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1 Johdanto 
 

Tämän diplomityön tarkoituksena on selvittää, mitä osia kaukolämpöön ja sen tuotantoon 

kuuluu, ja miten kaukolämpö saadaan polttoaineesta asiakkaalle. Kaukolämmön toimin-

nan tuntemus on oleellista energiainfrastruktuurien ymmärtämiseksi. Nykyisen toimin-

nan tietämys on oleellista myös lämmöntuotannon tulevaisuutta varten, kun on tarkoituk-

sena siirtyä ekologisempiin ja tehokkaampiin lämmöntuotantotapoihin ja -ratkaisuihin. 

Kun tunnetaan nykyinen energiainfrastruktuuri, on mahdollista optimoida sitä ja keksiä 

uusia tehokkaampia ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja, jotka voidaan implementoida ny-

kyiseen systeemiin.  

 

Tässä diplomintyössä käydään läpi kokonaisvaltaisesti lämmöntuotantoa. Aluksi selvite-

tään Suomessa eniten käytetyt polttoaineet. Jokaisella polttoaineella on hyötyjä ja hait-

toja, jotka ovat oleellista tuntea. Näitä polttoaineita verrataan toisiinsa painottaen niiden 

hintoja ja päästöjä. EU:n päästökaupan ja verotuksen vuoksi myös polttoaineiden päästöt 

vaikuttavat polttoaineiden hintaan. Sitten työssä kerrotaan yleisistä lämmöntuotantota-

voista. Tuotantotekniikalla on kriittinen vaikutus tuotantokapasiteettiin, kustannuksiin, 

päästöihin ja tuotannon hyötysuhteeseen. Tämän jälkeen kerrotaan kaukolämpöverkosta 

ja asiakkaan ja lämmöntuottajan laitteista, jotka ovat oleellisia lämmönsiirtoon. Seuraa-

vassa kappaleessa 4 kerrotaan, miten ja missä kokoluokassa Helen Oy käytännössä tuot-

taa lämpöä asiakkailleen.  

 

Suomen energiantuotannon pitää muuttua merkittävästi tulevina vuosina. Tarkoituksena 

on tehdä Suomesta hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, ja Helsingin pitäisi luopua ki-

vihiilestä viimeistään vuonna 2029. Nykypäivänä Helsingin energiantuotanto on riippu-

vainen fossiilisista polttoaineista. Hiilineutraalin tuotannon saavuttamiseksi tarvitaan 

useita kustannustehokkaita ja ekologisia ratkaisuja, mikä on haasteellista. Näihin tavoit-

teisiin liittyen Helenillä on useita projekteja, joiden avulla Helenin tuotannosta tehdään 

ekologisempaa. Yksi ratkaisuista on optimoida nykyistä lämmönkulutusta, mikä voisi vä-

hentää energiantuotannon polttoaineiden kulutusta. Tämän seurauksena päästöt ja tuotan-

tokustannukset vähenisivät. Näiden tekijöiden vuoksi tässä työssä on tehty tutkimusosuus 

Helen Oy:lle, jossa tutkitaan Helenin asiakkaiden lämmönkulutusta ja koitetaan kartoittaa 

epätehokkaita lämmönkuluttajia. Koska Helenillä on yli 15 000 lämmönkulutusasiakasta, 

pienikin säästö yksittäisissä kohteissa voi tarkoittaa vuosittaisia kymmenen tuhansien eu-

rojen säästöä.  

 

Tutkimusosuudessa käydään läpi Helenin kaikkien asiakkaiden lämmönkulutusdataa vii-

meisiltä vuosilta. Datan analysointiin käytetään Helenin käyttämiä ohjelmia ja tietoja ja 

Exceliä. Tarkoituksena on löytää epätehokkaita lämmönkuluttajia, ja jos näitä kohteita 

löytyy merkittävä määrä, on myös tarkoitus löytää ratkaisuja. Helenillä on käytössä oh-

jelmia, joilla kykenee löytämään tarkkoja kulutustietoja. Datan analysoinnissa keskity-

tään eniten lämmönkuluttajien jäähtymiin, vesivirtaamiin ja lämmönkulutuksiin. Näihin 

arvoihin vaikuttavat merkittävästi sopimusvesivirrat, -jäähtymät ja ulkolämpötila ja sa-

massa yhteydessä vuodenaika. Lämmönkuluttajia jaetaan rakennustyyppien mukaan, 

joista osa eivät olleet oleellisia lämmönkuluttajia niiden kulutuskäytösten vuoksi. 

 

  



7 

 

2 Kaukolämpö ja sen polttoaineet Suomessa 
 

Tässä diplomityössä käydään siis läpi järjestyksessä, miten polttoaineista saatava lämpö-

energia viedään asiakkaalle. Aluksi kappaleessa käydään läpi tiivistetysti Suomen kauko-

lämpö ja sen toiminta. Sen jälkeen kerrotaan kaukolämmön tuotantoon tarkoitettuja ylei-

siä polttoaineita, ja näitä polttoaineita myös verrataan. Kaukolämmön seuraavat vaiheet 

käydään läpi kappaleessa 3. 

 

2.1 Kaukolämpö yleisesti Suomessa 

 

Kaukolämpöä käytetään käyttöveden ja rakennuksien lämmittämiseksi. Kaukolämpö voi-

daan tuottaa yhdessä suuressa yksikössä tai vaihtoehtoisesti hajautetusti useassa eri tuo-

tantokohteessa. Tuotettu lämpöenergia jaetaan kulutuskohteisiin kaukolämpöverkon 

kautta kaukolämpövetenä tai vesihöyrynä. Suomessa kaukolämpö on yleinen ja monipuo-

linen keino vastata asiakkaiden lämpöenergian tarpeeseen. Sitä voidaan tuottaa erityyp-

pisillä polttoaineilla ja laitoksilla, joista voidaan valita ekologisin tai taloudellisin vaihto-

ehto paikasta, resursseista ja olosuhteista riippuen. Näin voidaan luoda erittäin tuottava 

ja ympäristöystävällinen infrastruktuuri. [1] Yleisiä  polttoaineita ja laitostyyppejä kuva-

taan tarkemmin myöhemmin tässä työssä. 

 

Vuonna 2018 Suomessa oli 107 voimalaitosta, 774 kiinteää lämpökeskusta, 333 siirrettä-

vää lämpökeskusta ja 17 erillistä lämmöntalteenotto- ja lämpöpumppulaitosta. Voimalai-

tosten kaukolämpökapasiteetti oli yhteensä 8 300 MW, kiinteiden lämpökeskuksien ja 

lämmöntalteenotto- ja lämpöpumppulaitoksien kapasiteetti oli yhteensä 14 100 MW, ja 

siirrettävien lämpökeskuksien kapasiteetti oli 1 100 MW. Näillä lämmöntuottajilla tuo-

tettiin yhteensä 37 100 GWh lämpöä vuonna 2018. Seuraavassa taulukossa 1 näkyvät 

kriittiset arvot Suomen kaukolämmön liiketoiminnasta.  

 

Taulukko 1. Suomen kaukolämmön liiketoiminta vuonna 2018. [2] 
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Suomessa käytetään useita eri energialähteitä kaukolämmöntuotantoon. Vuonna 2018 

noin 90 % lämmöstä tuotettiin polttoaineilla ja loput hukkalämmön avulla. Kuvassa 1 alla 

on esitetty eri energialähteiden osuudet lämmöntuotannossa vuonna 2018. 

 

 
Kuva 1. Kaukolämmön energianlähteet ja niiden osuudet vuonna 2018. [2] 

 

2.2 Kaukolämmön yleiset polttoaineet 

 

Kaukolämmössä käytettävät polttoaineet voidaan jaotella monilla eri tavoilla. Yksi vaih-

toehto on jaotella ne kolmeen osaan faasien perusteella: kiinteät, nestemäiset ja kaasu-

maiset polttoaineet. Ne voidaan myös jakaa fossiilisiin polttoaineisiin ja biopolttoainei-

siin. Polttoaineelta vaaditaan siedettävää hintaa, sallittavia päästömääriä ja saatavuutta, 

jotta polttoainetta ja sitä käyttäviä laitoksia voidaan käyttää myös tulevaisuudessa. Hin-

taan vaikuttavat polttoaineen hankkiminen, kuljetus ja varastointi, joten paikallisten polt-

toaineiden käyttö on kannattavaa. [1] 

 

Polttoaineet koostuvat valtaosin samoista alkuaineista: hiili, vety, happi ja typpi. Nämä 

alkuaineet ovat myös maailman yleisimpiä alkuaineita. Näiden lisäksi fossiilisissa polt-

toaineissa on vettä, liuenneita suoloja, kiviainesta ja rikkiä, jotka ovat usein peräisin maa-

perästä. Polttoaineiden poltossa olevat hiilivedyt reagoivat hapen kanssa, mistä syntyy 

hiilidioksidia, vettä ja lämpöenergiaa. Muut aineet polttoaineessa voivat vaikeuttaa polt-

toprosessia. Esimerkiksi kostean polttoaineen poltossa kosteus, eli vesi, sitoo lämpöä ve-

den höyrystyessä vähentäen polton tehokkuutta. Lisäksi, poltossa voi syntyä muun mu-

assa rikkikaasua tai häkää, jotka ovat vaarallisia, erityisesti ihmisen hengitykselle. [1] 

 

Fossiiliset polttoaineet perustuvat elollisen luonnon vanhoihin jäänteisiin. Ne ovat synty-

neet korkean paineen ja lämpötilan vaikutuksesta maaperässä. Ajan myötä paine ja läm-

pötila kasvavat, ja maaperän aineksesta tulee kovempaa ja tummempaa. Syntymisproses-

sissa kaasuuntuvat aineet, kuten happi ja vety, kaasuntuvat, jolloin niiden pitoisuus maa-

perässä laskee. Samalla kaasuuntumisen ansiosta maaperässä olevan aineen hiilipitoisuus 

kasvaa. Fossiiliset polttoaineet voidaan jakaa myös hiilipitoisuuden perusteella, mikä lin-

kittyy polttoaineen ikään. Esimerkiksi turve on noin 10 000 vuotta vanhaa, ja se sisältää 
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50–58 % hiiltä. Kivihiili puolestaan on noin 250 miljoona vuotta vanha, ja se sisältää 76–

90 % hiiltä. Hiilestä ja sen eri tyypeistä kerrotaan lisää kappaleessa 2.2.3. [1] 

 

2.2.1 Polttoöljyt 

 

Nestemäisistä polttoaineista yleisimmät ovat kevyt ja raskas polttoöljy. Niitä käytetään 

myös teollisuuden jalostuksen raaka-aineena, energiantuotannon ja liikenteen polttoaine-

käytön lisäksi. Kevyen ja raskaan polttoöljyn merkittävät erot näkyvät tiheydessä ja vis-

kositeetissa. Raskaan polttoöljyn tiheys 15 °C:ssa on 900–1 010 kg/m3 ja kevyen on 830–

870 kg/m3. Kevyt polttoöljy on juoksevampaa kuin raskas, eli raskaalla on suurempi vis-

kositeettiarvo. Tämä liittyy myös öljyjen jähmepisteeseen, joka kuvastaa missä lämpöti-

lassa öljy ei ole lainkaan juoksevaa. Raskaalla polttoöljyllä jähmepiste on noin -5–40 °𝐶 

ja kevyellä - 39–0 °𝐶. Tämän vuoksi raskasta polttoöljyä pitää lämmittää ennen polttoa, 

jotta siitä tulisi juoksevaa ja käyttökelpoista. [1] 

 

Polttoöljyjen kelpoisuuteen energiantuotannossa liittyy monia muitakin ominaisuuksia 

viskositeetin ja tiheyden lisäksi. Rikkipitoisuus on tärkeä pitää mahdollisimman alhai-

sena. Kevyen polttoaineen rikkipitoisuus on yleensä 0,1–0,2 % ja raskaan polttoöljyn on 

1–5 %. Suomessa rikkipitoisuusrajat ovat kevyelle polttoöljylle 0,1 % ja raskaalle 1 %. 

