisteen ominaisentalpian voidaan lukea kuvasta 4: 

h1,out,s = 425 kJ/kg. 

Isentrooppista puristusta vastaava entalpiaero on tällöin 

Δh1,s= h1,out,s - h1,in = 425 kJ/kg – 404 kJ/kg = 21 kJ/kg. 

Todellisen puristuksen entalpiaero voidaan laskea jakamalla isentrooppihyötysuhteella: 

Δh1,tod = Δh1,s /𝜂s = 21 kJ/kg /0,8 = 26,25 kJ/kg. 

Tällöin todellisen puristuksen loppupisteen ominaisentalpiaksi saadaan 

h1,out,tod = h1,in + Δh1,tod = 404 kJ/kg + 26,25 kJ/kg = 430,25 kJ/kg.  

 

Puristus 2 (korkeapainekompressori): 

Välijäähdytyksessä kylmäaine jäähtyy kylläiseksi höyryksi. Tässä tilassa se myös saapuu 

korkeapainekompressorille, ja vastaava ominaisentalpia voidaan lukea 4 log(p),h -piir-

roksesta kyllästyskäyrältä: 

 h2,in = 417 kJ/kg. 
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Seuraavaksi määritetään jälleen isentrooppisen puristuksen päätepiste seuraamalla 

log(p),h -piirroksen entropiakäyriä. Puristuksen loppulämpötila vastaa lauhtumislämpö-

tilaa, joka tunnetaan, joten isentrooppinen puristus voidaan piirtää entropiakäyrien suun-

taisena janana lauhtumisen painetasoon asti. Nyt isentrooppisen puristuksen päätepisteen 

ominaisentalpian voidaan lukea kuvasta: 

h2,out,s = 443 kJ/kg. 

Isentrooppista puristusta vastaava entalpiaero on tällöin 

Δh2,s = h2,out,s – h2,in = 443 kJ/kg – 417 kJ/kg = 26 kJ/kg. 

Todellisen puristuksen entalpiaero voidaan laskea jakamalla isentrooppihyötysuhteella: 

Δh2,tod = Δh2,s /𝜂s = 26 kJ/kg /0,8 = 32,5 kJ/kg. 

Tällöin todellisen puristuksen loppupisteen ominaisentalpiaksi saadaan 

h2,out,tod = h2,in + Δh2,tod = 417 kJ/kg + 32,5 kJ/kg = 449,5 kJ/kg.  

 

Luetaan vielä lauhduttimen jälkeinen kylmäaineen ominaisentalpia kuvan 4 log(p),h -

piirroksesta. Kylmäaineen tiedetään olevan kylläisen nesteen tilassa, joten arvo voidaan 

lukea kyllästyskäyrän nestepuolelta lauhtumislämpötilan kohdalta.  

 hlauhde = 345 kJ/kg 

Nyt lauhduttimen ja kompressorin ominaisentalpiaerot voidaan laskea. 

 ΔhL = h2,out,tod - hlauhde = 449,5 kJ/kg – 345 kJ/kg = 104,5 kJ/kg 

  ΔhK = h2,out,tod - h1,in = 449,5 kJ/kg – 404 kJ/kg = 45,5 kJ/kg 

Lämpökertoimeksi saadaan 

 COP = ΔhL / ΔhK = 104,5 kJ/kg / 45,5 kJ/kg = 2,296703 ≈ 2,30 

 

R1234ze 

Puristus 1 (matalapainekompressori): 

Aluksi luetaan kuvan 5 log(p),h -piirroksesta matalapainekompressorille saapuvan kyl-

läisen höyryn ominaisentalpia: 

h1,in = 394 kJ/kg. 

Seuraavaksi määritetään isentrooppisen puristuksen päätepiste seuraamalla log(p),h -piir-

roksen entropiakäyriä. Välijäädytyksen paineeksi tunnetaan 10 bar, joten isentrooppinen 

puristus voidaan piirtää entropiakäyrien suuntaisena janana 10 bar painetasoon asti. Nyt 

isentrooppisen puristuksen päätepisteen ominaisentalpian voidaan lukea kuvasta 5: 

h1,out,s = 418 kJ/kg. 

Isentrooppista puristusta vastaava entalpiaero on tällöin 

Δh1,s= h1,out,s - h1,in = 418 kJ/kg – 394 kJ/kg = 24 kJ/kg. 

Todellisen puristuksen entalpiaero voidaan laskea jakamalla isentrooppihyötysuhteella: 

Δh1,tod = Δh1,s /𝜂s = 24 kJ/kg /0,8 = 30 kJ/kg. 

Tällöin todellisen puristuksen loppupisteen ominaisentalpiaksi saadaan 

h1,out,tod = h1,in + Δh1,tod = 394kJ/kg + 30 kJ/kg = 424 kJ/kg.  

 

Puristus 2 (korkeapainekompressori): 

Välijäähdytyksessä kylmäaine jäähtyy kylläiseksi höyryksi. Tässä tilassa se myös saapuu 

korkeapainekompressorille, ja vastaava ominaisentalpia voidaan lukea 5 log(p),h -piir-

roksesta kyllästyskäyrältä: 

 h2,in = 417 kJ/kg. 

Seuraavaksi määritetään jälleen isentrooppisen puristuksen päätepiste seuraamalla 

log(p),h -piirroksen entropiakäyriä. Puristuksen loppulämpötila vastaa lauhtumislämpö-
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tilaa, joka tunnetaan, joten isentrooppinen puristus voidaan piirtää entropiakäyrien suun-

taisena janana lauhtumisen painetasoon asti. Nyt isentrooppisen puristuksen päätepisteen 

ominaisentalpian voidaan lukea kuvasta: 

h2,out,s = 435 kJ/kg. 

Isentrooppista puristusta vastaava entalpiaero on tällöin 

Δh2,s = h2,out,s – h2,in = 435 kJ/kg – 417 kJ/kg = 18 kJ/kg. 

Todellisen puristuksen entalpiaero voidaan laskea jakamalla isentrooppihyötysuhteella: 

Δh2,tod = Δh2,s /𝜂s = 18 kJ/kg /0,8 = 22,5 kJ/kg. 

Tällöin todellisen puristuksen loppupisteen ominaisentalpiaksi saadaan 

h2,out,tod = h2,in + Δh2,tod = 417 kJ/kg + 22,5 kJ/kg = 439,5 kJ/kg.  

 

Luetaan vielä lauhduttimen jälkeinen kylmäaineen ominaisentalpia kuvan 5 log(p),h -

piirroksesta. Kylmäaineen tiedetään olevan kylläisen nesteen tilassa, joten arvo voidaan 

lukea kyllästyskäyrän nestepuolelta lauhtumislämpötilan kohdalta.  

 hlauhde = 334 kJ/kg 

Nyt lauhduttimen ja kompressorin ominaisentalpiaerot voidaan laskea. 

 ΔhL = h2,out,tod - hlauhde = 439,5 kJ/kg – 334 kJ/kg = 105,5 kJ/kg 

  ΔhK = h2,out,tod - h1,in = 439,5 kJ/kg – 394 kJ/kg = 45,5 kJ/kg 

Lämpökertoimeksi saadaan 

 COP = ΔhL / ΔhK = 105,5 kJ/kg / 45,5 kJ/kg = 2,318681 ≈ 2,32 

 