Rikkipitoisuutta lasketaan jalostamolla rikinpoistolla, joka on oleellinen osa öljyn jalos-

tusprosessia. [1] 

 

Muita merkittäviä pitoisuuksia polttoöljyissä ovat vesi- ja typpipitoisuus. Vesi voi päästä 

öljyyn esimerkiksi kallioon rakennetussa öljysäiliössä olevista raoista tai vuodon seu-

rauksena. Polttoöljyjen vesipitoisuus on yleensä alle 1 %. Kuten edellä mainittiin, vesi 

heikentää polton tehokkuutta. Tämän lisäksi vesi voi ruostuttaa öljyjärjestelmää ja muo-

dostaa öljyn kanssa lietettä. Vettä voidaan poistaa öljystä lämmityksellä ja öljyjärjestel-

män puhdistuksella. Typen sisältö polttoaineessa puolestaan muodostaa typen oksideja 

polttoprosessissa. Typen oksidit ovat myrkyllisiä molekyylejä, jotka muodostavat veden 

kanssa happoja, kuten typpihappoa (HNO3). Nämä hapot ovat vaarallisia syövyttäviä ai-

neita. Kevyillä polttoöljyillä typpipitoisuus on yleensä noin 0,02 % ja raskailla 0,2–0,6 

%. [1] 

 

2.2.2 Maakaasu 

 

Maakaasu on ainoa kaasufaasissa oleva polttoaine. Se on koostumukseltaan valtaosin me-

taania. Sitä saadaan kaasukentiltä tuotantorei’istä. Ennen kuin maakaasu pääsee kulutta-

jan käyttöön, siitä puhdistetaan ylimääräiset aineet, kuten metaania raskaammat hiilive-

dyt. Sitten maakaasu siirretään siirtoputkissa haluttuun kohteeseen. Maakaasulle on omi-

naista, että se tiivistyy paljon, minkä takia sen siirtämiseen käytetään suhteellisen pieniä 

siirtoputkia ja suurta painetta Suomessa käytettävä maakaasu tulee Siperiasta Venäjältä 

siirtoputkissa, joiden enimmäispaine 54 baaria. [1] Metaani on itsessään väritön ja halu-

ton kaasu, joten metaaniin sekoitetaan hajustetta, minkä avulla se on helppoa havaita, 

esimerkiksi jos maakaasuputkessa on vuoto.  

 

Maakaasua on muodostunut samalla tavalla kuin muut fossiiliset polttoaineet, eli öljy-

esiintymistä voi löytyä myös maakaasua. Tämän lisäksi maakaasua voi löytyä maaperän 

raoista, sedimenttikivistä ja niiden huokosista, ja maakaasua voi löytyä maalla tai syvällä 
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merenpohjasta. Maakaasun löytämiseksi geologit tutkivat maata ja tekevät seismisiä tut-

kimuksia, joissa voidaan käyttää seismisiä aaltoja tai räjähteitä maakaasun löytämiseksi. 

Kun potentiaalinen maakaasuresurssi löydetään, porataan kaivoja maakaasun hankki-

miseksi. Suurimmat maakaasureservit sijaitsevat Venäjällä, Iranissa, Qatarissa ja Yhdys-

valloissa, kun taas suurimmat maakaasun tuottajat ovat Yhdysvallat ja Venäjä. [3] Alla 

kuvassa 2 näkyy maakaasun kulutus viimeisiltä vuosilta.  

 

 
Kuva 2. Maakaasun kulutus Suomessa vuodesta 2008 alkaen. [4] 

 

2.2.3 Kivihiilet 

 

Kivihiili on ollut erittäin yleinen polttoaine, josta on useita eri tyyppejä. Nämä tyypit voi-

daan lajitella niiden iän ja koostumuksen perusteella. Vanhemmissa hiilityypeissä on kor-

keampi hiilipitoisuus, ja ne myös sisältävät vähemmän haihtuvia aineita, kuten happea ja 

vetyä. Nuorin hiilityyppi on ruskohiili, joka on noin 60 miljoona vuotta vanha, ja sen 

hiilipitoisuus on 58-75 %. Ruskohiiliin kuuluvat ligniitti ja puolibituminen hiili. Tätä hii-

lityyppiä ei käytetä Suomen voimalaitoksissa, mutta se on käytössä monissa Euroopan 

maissa, kuten Saksassa ja Puolassa. Yleisin kivihiilityyppi on itse kivihiili, jonka ikä on 

noin 250 miljoona vuotta , ja sen hiilipitoisuus on 76-90 %. Kivihiiliin kuuluvat bitumi-

nen ja antrasiitti. Antrasiitti on hiilistä vanhin, joten siinä on korkein hiilipitoisuus ja vä-

hiten haihtuvia aineita. Sen ikä on noin 350 miljoona vuotta, ja sen hiilipitoisuus on 90–

93 prosenttia. [1] 

 

Hiiltä hankitaan louhimalla maan eri syvyyksistä. Kun hiiliesiintymä on lähellä maan pin-

taa, toisin sanoen maksimissaan 60 metrin syvyydessä, hiiltä louhitaan avolouhoksesta. 

Avolouhos on kaivos, jossa louhitaan maan pinnalla. Tällöin yleisesti kaivinkoneilla kai-

vetaan maaperää, kunnes päästään kivihiilikerrokseen. Jos hiiltä esiintyy syvemmällä 

maaperässä, niin silloin rakennetaan maanalaisia kaivoksia, jotka voivat olla satojen met-

rien syvyisiä. Maailman suurimmat hiiliesiintymät sijaitsevat Yhdysvalloissa ja Kiinassa. 

[5]  [6] 
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Hiiltä käytetään eniten energiantuotannossa mutta sillä on muitakin käyttökohteita. Ku-

vassa 3 alla näkyy eri hiilityyppien käyttökohteet ja osuudet. Energiantuotannon lisäksi 

hiiltä käytetään teollisuudessa, metallien valmistuksessa, sementin valmistuksessa ja te-

ollisuudessa. Bitumista hiiltä käytetään teollisuuden ja energiantuotannon lisäksi koksin 

valmistukseen. Kuvassa 3 alla näkyy hiilityyppien osuudet ja niiden käyttökohteet. [7] 

 
Kuva 3. Hiilityyppien jakautuminen ja käyttökohteet. [7] 

 

Kivihiilet ovat aina olleet suhteellisen edullisia polttoaineita, mutta niiden polttaminen 

tuottaa valtavan määrän kasvihuonepäästöjä. On olemassa päästövaatimuksia, jotka ra-

joittavat kivihiilen, ja ylipäätään merkittäviä päästöjä tuottavien, polttoaineiden käyttöä. 

Näistä rajoituksista ja säädöksistä kerrotaan tarkemmin myöhemmin tässä tutkimuksessa. 

[1] 

 

Kivihiili on aina ollut suhteellisen halpa polttoaine sen määrän, yleisyyden ja historian 

vuoksi. Kivihiiltä on käytetty energianlähteenä useita satoja vuosia. Maapallon hiilen 

tarkkaa määrää on vaikea arvioida, mutta Yhdysvaltojen hiilireservien on arvioitu kestä-

vän vielä yli 300 vuotta nykyisellä Yhdysvaltojen hiilen kulutuksella. Hiilireservien arvi-

oidaan myös kestävän kauiten verrattuna muihin fossiilisiin polttoaineisiin. [8] 

Hiilen hinta on jatkuvassa nousussa, koska nykyään polttoaineiden hinnassa otetaan huo-

mioon niiden päästöt ja ekologisuus. Polttoaineiden hinnoista kerrotaan tarkemmin myö-

hemmin.  

 

Suomessa hiilen merkittävin käyttötarkoitus on sähkön ja lämmöntuotanto. Suomen tuo-

tantolaitoksissa käytetään bitumista hiiltä, ja siitä noin 90 % hankitaan Venäjältä. Vuonna 
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2019 sähkön ja lämmöntuotantoon käytettiin 2,3 miljoona tonnia, ja kivihiilen kulutus on 

ollut jatkuvassa laskussa. Alla kuvassa 4 näkyy kivihiilen kulutus Suomessa vuodesta 

2008 alkaen.  [9] 

 

 
Kuva 4. Kivihiilen kulutus vuodesta 2008 alkaen. 

 

2.2.4 Biopolttoaineet 

 

Bioenergia on merkittävin uusiutuva energianlähde Suomessa, minkä lisäksi Suomi on 

yksi maailman edistyneimpiä bioenergian hyödyntäjiä. Käyttökelpoisia biopolttoaineita 

saadaan muun muassa metsäteollisuudesta, maataloudesta ja teollisuuden jätevirroista. 

Merkittävin bioenergianlähde Suomessa on puu, jota käytetään ensisijaisesti metsäteolli-

suuteen. Kuitenkin myös energiantuotantoon saadaan suuria määriä puuta. Metsät peittä-

vät yli kolme neljäsosaa Suomen maapinta-alasta. Puun hyötykäyttöön sopivaa metsä-

maata on 20,3 miljoona hehtaaria, mikä tekee Suomesta Euroopassa eniten metsää sisäl-

tävän maan. Suomen metsät kasvavat vuosittain noin 108 miljoonaa kuutiometriä, ja siitä 

hyötyyn käytettävä hakkuukertymä oli 73,3 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2019. 87 % 

tästä meni metsäteollisuuden käyttöön, ja loput menivät polttoaineena käytettäväksi ener-

giantuotantolaitoksille ja polttopuuksi pientaloille. Metsää kasvatetaan niin, että Suomen 

metsävarat eivät laske, eli metsää riittää vähintään saman verran myös tulevaisuuden su-

kupolville. [10] Puun käytöstä energiantuotannossa Helenillä kerrotaan tarkemmin kap-

paleessa 4.    

 

Biopolttoaineita saadaan siis puun lisäksi maatalouskasveista ja jätteistä. Osa näistä polt-

toaineista voidaan käyttää suoraan polttamiseen, mutta muuten näitä raaka-aineita jalos-

tetaan hyödyllisemmiksi polttoaineiksi eri käyttötarkoituksiin. Polttoaineisiin voidaan 

käyttää termokemiallisia prosesseja, kuten pyrolyysiä ja kaasutusta. Biopolttoaineita käy-

tetään energiantuotannon lisäksi myös teollisuudessa, kuljetussektorissa ja suoraan asuin-

taloissa lämmitystä varten. [11] 
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2.2.5 Polttoaineiden vertailu ja hinnat 

 

Polttoaineiden lopullinen hinta koostuu useasta eri komponentista. Itse polttoaineen hin-

nan lisäksi tulee mukaan päästöoikeuden hinta ja vero fossiilisille polttoaineille. Nämä 

raha-arvot vaihtelevat polttoaineiden välillä, koska eri polttoaineista aiheutuvien päästö-

jen määrä vaihtelee. Kuvassa 5 alla näkyy kuvaajat mainittujen polttoaineiden verotto-

mista hinnoista vuodesta 2010 alkaen. 

 

 

 
Kuva 5. Polttoaineiden verottomat hinnat Suomessa vuosina 2009–2019. [12] 

 

Helenin käyttämät polttoaineet ovat kevyt polttoöljy, raskas polttoöljy, puupolttoaineet, 

maakaasu ja kivihiili. Nykyään raskasta polttoöljyä käytetään vain kevyen polttoöljyn 

kanssa näiden kahden seoksena [14]. Kevyt polttoöljy on ollut valtaosan tutkitusta ajasta 

kallein polttoaine. Tämän vuoksi Helen käyttää tätä polttoainetta vähiten lämmöntuotan-

nossa, toisin sanottuna vain kylmimmissä olosuhteissa. Helenistä ja sen energiantuotan-

nosta kerrotaan tarkemmin luvussa 4.  

 

Polttoaineen poltosta tulevat päästöt ja energia riippuvat valtaosin polttoaineen koostu-

muksesta ja tuotantotekniikasta. Polttoaineiden poltto perustuu niissä olevan hiilen pala-

miseen, ja tämän reaktion oleellisimmat tuotteet ovat vesi, hiilidioksidi ja lämpö. Läm-

pöarvon merkittävin tekijä on polttoaineen hiilipitoisuus. Lämpöarvoa alentavat kom-

ponentit ovat muun muassa tuhka ja kosteus. Alla taulukossa 2 näkyvät keskeisten polt-

toaineiden hiilipitoisuudet, lämpöarvot, ja päästökertoimet. Polttoaineiden päästökertoi-

met kertovat päästöjen määrän suhteessa niillä tuotettuun energiaan. [15] 

 

Taulukko 2. Polttoaineiden ominaisuuksia. [1] [15] 

 
 

Hiilen osuus LHV Päästökerroin Päästökerrroin

Polttoaine % GJ/t CO2t/TJ CO2t/kWh

Kevyt polttoöljy 86,2 43,2 73,1 0,263

Raskas Polttoöljy 87,8 40,4 79,2 0,285

Kivihiili 75,7 24,8 93,1 0,335

Maakaasu 75 36,4 55,3 0,199

Puupelletit 50,4 17 112 0,403
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Polttoöljyillä ja maakaasulla ovat suurimmat lämpöarvot. Kivihiilen ja puupellettien al-

haisemmat lämpöarvot johtuvat matalammista hiilipitoisuuksista ja korkeammista kos-

teuspitoisuudesta suhteessa muihin polttoaineisiin. Kivihiilen ja puupellettien kosteus 

on tyypillisesti 10 %. [16] Vaikka kivihiilen lämpöarvo ei ole korkea, hiili on silti to-

della yleinen polttoaine, koska se on niin halpaa, mikä huomattiin kuvassa 5.  

 

Puupellettien päästöarvo on korkea, koska puussa on suhteellisen matala hiilipitoisuus, 

ja puussa on paljon muita ei-toivottuja komponentteja. Tämän takia puun lämpöarvo on 

matala, eli massan kannalta tarvitaan enemmän puuta tietyn energiamäärän saavutta-

miseksi verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin. Puun polttaminen on myös epäpuhtaam-

paa ja tekniikan kannalta haastavampaa, mikä johtuu puussa olevasta kosteudesta ja hai-

tallisista aineista, jotka vaikeuttavat palamista. Puun ja muun biomassan käyttö voidaan 

luokitella kuitenkin hiilidioksidineutraalisiksi biomassan elinkaaren takia. Esimerkiksi 

puita polttaessa syntyy hiilidioksidia, mutta kasvava puu tai metsä sitovat tämän hiilidi-

oksidin itseensä. Toisin sanoen, puut toimivat hiilinieluina. Puiden kasvu tavallisesti 

kestää vuosia tai kymmeniä vuosia, kun taas hiilen muodostumisessa puhutaan vähin-

tään kymmenistä miljoonista vuosista. [1] 

 

Palamisprosessissa kuitenkin syntyy muita haitallisia ja ympäristöä kuormittavia kom-

ponentteja, mikä voi johtua polttoaineiden pienistäkin epäpuhtauksista tai huonolaatui-

sesta laitteistosta, jossa palaminen tapahtuu. Näin syntyy hiilidioksidin lisäksi muita kas-

vihuonekaasuja, kuten häkää (CO), typen oksideja, rikin oksideja ja polttamattomia hiili-

vetyjä, kuten metaania, jotka nopeuttavat ilmastonmuutosta. Kuten edellä on mainittu, 

typen ja rikin oksidit ovat vaarallisia happamia aineita, jotka ovat vaarallisia ekosystee-

meille, myös ihmiselle. [1] 

 

Polttoaineiden ja -prosessien päästöjä voidaan mitata usealla eri tavalla. Edellä olevassa 

taulukossa 2 olivat polttoaineiden päästökertoimet, joiden määrittely voi vaihdella. Pääs-

töjen kokonaismäärä voi olla esimerkiksi pelkästään käytön aikana, tai polttoaineen elin-

kaaren päästöjä. Taulukossa 2 olevat kertoimet olivat Tilastokeskuksesta saatuja poltto-

aineiden päästökertoimien oletusarvoja. Päästöjen määrä voi kuitenkin huomattavasti 

vaihdella riippuen polttoprosessista ja sen tehokkuudesta. Kun lasketaan polttoaineen 

koko elinkaaren päästöjä, polton lisäksi pitää ottaa huomioon polttoaineen haltuun saa-

minen, varastointi, jalostusprosessit ja kuljetus polttoaineen käyttöpaikalle. Näiden vai-

heiden kuluttama energia ja tuottamat päästöt kuuluvat siis laskentaan. 

 

Päästöt voidaan ilmaista pelkällä hiilidioksidin määrällä, tai myös CO2-ekvivalenttina. 

Tämä tarkoittaa kaikkien kasvihuonekaasujen päästöjen yhteenlaskettua summaa. Eri 

kasvihuonekaasujen vaikutus ilmastonlämpenemiseen vaihtelee, ja näiden kaasujen il-

mastonlämpenemisvaikutukset suhteutetaan hiilidioksidin tuottamaan vaikutukseen. Esi-

merkiksi metaanilla on useita kertoja nopeampi vaikutus ilmastonlämpenemiseen kuin 

hiilidioksidilla. [17] Seuraavassa kuvassa 6 näkyvät sähköntuotannon polttoaineiden to-

teutuneet elinkaaripäästöt, jotka ovat koottu useista eri lähteistä. Tämän takia arvoissa on 

vaihtelua. Vaikka nämä arvot perustuvat sähköntuotantoon, nämä arvot ovat hyödyllisiä 

polttoaineiden suhteelliseen vertailuun. Päästöarvojen yksikkö on CO2-ekvivalenttiton-

nia per GWh. 
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Kuva 6. Energialähteiden elinkaaripäästöjen arviot sähköntuotannossa. [17] 

 

Tästä tutkimuksesta voidaan johtaa samanlaiset johtopäätökset niin kuin Tilastokeskuk-

sen päästökertoimista, jotka olivat taulukossa 2. Kivihiili ja öljy tuottavat kasvihuonekaa-

supäästöjä eniten, kun taas maakaasu tuottaa päästöjä merkittävästi vähemmän. Biomas-

san elinkaaripäästöt ovat alhaisia yllä olevassa taulukossa, koska energiantuotannossa 

muodostuneet kasvihuonepäästöt kompensoidaan kasvavalla biomassalla, joka sitoo 

nämä päästöt. Pitkällä tähtäimellä biomassaa ei voida kuluttaa enempää kuin sitä syntyy, 

jotta tuleville sukupolville riittää sama määrä biomassaa käytettäväksi. Muuten syntyvät 

päästöt ovat enemmän kuin mitä kasvava biomassa voi kompensoida. [17] 

 

Polttoaineiden vero koostuu kolmesta tekijästä: energiasisältövero, hiilidioksidivero ja 

huoltovarmuusmaksu. Energiasisältövero perustuu polttoaineen lämpöarvoon, kun taas 

hiilidioksidivero perustuu polttoaineen elinkaaren kasvihuonepäästöihin. [13] Kuvassa 7 

alla näkyvät polttoaineiden verot ja niiden kehitys ajalta 2010–2019.  

 

 
Kuva 7. Polttoaineiden verot lämmöntuotannossa ajalta 2010–2019. [10] 
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2.2.6 EU:n päästökauppa ja sen vaikutus hintaan 

 

EU:n päästökaupalla (engl. EU emissions trading system tai ETS) pyritään vähentämään 

kasvihuonekaasupäästöjä kustannustehokkaasti. EU maiden lisäksi tätä toteutetaan myös 

Islannissa, Liechtensteinissa ja Norjassa kattaen yli 11 000 suurta päästöjä tuottavaa ra-

kennusta. Tähän sisältyy noin 45 % EU:n kasvihuonekaasupäästöistä. EU:n päästökauppa 

aloitettiin vuonna 2005, ja se on vaikuttanut myös muiden maanosien päästöjenhallintaan. 

[18] 

 

Päästökaupassa asetetaan rajat kasvihuonekaasupäästöille. Yhtiöt ostavat päästöoikeuk-

sia, joita voidaan myös antaa tai myydä tarvittaessa muille yhtiöille. Päästöoikeuksien 

pitää kattaa annetun yhtiön tai systeemin vuosittaiset päästöt, tai muuten joudutaan mak-

samaan korvauksia. Jos päästöoikeuksia jää yli, näitä oikeuksia voi säilyttää tulevaisuu-

den päästöjä varten tai myydä muualle. Päästökauppaan kuuluvat kaasut ovat hiilidiok-

sidi, typen oksidit ja perfluoratut yhdisteet. Hiilidioksidipäästöissä keskitytään energian-

tuotantoon, teollisuuteen ja kaupallisiin lentoihin. Pienet kohteet eivät välttämättä kuulu 

päästökauppaan. [18] 

 

Päästökauppa on nyt kolmannessa vaiheessa, mikä loppuu vuonna 2020. Tässä vaiheessa 

on yksi päästöraja kattaen koko EU:n, kun taas edellisissä vaiheissa päästörajat olivat 

valtiokohtaiset. Tämän lisäksi ennen päästöjä allokoitiin ilmaiseksi, mutta nyt niitä taval-

lisesti jaetaan huutokaupalla. Vuonna 2021 alkaa päästökaupan neljäs vaihe, jolloin pääs-

töoikeuksien määrä laskee vuosittain 2,2 % vuoteen 2030 asti. Alla kuvassa 8 näkyy pääs-

tökaupan hinnan kehitys vuodesta 2009 alkaen. [18] 

 

 

 
Kuva 8. Päästökaupan hinnan kehitys ajalta 2009–2019. [10] 

 

Päästökaupan vaikutus polttoaineen hintaan on samankaltainen kuin hiilidioksidivero. 

Mitä enemmän päästöjä tietyn polttoaineen poltto aiheuttaa, sitä suurempi lopullinen 

hinta polttoaineella on. Kun otetaan huomioon verot ja päästöoikeudet, voidaan arvioida 

polttoaineiden lopullinen hinta. Taulukossa 3 ovat polttoaineiden lopulliset hinnat ja 

mistä ne muodostuvat. Päästökaupan kuluksi on oletettu 25 €/tCO2, joka on ollut vuoden 

2019 keskiarvo. Ottamalla tämä ja päästökerroin huomioon, saadaan päästökaupasta tu-

levat kulut polttoaineille.  
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Taulukko 3. Polttoaineiden ominaisuuksia ja hinnat. [13] [15] 

 
 

Taulukosta huomataan, että verot nostavat hintaa enemmän kuin EU:n päästökauppa. 

Polttoöljyt ovat vieläkin kalliimpia polttoaineita, mutta puupelletit ovat nyt halvin poltto-

aine, koska puupelleteille ei ole polttoaineveroa. Kivihiili verottomana oli ylivoimaisesti 

halvin polttoaine. Vaikka verot ja päästökauppa moninkertaistivat sen hinnan, hiili on silti 

suhteellisen halpa polttoaine, mikä selittää hiilen valtavan käytön määrän myös nykypäi-

vänä.  

 

Päästöoikeuksia jaetaan myös kolmannessa vaiheessa ilmaiseksi osittain, mitä ei olla 

otettu huomioon edellisessä taulukossa ja polttoaineen hinnoissa. Kolmannessa vaiheessa 

57 % päästöoikeuksista huutokaupattiin, ja loput jaettiin ilmaiseksi. Päästöoikeuksien 

hankkiminen yhteistuotantolaitoksille on mahdollista, jos kyseisten laitoksien hyöty-

suhde on korkea.  Tämän lisäksi oikeuksia jaetaan ilmaiseksi, jotta voidaan välttää hiili-

vuotoa. Hiilivuotoa tapahtuu, kun taho alkaa siirtää tuotantoaan eri alueeseen tai valtioon, 

jossa ovat väljemmät päästörajoitukset. Tämä voi johtaa kyseisen tahon kokonaispäästö-

jen määrän kasvuun, minkä takia tämänkaltaisille tahoille ja sektoreille jaetaan enemmän 

ilmaisia päästöoikeuksia. Tätä toimintaa jatketaan myös kolmannen vaiheen jälkeen. [19] 

 

Tällä hetkellä EU:n päästökauppaan kuuluu polttamiseen perustuvat lämmöntuottajat, 

joilla on vähintään 20 MW lämmöntuotantokapasiteetti, ottaen huomioon myös CHP-lai-

tokset. Muille lämmöntuottajille päästökauppaan osallistuminen ei ole välttämätöntä. 

Päästökauppaan kuulumattomat lämmöntuottajat ovat pääosin yksittäisiä kattiloita, joita 

käytetään yksittäisten rakennuksien lämmittämiseen. 

  

Polttoaine LHV Päästökerroin Veroton hinta Vero ETS hinta Lopullinen hinta

MWh/t tCO2/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh

Kevyt polttoöljy 12,0 0,263 54 27 6,58 87,58

Raskas Polttoöljy 11,2 0,285 37,5 24 7,13 68,63

Kivihiili 6,9 0,335 10 29 8,38 47,38

Maakaasu 10,1 0,199 30 21 4,98 55,98

Puupelletit 4,7 0,403 34 0 10,08 44,08
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3 Kaukolämpöverkon osat 
 

Kolme osaa muodostavat kaukolämpöjärjestelmän: Lämmöntuotantolaitokset, kauko-

lämpöverkko ja kaukolämmön asiakaslaitteet. Lämpöä voidaan tuottaa useilla eri poltto-

aineilla ja järjestelmillä. Helenillä lämmöntuotanto perustuu valtaosin voimalaitoksiin ja 

lämpökeskuksiin, jotka käyttävät yleisesti hiiltä, maakaasua tai öljyä. Helen on jo osittain 

siirtynyt uusiutuviin energialähteisiin, ja näiden osuus Helenin energiantuotannossa on 

jatkuvasti nousussa. Asiakaslaitteisiin kuuluvat lämmönjakokeskus ja mittauskeskus. [1] 

 

3.1 Lämmöntuotanto 

 

Lämpöä voidaan tuottaa useilla eri tavoilla, ja yleisimmin tuotanto perustuu polttoaineen 

polttamiseen. Näitä poltetaan polttimella kattilassa, ja siitä muodostuvalla lämmöllä läm-

mitetään kaukolämpövettä, joka viedään asiakkaalle. [1] 

3.1.1 Yhteistuotantolaitokset 

 

Yhteistuotantolaitoksissa (CHP-laitos eli combined heat and power plant) tuotetaan säh-

köä ja lämpöä samassa prosessissa. Yleisesti näissä laitoksissa on kineettistä energiaa 

tuottava komponentti ja generaattori samalla akselilla. Komponentti voi olla kaasutur-

biini, höyryturbiini tai moottori. Ennen turbiinia kuumennettu aine, joka voi olla maa-

kaasu kaasuturbiinilaitoksessa tai tulistettu vesihöyry höyryturbiinilaitoksessa, syötetään 

turbiiniin, jossa se paisuu ja pyörittää turbiinia. Toisin sanoen, aineen entalpia muuttuu 

turbiinissa pyörimisenergiaksi, jonka generaattori muuttaa sähköksi. On olemassa myös 

kombivoimalaitoksia, joissa käytetään kaasu- ja höyryturbiinia. Moottorivoimalaitok-

sissa polttoaine syötetään sylinteriin, jossa on mäntä. Polttoaineen lämpötilaa ja painetta 

muuttamalla mäntä pyörii ja pyörittää kampiakselia, mistä saadaan sähköä generaattorin 

avulla. Tällaisista voimalaitoksista saadaan lämpöenergiaa turbiinin väliotoista tai  ulos-

tulevasta kaasusta tai höyrystä, ja tätä lämpöä voidaan käyttää kaukolämmön lisäksi pro-

sessilämpönä. Turbiinissa tai moottorissa olevan aineen paine ja lämpötila laskee, jolloin 

sitä voi käyttää lämpönä lämmönsiirtimissä. [1] 

 

Höyryvoimalaitokset voidaan jakaa vastapaine- ja lauhdutusvoimalaitoksiin vesihöyry-

virtausten perusteella. Molemmissa aluksi syötetään vesihöyryä turbiinin, joka pyörittää 

turbiinia ja samalla akselilla olevaa generaattoria tuottaen sähköä. Vastapainelaitoksissa 

käytetään turbiinista ulostulevaa höyryä kaukolämpöveden lämmittämiseen lämmönsiir-

timissä. Näissä laitoksissa sama vesihöyry virtaa turbiinin ja kaukolämmönsiirtimien läpi, 

eli tällaisen laitoksen sähkön ja lämmön tuotantokapasiteetti ovat riippuvaisia samasta 

virrasta. Lauhdutusvoimalaitokset ovat usein pelkästään sähköä tuottavia laitoksia, mutta 

väliottolauhdutuslaitokset tuottavat myös lämpöä. Väliottolauhdutuslaitoksissa turbii-

nissa oleva höyry jakaantuu vähintään kahteen osaan: vähintään yhteen väliottohöyryvir-

taan, jolla lämmitetään kaukolämpövettä, ja matalapaineiseen höyryyn, jolla tuotetaan 

sähköä. [1] 

 

Kaasuturbiinit ovat erittäin yleisiä energiantuotannossa mutta myös sen ulkopuolella, esi-

merkiksi teollisuudessa ja lentokoneissa. Kaasuturbiinin kuuluu kolme oleellista osaa: 

kompressori, polttokammio ja itse turbiini. Kompressori tuottaa korkeapaineista ilmaa, 

yleensä 14–30 baaria, ja tätä ilmaa syötetään polttokammioon, jossa polttoaine poltetaan. 
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Tämä poltetun polttoaineen ja ilman seos voi olla yli 1000 asteista. Seos sitten virtaa tur-

biinin, mikä pyörittää turbiinia ja generaattoria. Turbiinista ulostulevan kaasun lämpötila 

on yleensä noin 500 asteen paikkeilla, jota voi vielä käyttää hyödyksi. Kaasuturbiinin 

kanssa yleensä käytetään lämmöntalteenottokattilaa ja höyryturbiinia, jolloin voidaan 

tuottaa lisää sähköä ja myös lämpöä. Tällaisia laitoksia kutsutaan kombivoimalaitoksiksi. 

Nämä laitokset syöttävät kaasuturbiinista ulostulevaa kaasua ja sen lämpöä lämmöntal-

teenottokattilaan, ja tätä lämpöä voidaan käyttää suoraan esimerkiksi teollisuudessa pro-

sessihöyrynä. Muuten lämpö syötetään höyryturbiiniin tuottaen lisää sähköä. Höyrytur-

biinista tulevaa vielä käytetään kaukolämpöveden lämmittämiseen. Monivaiheinen pro-

sessi, joka sisältää sähkön ja lämmön tuotannon, mahdollistaa kombivoimalaitosten kor-

kean hyötysuhteen, joka voi olla parhaimmillaan yli 90 %. Pelkän sähköntuotannon hyö-

tysuhde voi olla nykypäivänä jopa 60 %, kun taas muissa yleisissä sähkötuotantoproses-

seista hyötysuhde on yleensä noin 40 %. Alla kuvassa 9 on kombivoimalaitoksen proses-

sikuva ja esimerkki sen energiataseesta. [1] [21] 

 

 
Kuva 9. Kombivoimalaitoksen toiminta ja energiatase. [21] 

 

Turbiinin sijasta voidaan käyttää moottoria generaattorin pyörittämiseen. Moottorivoima-

laitokset muuten toimivat samalla tavalla kuin turbiinilaitokset, ja niillä laitoksilla voi-

daan myös tuottaa lämpöä lämmön talteenotolla. Moottorin tyyppi riippuu tavallisesti 

polttoaineesta. Ottomoottorit käyttävät kaasua, kun taas dieselmoottorit käyttävät neste-

mäisiä polttoaineita. Moottorien vahvuudet verrattuna turbiineihin ovat niiden modulaa-

risuus, nopeat käynnistysajat ja joustavuus eri kuormitustasoissa. Turbiinien vahvuudet 

taas ovat tavallisesti matalammat päästöt, ei tarvetta jäähdytykselle ja kustannustehok-

kaampi kunnossapito. [21] 

 

3.1.2 Lämpökeskus 

 

Lämpökeskukset ovat pelkästään lämpöä tuottavia laitoksia, ja tätä lämpöä voidaan käyt-

tää kaukolämmityksessä tai teollisuudessa, jolloin lämpö tulee prosessihöyryn muodossa. 

Vaikka yhteistuotantolaitokset ovat monipuolisempia ja hyötysuhteeltaan tehokkaampia 

tuotantolaitoksia, lämpökeskukset ovat yksinkertaisempi ja halvempi tapa taata lämpö 

tarvittavalle alueelle. Suomessa lämpölaitokset ovat yleensä huippu- tai varalaitoksia esi-

merkiksi kylmiä talvia varten.  Lämpökeskuksen oleelliset osat ovat:  
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- Kattila(t) 

- Polttoaineen ja tuhkan käsittelylaitteisto, mukaan lukien poltin 

- Sähkö- ja automaatiolaitteisto 

- Pumppauslaitteisto ja putkisto 

 

Tulitorvi-tuliputkikattilat ovat kattiloita, joissa polttoaine palaa keskellä tulitorvessa, ja 

siitä syntyvät savukaasut virtaavat tästä torvesta lieskakammion kautta tuliputkiin. Näi-

den putkien kautta savukaasut voidaan johtaa savupiippuun. Tulitorvea ja -putkia ympä-

röi vettä sisältävä tila, joka lämpenee polton aikana. Tämä vesitila on suuri suhteessa koko 

kattilan kokoon, ja tämän takia näiden kattiloiden tuotantotehot ovat yleisesti maksimis-

saan vain 15 MW per tulitorvi ja paine maksimissaan 20 baaria. Tällaiset kattilat käyttävät 

yleensä polttoöljyjä tai poltettavia kaasuja polttoaineena. [1] [16] 

 

Vesiputkikattilassa virtaavat aineet ovat asetettu vastakkain verrattuna tulitorvi-tuliputki-

kattilaan, eli putkissa virtaa lämmitettävä vesi ja putkien ulkopuolella virtaavat savukaa-

sut. Verrattuna tulitorvi-tuliputkikattilaan, vesiputkikattiloissa voidaan käyttää suurempia 

paineita ja lämpötiloja, ja tuotantokapasiteetti on näillä kattiloilla yleisesti suurempi. Va-

litseminen näiden kahden kattilatyypin välillä riippuu resursseista ja toivotusta tuotanto-

kapasiteettista. [1] Alla kuvassa 10 näkyy havainnekuvat molemmista kattilatyypeistä. 

 

 
Kuva 10. Vesiputkikattila (vasen), tulitorvi-tuliputkikattila (oikea) ja niiden pala-

miskaasu- ja vesivirtaukset. [22] 

 

Kiinteiden polttoaineiden polttoon käytetään arina- ja leijupetikattiloita. Arinakattiloissa 

polttoaine syötetään arinan päälle tasaisena kerroksena. Suurissa kattiloissa tämä voi olla 

mahdollista pelkän painovoiman avulla. Polttoprosessissa palamattomat aineet ja tuhka 

poistuvat arinan alaosan läpi. Arina voi olla mekaaninen, kiinteä tai osittain molempia. 

Arina voi olla asetettu vakaaksi tasoksi tai viistoon. On olemassa myös pyöriviä kekoari-

noita, joissa polttoaine syötetään keskeltä arinaan, ja keossa olevat pyörivät vyöhykkeet 

sekoittavat polttoainetta. Polttoaineen tehokkaan sekoittamisen vuoksi arinakattilat kyke-

nevät käyttämään useita eri kosteuspitoisuuksia ja eri partikkelikokoisia polttoaineita, 
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mukaan lukien kiinteää jätettä. [1] Alla kuvassa 11 on viistoon asetetun arinakattilan pe-

riaatekuva.

 
Kuva 11. Viistoon asetettu arinakattila. [23] 

 

Toinen vaihtoehto kiinteiden polttoaineiden polttoon on leijupoltto, mikä on nykypäivänä 

tavanomainen polttotekniikka. Leijupoltossa on peti, jonka alapuolelta puhalletaan ilmaa, 

mikä saa pedin leijumaan. Leijutettava peti on yleensä hiekkaa. Palaminen tapahtuu pe-

dissä, johon syötetään polttoaine. Pedin aineen ja polttoaineen voimakas sekoittaminen 

mahdollistaa tasaisen palamisen, jossa voidaan käyttää useita eri polttoaineita, mukaan 

lukien huonolaatuisia polttoaineita ilman esikäsittelyä. Palamislämpötila on 800–950 °C, 

joka on suhteellisen matala. Tämän vuoksi leijupoltossa ei synny paljoa NOx -päästöjä, ja 

rikkipäästöjä voidaan minimoida käyttämällä kalkkikiveä pedissä. Näiden ominaisuuk-

sien vuoksi leijupoltolla on nyt vahva asema energiantuotannossa. Leijupetikattiloiden 

investointi- ja käyttökustannukset voivat kuitenkin olla korkeita, ja niiden käyttö on kan-

nattavaa vain kuin vaadittu lämmöntuotanto on vähintään 20 MW. Ne myös omaavat pit-

kän käynnistysajan, joka voi olla jopa 15 tuntia. [1] [24] 

 

Leijupetityyppejä on useita, joista nykyisin käytetyimmät ovat kupliva peti ja kiertopeti. 

Kuplivassa pedissä hiekanjyvän halkaisija on maksimissaan 1 mm, ja kaasun nopeus pe-

dissä on 1–2 metriä sekunnissa. Ensiöilma syötetään pedin alta ja toisioilma pedin ylä-

puolelta. Riittävä ilmansyöttö minimoi NOx-päästöt. Kuplivat pedit ovat joustavia poltto-

aineen hiukkaskoon ja kosteuspitoisuuden suhteen, eli ne voivat hyödyntää monia erilai-

sia polttoaineita ja niiden sekoituksia. Polttoaineen hiukkaskoon halkaisija voi olla mak-

simissaan 80 mm. [24] 

 

Kiertopetikattiloissa kaasun nopeus on 5–10 metriä sekunnissa ja hiekanjyvän halkaisija 

on 0,2–0,4 mm. Verrattuna kuplivaan petiin siis kaasun nopeus on suurempi ja hiekka on 
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kiertopedissä hienompaa, ja tällöin hiekkaa irtautuu enemmän pedistä kaasun mukana. 

Tämä hiekka palautetaan takaisin petiin yleisesti syklonilla. Tämä tekniikka mahdollistaa 

tehokkaamman ja tasaisemman lämmönsiirron verrattuna kuplivaan petiin. Kiertopetikat-

tilat ovat yleensä kooltaan ja tuotantokapasiteetiltaan suurempia, minkä vuoksi ne ovat 

myös kalliimpia. Tämän lisäksi polttoaineen hiukkaskoon pitää olla 0,1–40 mm, eli suh-

teellisen pieni, minkä vuoksi polttoainetta pitää esikäsitellä lisäten kustannuksia. [24] Ku-

vassa 12 alla on näkyvät kupliva kattila ja kiertopetikattila.  

 

 
Kuva 12. Kupliva eli kerrosleijupetikattila (vasen), kiertopetikattila (oikea) ja näiden toi-

minta. [1] 

 

Muut leijupetityypit ovat kiinteä peti ja turbulentti peti. Kiinteässä pedissä petimateriaali 

ei leiju, jolloin kaasun nopeus on alle 0,5 metriä sekunnissa. Polttoaineen ja petiaineen 

sekoittuminen on lievää. Turbulentissa pedissä virtaus on 3–4 metriä sekunnissa, eli no-

peampaa kuin kuplivassa pedissä, jolloin osa pedin materiaalista kulkeutuu kaasun mu-

kana pois.  

3.1.3 Tuotannon kustannukset lämmöntuottajalle 

 

Lämmöntuotantokustannukset voidaan jakaa esimerkiksi kiinteisiin ja muuttuviin kustan-

nuksiin. Kiinteät kustannukset eivät ole riippuvaisia lämmöntuotannon määrästä. Ylei-

sesti suurimmat kiinteät kustannukset ovat investointikustannukset, joihin kuuluvat myös 

korot. Kirjanpidossa investointikustannukset otetaan huomioon jakamalla nämä kustan-

nukset vuosittaisiksi kuluiksi investoinnin koko eliniälle tai pitoajalle, jolloin investoinnit 

ovat rahavirtalaskelmissa poistoja. Muita kiinteitä kustannuksia ovat kustannuksiin kuu-

luvat kiinteät henkilöstöön kohdistuvat kustannukset, kuten palkka, kunnossapitoon liit-

tyvät kustannukset kuten huolto ja vakuutukset. Nämä kustannukset voivat koskea tuo-

tantolaitoksien lisäksi myös kaukolämpöverkkoa. Muuttuvista kustannuksista suurin 

osuus muodostuu polttoainekustannuksista. Polttoaineen tarvittavaan määrän ja kustan-

nuksiin vaikuttavat merkittävästi myös tuotantolaitoksen hyötysuhde ja polttoaineen kä-
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sittely, kuljetus ja varastointi. Muita muuttuvia kustannuksia ovat tuotantolaitosten oma-

käyttöenergia, muuttuvat kunnossapitokustannukset ja pumppauskustannukset. Muuttu-

vat kunnossapitokustannukset voivat olla esimerkiksi huoltoon tarvittavat aineet ja väli-

neet. [1] [16] 

 

3.2 Kaukolämpöverkko 

 

Kaukolämpöverkko mahdollistaa lämmöntuotantolaitoksilta tulevan lämmön siirron asi-

akkaille. Verkon sijoitukseen tarvitaan syvällistä perehtymistä olemassa olevaan infra-

struktuuriin, josta saa tietoa halutun alueen suunnittelutiedoista. Myös tulevaisuuden nä-

kymät ja potentiaaliset muutokset on kannattavaa ottaa huomioon. Tärkein ominaisuus 

kaukolämpöverkolle on sen kestävyys, sillä verkko on kallein osuus kaukolämpöjärjes-

telmässä, mikä johtuu merkittävistä putki- ja rakennuskustannuksista. Tämän lisäksi ver-

kon saneeraustyöt voivat olla kalliita, ja ne voivat tuoda vaikeuksia alueen toiminnalle 

muun muassa liikenteen kannalta. Ihanteellisesti kaukolämpöverkostojen elinikä on vä-

hintään 50 vuotta, mutta tämä riippuu myös verkostojen olosuhteista ja käyttölämpöti-

loista. [16] 

 

Kaukolämpöverkon johdot voidaan jakaa siirto-, runko- ja talojohtoihin. Lämmöntuotan-

tolaitoksista tuleva kaukolämpövesi siirtyy siirtojohtojen kautta runkojohtoihin, kun taas 

talojohdot liittävät asiakkaan kaukolämpöverkkoon. Näihin johtoihin kuuluvat vierekkäin 

olevat samankokoiset meno- ja paluuputket. Putkien ympärillä on lämpöeriste ja suoja-

kuori. Verkon rakentamisessa pitää ottaa huomioon valitun alueen olosuhteet ja haluttu 

lämpöteho. Suomalaisessa kaukolämmössä virtausputket ovat suunniteltu kestämään 

enimmillään 120 °C lämpötilaa ja 1,6 MPa, eli 16 bar, painetta. [16] [1] 

 

Yleisin kaukolämpöjohto Suomessa on kiinnivaahdotettu johto, jota alettiin käyttämään 

70-luvun puolivälissä. Näissä putkissa on eristeenä kova polyuretaanivaahto ja polyetee-

nistä valmistettu muovinen suojakuori, ja näiden sisällä on virtausputki, joka on useim-

miten valmistettu teräksestä. Näissä putkissa on suhteellisen yksinkertainen rakenne, 

mikä mahdollistaa niiden helpon käsittelyn, korkean laadun ja kestävyyden. [1] Kiinni-

vaahdotetuille johdoille valmistetaan tehtaalla kaikki tarvittavat osat ja elementit. Itse 

suoran putken lisäksi tehtaissa valmistetaan haarautuvat kulmaelementit, supistukset, laa-

jennukset ja venttiilit. [16] 

 

Kiinnivaahdotettuja johtotyyppejä ovat yksiputkijohto 2Mpuk ja kaksiputkijohto Mpuk. 

Lyhenteissä ”M” tarkoittaa polyeteenistä tehtyä muovista suojakuorta, ”pu” eristeenä toi-

mivaa polyuretaanivaahtoa ja ”k” eristyksessä olevia putkia. Yksiputkijohdossa 2Mpuk 

virtauksien meno- ja paluuputket ovat erillisissä eristeissä ja muoviputkissa, kun taas kak-

siputkijohdossa Mpuk putket ovat samassa eristeessä ja muoviputkessa. Molemmat put-

kityypit näkyvät kuvassa 13 alla. 

 



24 

 

 
Kuva 13. 2Mpuk- ja Mpuk -putket [16] 

 

Kaukolämpöverkoille on oleellista käyttää kaukolämpöpumppuja ja -pumppaamoita, 

joita käytetään veden pumppaukseen eli veden siirtoon ja nostoon ja verkon paineen hal-

lintaan. Yleisin kaukolämpöpumppu on keskipakopumppu. Tällaisissa pumpuissa neste 

ohjataan pyörivän juoksupyörän napaan. Keskipakoisvoima siirtää nesteen juoksupyörän 

ulkokehään, josta neste johdatetaan haluttuun kohteeseen. Pumput, ja moottorit joihin ne 

kytketään, valitaan haluttujen parametrien perusteella. Nämä parametrit ovat muun mu-

assa pumpun nostokorkeus, putkikoko, virtaamakapasiteetti ja moottorin teho. [1] 

 

Verkossa kiertävän veden määrä voi vaihdella rajusti pienillä aikaväleillä. Tällöin tarvi-

taan pumppuja, jotka pääsevät korkeaan pumppaustehoon tai nostokorkeuteen, mihin ei 

välttämättä päästä yhdellä pumpulla. Tämän takia pumppujen kytkentään käytetään usein 

sarjaan- ja rinnankytkentää. Rinnankytkennässä pumput ovat vierekkäin, ja tämä mahdol-

listaa suuremman vesimäärän pumppauksen. Sarjaankytkennässä putket ovat asetettu pe-

räkkäin kasvattaen nostokorkeutta, mikä mahdollista veden siirron pitemmälle. [1] 

 

Pumppaus tehdään ensisijaisesti lämmöntuotantolaitoksissa. Suurissa kaukolämpöver-

koissa, joissa suuret vesivirrat kulkevat pitkiä matkoja, on kannattavaa käyttää välipump-

paamoita, joilla varmistetaan lämmönsiirto kaikille kaukolämpöverkossa olevilla asiak-

kaille. Jos isoissa kaukolämpöverkoissa kaikki pumppaus tehdään yhdessä laitoksessa, 

pumppauksessa pitää saavuttaa riittävän suuri paine-ero, jotta voidaan kompensoida ver-

kossa tapahtuvat painehäviöt ja varmistettua riittävä lämpöteho myös etäisimmälle asiak-

kaalle. Tällöin tarvitaan suuria pumppuja, jotka lisäävät huomattavasti investointi- ja 

käyttökustannuksia, koska suuremmat pumput käyttävät enemmän sähköä kuin pienem-

mät. Välipumppaamoilla ei tarvitse pitää yllä yhtä suurta paine-eroa, ja sähköä kuluu vä-

hemmän, kun käytetään useita pumppaamoita verrattuna yhteen pumppaamoon. [16] 

 

Suurissa kaukolämpöverkoissa on kannattavaa käyttää myös lämmönsiirrinasemia. Näillä 

asemilla voidaan hallita verkossa olevia eri painetasoja. Tämän lisäksi verkossa olevien 

laitoksien, asiakkaiden ja mahdollisten lämpövarastojen lämpötiloja ja paineita voidaan 

pitää erillään. Lämmönsiirrinasemissa on tavallista tehdä valuma-allas pieniä vuotoja var-

ten ja kytkeä lämmönsiirtimet rinnan, jolloin on mahdollista käsitellä suuria vesivirtaa-

mia. [1] 



25 

 

3.3 Lämmöntuottajan ja asiakkaan laitteet 

 

Kaukolämpö siirtyy talojohdoista lämmöntuottajan laitteistosta asiakaslaitteisiin läm-

mönjakohuoneeseen. Alla kuvassa 14 ovat lämmöntuottajan kaukolämpölaitteet.   

 

 
1. Kaukolämmön menoputki 

2. Kaukolämmön paluuputki 

3. Lämmönmyyjän pääsulkuventtiilit 

4. Virtausanturi 

5. Lianerotin 

6. Lämpömäärän laskin 

7. Kaukolämmön lämpötila-anturit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antureilla ja lämpömäärän laskimella saadaan kaukolämpöveden oleelliset suureet ja ar-

vot. Kaukolämpöveden virtauksen ja lämpötilan arvoilla lasketaan kiinteistössä kulutettu 

lämpö. Lämmön lisäksi lämpömäärän laskimesta voidaan saada myös hetkelliset kauko-

lämmön kulutukseen liittyvät arvot. [25] Alla olevassa kuvassa 15 näkyy asiakkaan läm-

mönjakokeskus ja mittauskeskus ja niihin kuuluvat osat.  

 
8. Säätökeskus 
9. Kesäsulku 

10. Lämmityksen säätöventtiili 

11. Käyttöveden säätöventtiili 

12. Asiakkaan pääsulkuventtiilit 

13. Varoventtiili 

14. Paisunta-astia 

15. Lämmityksen lämmönsiirrin 

16. Käyttöveden lämmönsiirrin 

17. Lämmin käyttövesi 

18. Kylmä vesi 

19. Pumppu 

20. Lämmitysverkko 

21. Täyttöventtiili 

22. Ulkolämpötila-anturi 

23. Paine- ja lämpötilamittarit 

 

 
 

 

Kuva 15. Asiakkaan kaukolämpölaitteisto. [42] 

Kuva 14. Lämmöntuottajan kaukolämpölaitteet. [42] 
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Kaukolämpövettä käytetään kaukolämpölaitteistossa asiakkaan käytettävän veden läm-

mittämiseen ja itse kiinteistön lämmitykseen lämmönsiirtimien avulla. Paisunta-astialla 

varmistetaan, että koko kiinteistö saa tarvitsemansa veden ja lämmityksen, pitämällä pai-

neen tasaisena. Veden lämpötilan noustessa verkon paine nousee, ja vesi laajenee, jolloin 

paisunta-astia ottaa vastaan ylimääräisen paineen ja veden. Vastaavasti veden lämpötilan 

laskiessa verkon paine laskee ja vesi tiivistyy, jolloin paisunta-astia syöttää lisää vettä 

verkkoon. Varoventtiili suojaa kaukolämpölaitteistoa muun muassa vuodoilta. Jos paine 

jossakin osassa laitteistoa nousee liian korkeaksi, varoventtiili aukeaa, ja venttiilistä vuo-

taa ylimääräinen vesi pois. Vesivirtojen kierto varmistetaan vettä kierrättävillä pumpuilla. 

[25] 

 

Säätökeskus vastaa kaukolämpölaitteiden toiminnasta, tarkemmin sanottuna säätö-

käyristä, sisälämpötilasta, hälytyksistä, lämmönkulutukseen koskevista ohjelmista ja 

ajastimista näitä ohjelmia varten. Näihin tarvittava data saadaan laitteiston antureista. 

Säätökäyrien avulla säädetään lämmityksen menoveden lämpötila sopivaksi. Menoveden 

lämpötila on riippuvainen ulkolämpötilasta. Tavoitteena on pitää kiinteistön sisälämpö-

tila, vaikka ulkolämpötila kuinka muuttuisi. Jos verkostoon tarvitaan lisää vettä, avataan 

täyttöventtiili. Lämmitysverkko ei normaalissa toiminnassa tarvitse lisää vettä. Jatkuva 

veden lisääminen verkostoon tarkoittaa yleensä kaukolämpölaitteistossa olevaa vikaa. 

[25] 
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4 Kaukolämpö Helsingissä (Helen) 
 

Kaukolämpöä tuottaa Helsingissä Helen. Kaukolämpö tuotetaan valtaosin lämpökeskuk-

sissa ja yhteistuotannolla voimalaitoksissa. Helenin lämpökeskukset ovat sijoitettu ym-

päri Helsinkiä, ja ne sijaitsevat Myllypurossa, Patolassa, Vuosaaressa, Alppilassa, Hana-

saaressa, Jakomäessä, Lassilassa, Munkkisaaressa, Ruskeasuolla ja Salmisaaressa. Näi-

den lämpölaitoksien tuotantokapasiteetti on yhteensä 2 000 MW. Polttoaineet näille kes-

kuksille ovat kevyt polttoöljy, kevyen ja raskaan polttoöljyn seos, maakaasu ja puupelle-

tit. Maakaasua voi käyttää vain Myllypurossa, Patolassa ja Lassilassa. Voimalaitokset si-

jaitsevat Vuosaaressa (Vuosaari A ja B), Hanasaaressa ja Salmisaaressa (Salmisaari B), 

ja näiden lämmöntuotantokapasiteetti on yhteensä 1 315 MW, kun taas sähköntuotanto-

kapasiteetti on 1 025 MW. [26] Kuvassa 16 alla näkyvät Helenin tuotantolaitokset, niiden 

sijainnit, tuotantotavat ja -kapasiteetit. 

 

 

 

 

 
Kuva 16. Helenin lämmöntuotantolaitokset, niiden tuotantotapa ja -kapasiteetti. [13] 

 

Helenillä on myös lämpöakkuja, eli lämpövarastoja, joihin voidaan varastoida lämpöä. 

Tämä lisää joustavuutta kaukolämmöntuotannossa ja -jakelussa. Lämpöakut ovat periaat-

teessa valtavia vesisäiliöitä. Helenillä ne ovat Vuosaaressa ja Salmisaaressa voimalaitok-

sien yhteydessä. Salmisaaren lämpövarasto on kaksi yhteen liitettyä akkua, joiden koko-

naistilavuus on 20 000 m3. Sen kapasiteetti on noin 1 000 MWh. Vuosaaren lämpövarasto 

on yksittäinen 25 000 m3 kokoinen akku, jonka kapasiteetti on noin 1 250 MWh. Näiden 

varastojen maksimiteho on yhteensä 200 MW, ja niiden latauslämpötila on 90 °C. [27] 

Yleisesti lämpövarastoja pitäisi käyttää silloin, kun sähkön hinta ja kysyntä ovat korkeita 

ja kun lämmöntarve on pieni, jolloin yhteistuotantolaitokset voivat tuottaa arvokasta säh-

köä, ja lämpö voidaan tarvittaessa syöttää lämpövarastoihin. Nämä voimalaitokset tuot-

tavat öisin lämpöä varastoihin, ja tämä lämpö puretaan aamuisin, jolloin tarvitaan enem-

män lämpöä kuin öisin.  Tällä tavalla ei tarvitse käyttää lämpökeskuksia, joiden käyttö on 

kalliimpaa ja ympäristöä kuormittavampaa. [28] 
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Helenillä on myös muita lämmöntuotantosysteemejä, kuten lämpöpumppuja. Katri Valan 

lämpöpumppulaitos on tuotantoteholtaan maailman suurin kaukolämpöä ja -jäähdytystä 

tuottava lämpöpumppulaitos. Laitoksessa kiertää puhdistettu jätevesi, kaukolämpövesi ja 

kaukojäähdytysvesi. Se käyttää puhdistetussa jätevedessä ja kaukojäähdytyksen paluuve-

dessä jäljellä olevaa lämpöä kaukolämpöveden lämmittämiseen. Jäähtynyt jätevesi ohja-

taan avomerelle, ja jäähtyneestä kaukojäähdytyksen paluuvedestä tulee taas kaukojääh-

dytyksen menovettä. Tämä lämpöpumppulaitos tuottaa 105 MW lämpöä ja 70 MW jääh-

dytystä. [29] Seuraavassa kuvassa 17 näkyy Katri Valan lämpöpumppulaitos ja siellä kul-

kevat vesivirrat ja niiden lämpötilat. 

 

 

1. Kaukojäähdytyksen 

menovesi, 4 °C 

 

2. Kaukolämmön  

menovesi, 88 °C 

 

3. Kaukojäähdytyksen 

paluuvesi, 16–18 °C 

 

4. Kaukolämmön 

paluuvesi, 45 °C 

 

5. Tuleva jätevesi, 

10–20 °C 

 

6. Lähtevä jätevesi  

 

 

Helenillä on myös Esplanadin puiston alla lämpöpumppulaitos, joka saatiin käyttöön 

vuonna 2018 kesällä. Se koostuu kahdesta lämpöpumpusta, jotka voivat tuottaa yhteensä 

22 MW lämpöä ja 15 MW jäähdytystä. Tämä laitos ottaa kaukojäähdytyksen paluuveden 

lämmön ja siirtää sen lämpöpumpuilla kaukolämmön paluuveteen. Tällöin saadaan taas 

sopivassa lämpötilassa olevat kaukolämmön ja -jäähdytyksen menovedet. Laitoksessa on 

myös valtava kylmävesivarasto, jonka koko on 25 000 m3. Tämän varaston jäähdytyska-

pasiteetti on 35 MW, eli laitoksen koko jäähdytyskapasiteetti on 50 MW. [30] 

 

Merkittävimmät polttoaineet Helenin lämmöntuotannossa ovat siis kivihiili, polttoöljyt ja 

maakaasu. Lämmöntuotanto on sijoitettu suhteellisen tasaisesti ympäri Helsinkiä, jolloin 

voidaan varmistaa kaikkien asiakkaiden lämmönsaanti myös kylmimpinä ajankohtina. 

Vaikka tuotantokapasiteetin kannalta polttoöljyjä on paljon, käytännössä polttoöljyjä ja 

niitä käyttäviä laitoksia ajetaan mahdollisimman vähän. Kuten edellä on mainittu, läm-

pölaitokset ovat huippu- ja varalämpölaitoksia. Lämmöntuotannossa käytetään siis ensi-

sijaisesti yhteistuotantolaitoksia, eli polttoaineiden kannalta kivihiiltä ja maakaasua. 

Lämpöpumppuja ja biolämpölaitosta myös priorisoidaan, mutta niiden tuottama lämpö-

energian määrä ei ole samaa luokkaa kuin hiili- ja maakaasulaitoksilla. Tämän lisäksi, 

tarvittaessa maakaasua käyttävät lämpökeskukset ajetaan ennen polttoöljyä käyttäviä lai-

toksia [13]. Kuvassa 18 alla näkyy vuoden 2018 sähkö- ja lämmöntuotanto ja miten se on 

jakaantunut Helenin eri tuotantojärjestelmien välillä. 

 

Kuva 17. Katri Valan lämpöpumppulaitoksen vesivirrat ja niiden lämpötilat. [29] 
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Kuva 18. Helsingin sähkön- ja lämmöntuotanto vuonna 2018. [13] 

 

 

Kuten huomataan, kivihiili ja maakaasun osuudet ovat suurimpia, lämmöntuotannon li-

säksi myös sähköntuotannossa. Polttoöljyjen osuus taas on vain noin yksi prosentti, 

vaikka tuotantokapasiteetti on suuri. 

 

4.1 Helsinki Energy Challenge 

 

EU:lla on tarkkoja ilmasto- ja energiatavoitteita, ja nämä tavoitteet luovat perustan Hel-

singin tavoitteisiin ja muutoksiin. Koko EU:n kattavat tavoitteet vuodelle 2030 ovat: [18] 

 

- Vähintään 40 % vähennys kasvihuonekaasupäästöihin verrattuna vuoden 1990 

päästöihin. 

- Vähintään 32 % osuus energiantuotannosta pitää olla uusiutuvaa energiaa 

- Vähintään 32,5 % kehitys energiatehokkuudessa. 

 

EU:n jäsenvaltioiden pitää asettaa kansallinen energia- ja ilmastosuunnitelma (engl. nati-

onal energy and climate plans tai NACP) yllä olevien tavoitteiden saavuttamiseksi. 40 % 

kasvihuonepäästöjen vähennykseen päästään muun muassa EU:n päästökaupan avulla, 

mistä kerrottiin luvussa 2.2.5. Päästökaupan pitäisi vähentää päästöjä 43 % verrattuna 

vuoden 2005 päästöihin. Tämän lisäksi päästökaupan ulkopuolisten sektorien päästöt pi-

täisi vähentyä 30 % verrattuna vuoden 2005 päästöihin. [18] 

 

EU jäsenvaltioiden pitää suunnitella järjestelmä, joka tukee uusiutuvaa energiaa. Tämä 

tuki voi olla taloudellista tukea esimerkiksi rahoituksina, jotta uusiutuvat energiamuodot 

olisivat kilpailukykyisiä edullisia fossiilisia polttoaineita vastaan. Tuki voidaan myös si-

joittaa uusiutuvan energian teknologian kehitykseen ja tuotannon optimoimiseen. [18] 
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Energiatehokkuuden optimointi vaatii energiantuotannon koko elinkaaren tutkimista, ja 

tämän optimoinnin kulut pitävät olla vähemmän kuin optimoinnista koituvat säästöt. Jos 

optimointi-investointi ei maksa itseään takaisin, eli säästöt ovat pienemmät kuin kulut, 

investointi ei ole kannattava. [18] 

 

Tästä päästään Helsingin tavoitteisiin. Helsinki on asettanut ”Helsinki Energy Challen-

gen”, jonka tavoitteena on luopua hiilestä Helsingin kaukolämmöntuotannossa vuoteen 

2029 mennessä. Helsingin kaupunki on taas asettanut tavoitteen tehdä kaupungista hiili-

neutraali vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteiden saavuttamiseksi ei riitä optimoinnit pel-

kästään energiasektorissa, vaan koko kaupungin energiainfrastruktuuria pitää muokata. 

Haasteeseen osallistujista valitaan voittaja, joka saa palkinnokseen miljoona euroa. Hiili-

neutraaliuuden lisäksi toiveena on olla mahdollisimman riippumaton bioenergiasta. [31] 

 

Helsingin päästötavoite eroaa siis EU:n asettamista tavoitteesta. Tavoite hiilineutraaliuu-

teen vuoteen 2035 mennessä on tarkoitus saavuttaa niin, että päästöjä vähennetään 80 % 

verrattuna vuoden 1990 päästöihin, ja loput 20 % kompensoidaan erillisillä päästönvä-

hennysmetodeilla. Tämä voi tarkoittaa kaupungin ulkopuolella toteutettuja päästöjen vä-

hennyksiä tai lisäämällä hiilinieluja, kuten puuta ja metsää. Päästöjen vähennykseen eivät 

kuulu kaupungin ulkopuolella tuotetut päästöt, kuten lennot ja Helsingin ulkopuolella 

valmistetut tuotteet. Alla kuvassa 19 näkyy Helsingin kasvihuonekaasupäästöt jaettuna 

eri sektoreihin vuonna 2017. [12] 

 

 
Kuva 19. Helsingin kasvihuonekaasupäästöt jaettuna eri sektoreihin vuonna 2017. [12] 

 

Kuvasta 19 huomataan, että energiantuotanto kattaa suuren osan päästöistä, yhteensä 71 

%. Liikennesektori on myös merkittävä osuus, kun taas loput sektorit ovat merkittävästi 

vähäpäästöisempiä. Kokonaispäästöjä on jo vähennetty merkittävästi. Vuoden 2017 ko-

konaispäästöt olivat 24 % vähemmän kuin vuoden 1990 päästöt, vaikka Helsingin asu-

kasmäärä nousi 150 000:lla.  Asiakkaan ominaispäästöt lasket tällä aikavälillä jopa 42 %. 

[31] Työn tulevissa luvuissa käsitellään Helenissä ja sen toiminnassa tapahtuvia muutok-

sia, joilla tavoitellaan ekologisempaa ja tehokkaampaa lämmöntuotantoa.   

 



31 

 

Helsingin kaupunginkanslian johtaja nimesi työryhmän, jonka tehtävänä on luoda toimin-

tasuunnitelma hiilineutraalin Helsingin saavuttamiseksi. Työryhmään kuului asiantunti-

joita Helenistä, HSL:stä, HSY:stä ja Smart & Clean järjestöstä. Toimintasuunnitelma laa-

dittiin avoimesti, ja siihen sisältyy useita päästönvähennyssuosituksia, jotka koottiin yh-

deksästä eri työpajasta. Toimintasuunnitelmaan lopulta laadittiin 147 toimenpidettä, jotka 

liittyvät useisiin sektoreihin, joissa pitäisi vähentää päästöjä. Nämä sektorit ovat [31]: 

 

- Liikenne 

- Rakennus ja rakennukset 

- Kulutus, hankinta tai ostaminen, jakaminen 

- Talous 

- Smart & Clean -järjestön kehitys 

- Helen 

- Päästöjen kompensaatio (esim.hiilinielut) 

- Tietoliikenne 

- Ilmastotekojen järjestely, valvominen ja arviointi 

 

 

Toimintasuunnitelman toimenpiteistä 30 liittyvät liikenteeseen ja 57 rakennussektoriin. 

Loput 60 toimenpidettä liittyvät kuluttajien käyttäytymiseen ja kulutukseen.  

 

4.2 Muutokset Helenissä 

 

Saavuttaakseen Helsingin ja EU:n asettamat tavoitteet, Helenin täytyy huomattavasti 

muuttaa energiantuotantotapoja. Seuraavissa luvuissa käydään läpi Helenin projekteja ja 

hankkeita, joilla on tarkoitus tuottaa vähintään hiilineutraalia lämpöä.  

 

4.2.1 Vuosaari C -biolämpölaitos 

 

Helenin tavoitteena on hiilineutraali energiantuotanto vuoteen 2035 mennessä, mihin ku-

luu kivihiilen käytöstä luopuminen vuonna 2029. Tämä tarkoittaa sitä, että kivihiiltä käyt-

tävät laitokset, eli Hanasaaren ja Salmisaaren laitokset, tullaan korvaamaan ekologisem-

milla energiantuotantomuodoilla. Hanasaaren voimalaitos suljetaan vuoden 2024 lo-

pussa, ja Salmisaaren voimalaitoksessa käytettävä kivihiili korvataan viimeistään vuonna 

2029. Hanasaaren lämmöntuotantokapasiteetti on siis 430 MW, joka pitää korvata. Kor-

vaaminen tehdään useilla eri lämmöntuotanto- ja varastointitavoilla.  

 

Merkittävin hanke tällä hetkellä Helenille on Vuosaaren tuleva uusi biolämpölaitos Vuo-

saari C, joka tulee käyttämään metsähaketta polttoaineena. Metsähake saadaan metsäta-

loudesta, jossa tämä metsähake on muutoin hyödytön sivutuote. Biolämpölaitos rakenne-

taan Vuosaaren voimalaitosalueen pohjoispuolelle, ja sen lämmöntuotantokapasiteetti on 

260 MW, korvaten yli puolet Hanasaaren voimalaitoksen lämmöntuotannosta. Laitoksen 

investoinnin arvo on noin 260 miljoonaa euroa. Laitoksen rakentaminen alkoi vuoden 

2020 keväällä maansiirtotöillä, ja rakentaminen alkaa saman vuoden syksyllä. Tarkoituk-

sena on saada biolämpökeskus tuotantoon viimeistään vuonna 2023, ja Hanasaaren voi-

malaitos siirtyisi tällöin varakäyttöön. [32]  

 

Biolämpölaitoksessa on kaksinkertainen hukkalämpöjen talteenottojärjestelmä. Savukaa-

suissa oleva hukkalämpö siirtyy ensiksi lämmöntalteenottolaitokselle, minkä jälkeen ne 
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siirtyvät lämpöpumppuihin. Tämä laitos siis pystyy keräämään lämpöä erittäin tehok-

kaasti, ja savukaasujen loppulämpötila savupiipussa on enintään vain 20 astetta. Jos bio-

lämpölaitosta ajetaan täydellä teholla, se vaatii noin 60 rekkakuormallista polttoainetta 

vuorokaudessa. Näiden kuljetuksien osuus elinkaaripäästöistä on noin muutama pro-

sentti. [32] Tämän laitoksen ei pitäisi nostaa kaukolämmön hintaa, sillä metsähake on 

hinnaltaan kilpailukykyinen polttoaine, etenkin kun ottaa huomioon fossiilisten polttoai-

neiden verot ja päästökaupasta koituvat hinnan korotukset. Tämän voi huomata kappaleen 

2.2.5 polttoainevertailussa. Havainnekuva biolämpölaitoksessa näkyy kuvassa 20.  

 

 
Kuva 20. Vuosaari C -biolämpölaitoksen havainnekuva. [32] 

 

4.2.2 Katri Valan uudet lämpöpumput 

 

Katri Vala on jo maailman suurin kaukolämpöä- ja jäähdytystä tuottava laitos, ja siihen 

on suunniteltu lisää energiantuotantoa. Katri Valaan on tarkoitus asentaa ja ottaa käyttöön 

kaksi uutta lämpöpumppua, ja molemmat kykenevät kaukolämmitykseen ja -jäähdytyk-

seen. Kuudes lämpöpumppu on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2021 kesällä, ja sen tuo-

tantokapasiteetti kaukolämmössä on 18 MW ja kaukojäähdytyksessä 12 MW.  Katri Va-

lassa on jo ylimääräistä tilaa, joka oli tarkoitettu laitoksen laajentamiseen ja energiantuo-

tannon lisäämiseen. Tämän investoinnin arvo on noin 20 miljoona euroa, ja sillä voidaan 

vähentää Helenin vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä 65 000 tonnia. [33] 

 

Kuudennen lämpöpumpun lisäksi Helen on investoimassa seitsemänteen lämpöpump-

puun, josta tulisi yksi maailman suurimmista lämpöpumpuista. Tämän lämpöpumpun 

tuotantoteho kaukolämmössä olisi 32 MW ja kaukojäähdytyksessä 21,5 MW. Sen pituus 

on 22,5 metriä, korkeus 7 metriä ja leveys 11 metriä. Tarkoituksena on saada se käyttöön 
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2023, eli samaan aikaan kun Vuosaaren biolämpölaitos aloittaa tuotannon ja Hanasaaren 

laitos siirretään varakäyttöön. Lämpöpumppu asennetaan Katri Valan laitoksessa oleviin 

maanalaisiin ylimääräisiin tiloihin. Kun kuudes ja seitsemäs lämpöpumppu ovat asen-

nettu Katri Valan laitokseen, laitoksen tuotantoteho on yhteensä 155 MW kaukolämpöä 

ja 103,5 MW kaukojäähdytystä. [34] 

 

4.2.3 Uudet lämpöakut 

 

Yksi ratkaisu lisäämään kaukolämmön tuotannon ja jakelun tehokkuutta ovat lämpöakut. 

Helenillä on siis jo kaksi lämpövarastoa Salmisaaren ja Vuosaarien voimalaitoksien yh-

teydessä, ja suunnitteilla on nyt kaksi lisää. Mustikkamaahan on tulossa yksi näistä va-

rastoista. Se rakennetaan Mustikkamaan vanhoihin öljyluoliin. Niissä säilytettiin raskasta 

polttoöljyä, ja nämä luolat tyhjennettiin ja otettiin pois käytöstä vuonna 1999. Siellä on 

kolme luolaa, joista kaksi tulevat toimimaan kaukolämpöakkuina, ja kolmannes tulee ole-

maan valuma-allas. Kahden luolan, jotka muodostavat kaukolämpöakun, tilavuus on yh-

teensä 320 000 m3, ja lämpökapasiteetti on noin 11 600 MWh. Akkuja voidaan purkaa 

120 MW teholla, eli akkua voi purkaa täydellä teholla ja kapasiteetilla noin neljä vuoro-

kautta. Latausteho on myös 120 MW, eli lataus tyhjästä akusta täyteen akkuun myös noin 

neljä vuorokautta. Lämmönvarastoimiseen käytetään vettä, ja akkuja purkaessa tämän ve-

den lämpö siirtyy kaukolämpöveteen lämmönsiirtimien avulla. Tämän lämpövarasto vä-

hentää hiilidioksidipäästöjä 21 000 vuodessa ja öljynkulutuksen kannalta miljoona litraa 

öljyä. [35] Varaston on tarkoitus valmistua vuonna 2021. Kuvassa 21 alla näkyy akun 

havainnekuva.  

 

 
Kuva 21. Havainnekuva Mustikkamaan lämpövarastosta. [36] 

 

Mustikkamaan lämpövaraston investoinnin arvo on noin 15 miljoonaa euroa. Työ- ja elin-

keinoministeriö on myöntänyt 2,1 miljoonan euron investointituen. Lämpövarasto liite-

tään kaukolämpöverkkoon käyttämällä olemassa olevaa tunnelia, joka kulkee Hanasaaren 

voimalaitosalueelta Mustikkamaahan. Lämpövaraston laitteisto, lämmönsiirtimet ja 

pumppaamo, asennetaan lämpövaraston yläpuolelle. Laitteisto sijaitsee 40 metriä meren-

pinnan alapuolella, kun taas luolien, eli akkujen, pohja on 80 metriä merenpinnan alapuo-

lella, kuten kuvasta 21 näkee. Tätä kohdetta tullaan ohjaamaan Helenin valvomoista. 

Kohteeseen laitetaan viisi lämmönsiirrintä, joiden kautta saadaan 120 MW lämpöä.  [37]  

[38] 
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Toinen lämpövarasto ollaan asentamassa Kruunuvuorenrantaan .Se tulee toimimaan eri 

periaatteella kuin Mustikkamaan lämpövarasto. Kruunuvuorenrannassa sijaitsee saman-

laiset vanhat öljynsäilytysluolat, jotka ovat pois käytöstä. Niiden kokonaistilavuus on 

300 000 m3. Luolien tarkoitus on tulla täytetyksi vain kesäisin merivedellä, joka lämpenee 

auringon säteilystä. Varaston lämpöä sitten purettaisiin talvisin, ja tämä lämpö toimisi 

lämpöpumppujen lämmönlähteenä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että näillä lämpöpum-

puilla voitaisiin tuottaa jäähdytystä. Veden lämpötila on noin 18 °C riippuen olosuhteista. 

Varastontehokapasiteetti olisi noin 4 500 MWh, kun taas lataus- ja purkuteho olisivat 

noin 1,5 MW. Toisin kuin siis Mustikkamaan lämpövarasto, Kruunuvuorenranta toimisi 

kausittaisena varastona, ja saatu lämpö ja potentiaalinen jäähdytys olisi vain Kruunuvuo-

renrannan alueelle. Tämä varasto kattaisi noin kolmasosan alueen lämmöntarpeesta. [39] 

 

4.2.4 Kaukolämpöverkon optimointiprojekti 

 

Helenillä on työn alla projekti, jonka tavoitteena on lisätä kaukolämpöverkon tehokkuutta 

integroimalla uuden digitaalisen järjestelmän. Järjestelmä on Valmetin toimittava ”Val-

met DNA Distrct Heat Manager” optimointijärjestelmä, joka kykenee optimoimaan reaa-

liajassa kaukolämpöverkon toimintaa ja monia muuttujia: kaukolämpöverkon menoveden 

lämpötilaa, paine-eroja, pumppauksia, lämpökeskusten tehoja ja kaukolämpövarastojen 

tehoja. Tämä kaukolämmön koko prosessiketjun optimointi ja automatisointi mahdollis-

taa päästöjen ja kustannuksien vähenemisen. Järjestelmä ennakoi lämmönsiirron viiveet 

ja lämpötilat lisäten verkon tehokkuutta ja on valmis toteuttamaan kysyntäjoustoa tule-

vaisuudessa. [40] 

 

Yksi merkittävä tekijä tässä projektissa on kaukolämmön menoveden lämpötilan laske-

minen. Tämän tavoitteena on vähentää lämmöntuotantokustannuksia, mutta silti taata asi-

akkaalle haluttu määrä lämpöä. Tämä vaatisi kaukolämpöverkon optimaalista toimintaa, 

minkä Valmetin optimointijärjestelmä mahdollistaa. Ratkaisu ei ole kuitenkaan niin suo-

raviivainen. 

 

Jos kaukolämmön menoveden lämpötila on ainoa parametri, jota muutetaan, se tarkoittaa 

sitä, että asiakas saa vähemmän lämpöä. Tämän voi kompensoida lisäämällä menoveden 

pumppausta, eli sama lämpömäärä kylmemmässä vedessä saadaan siirtämällä enemmän 

vettä asiakkaalle. Menoveden lämpötilan minimi on 70 °C, joka on käyttöveden en-

siöpuolen minimilämpötila. Tämä on kuitenkin vain yksi useasta kaukolämmön menove-

den lämpötilarajoitteista. [16] 

 

Salmisaaren voimalaitosalueella on jäähdytyskeskus, joka käyttää jäähdytykseen absorp-

tiojäähdyttimiä. Nämä jäähdyttimet vaativat vähintään 84 °C lämpötilan, jotta ne voivat 

käynnistyä. Tämä sama lämpötilavaatimus pätee myös Salmisaaressa oleviin lämpöva-

rastoihin, joiden latauslämpötila on noin 90 °C, mikä mainittiin kappaleessa 4. Jos läm-

pövarastoja ladattaisiin matalammalla lämpötilalla, akun kapasiteetti ja purkuteho laskisi 

merkittävästi, ja tämä teho ja lämpötila eivät ole riittäviä absorptiojäähdyttimien käynnis-

tämiseksi, eivätkä ne välttämättä riitä myöskään kuluttajille. Tämä lämpötilarajoitus voi-

daan ratkaista niin, että Salmisaaren voimalaitoksella tuotettaisiin vähintään 84 °C läm-

pötilassa, kun taas muilla laitoksilla tuotettaisiin kylmempää, vähintään 70 °C kaukoläm-

pövettä. Salmisaaressa tuotettavaa kaukolämpövettä voidaan viilentää sekoittamalla 

joukkoon kaukolämmön paluuvettä.  
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Kaukolämmön menoveden lämpötilaa rajoittaa myös voimalaitoksien vastapaineturbii-

nit. Erityisesti Salmisaaren voimalaitoksen välipaineturbiinissa on todettu merkittäviä 

ongelmia. Katri Ekholmin diplomityön mukaan, tässä välipaineturbiinissa on käytetty 

vähäseosteisia hiiliteräksiä, jotka eivät kestäneet turbiinin olosuhteita. Turbiinissa ja 

myös Salmisaaren kaukolämmönvaihtimissa ilmeni eroosiokorroosiota ja vesipi-

saraeroosiota. Myös Vuosaaren ja Hanasaaren voimalaitoksien vastapaineturbiineista 

löydettiin vaurioita, mutta ne eivät olleet yhtä vakavia kuin Salmisaaren turbiinissa. 

Vaurioiden ennaltaehkäisemiseksi on käytettävä eroosiota ja korroosiota kestäviä mate-

riaaleja. Tämän lisäksi kaukolämmön menoveden lämpötila pitää olla vähintään 84 °C, 

jotta vältytään vesipisaraeroosiolta. [41] 
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5 Epätehokkaiden lämmönkuluttajien kartoittaminen 
    

Helenillä ensisijainen tehtäväni oli kartoittaa rakennuksia, joiden lämmönkulutus on ta-

vallisesta poikkeavaa. Tässä kappaleessa kerron miten määrittelin epätehokkaan lämmön-

kuluttajan ja mitä metodeja käytin niiden löytämiseksi. Kartoitukseen käytettiin valtaosin 

Helenillä käytössä olevia ohjelmia: Lämpökantaa, Generistä ja Utilyticisiä. Ohjelmat esi-

tellään tarkemmin tässä kappaleessa. Kartoituksessa piti ottaa huomioon erilaiset raken-

nustyypit, niiden ominaisuudet ja valittujen ajankohtien lämpötilat.  

5.1 Epätehokkaan lämmönkuluttajan määrittäminen 

 

Epätehokas lämmönkuluttaja kuluttaa suhteessa lämpöä merkittävästi huonommin ver-

rattuna muihin. Tämä ei suoranaisesti tarkoita alhaista lämmönkulutusta. Tähän voi liittyä 

useita syitä, jotka eivät ole välttämättä itse kuluttajan tai rakennuksen vika. Asiakaslait-

teissa voi olla ongelmia, esimerkiksi vioittunut lämmönvaihdin, johtaen tavallista huo-

nompaan kulutukseen, mutta kaukolämpöverkko voi itsessään toimia kehnosti tuoden ha-

luttua kylmempää kaukolämpövettä käyttökohteeseen.  

 

Huono lämmönkulutus yleensä korreloi huonon jäähtymän kanssa. Jäähtymä on kauko-

lämmön meno- ja paluuveden lämpötilojen erotus. Jos tämä erotus on suhteellisen pieni, 

se tarkoittaa, että käyttökohde ei tarvitse niin paljoa kaukolämpöä. Tämä voi tarkoittaa 

lämmönsäästön lisäksi lämmöntuotannon käyttökustannussäästöjä.  Kesäisin hyvä jääh-

tymä on 15–30 °C ja talvisin 50–70 °C. [42] Mitä kylmempi lämpötila ulkona, sitä enem-

män tarvitaan lämpöä, eli enemmän tai lämpimämpää kaukolämpövettä. Alla olevassa 

kuvassa 22 näkyy Helenin tarjoaman kaukolämpöveden lämpötila ulkolämpötilan funk-

tiona. [42] 

 

 
Kuva 22. Asiakkaalle tulevan kaukolämpöveden lämpötila ulkolämpötilan funktiona. 

[42] 

 

Vuoden ympäri muuttuvat olosuhteet pitää ottaa huomioon. Talvisin jäähtymä on korke-

ampi kuin kesällä, etenkin Suomessa, jossa on suuret lämpötilaerot vuodenaikojen välillä. 

Kesäisin kaukolämpöä käytetään vain käyttöveden lämmittämiseen, kun taas muina vuo-

denaikoina sitä käytetään myös rakennuksien lämmittämiseen. [42] 
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Epätehokasta käyttökohdetta ei voi siis selvittää pelkästään yhdellä lämpötila-arvolla. Pi-

tää selvittää kohteelle tulevan ja lähtevän kaukolämpöveden lämpötilat, mistä saa lasket-

tua jäähtymän. Jos jäähtymä on pieni, se todennäköisesti tarkoittaa asiakaslaitteiden vial-

lista toimintaa, ja että kaukolämpöveden lämpöä ei oteta käyttöön tehokkaasti. Jos tulevan 

kaukolämpöveden lämpötila on alhainen, ongelma on luultavasti lämmöntuottajan tuo-

tannossa tai verkossa. 

 

5.2 Kartoituksessa käytetyt ohjelmat 

 

Tässä diplomityössä on käytetty useita Helenille yleisiä ohjelmia käyttökohteiden kartoi-

tuksessa. Tässä alakappaleessa käydään läpi kolme oleellisinta ohjelmaa: Lämpökanta, 

Generis, ja Utilytics. Jokaisesta ohjelmasta löytyy kohteiden kulutustietoja, mutta nämä 

ohjelmat visualisoivat ne eri tavoilla. Tämän lisäksi ohjelmien yksityiskohtaisissa tie-

doissa voi olla eroja. Esimerkiksi Generiksestä löytyy tuntitason kulutustietojen lisäksi 

ulkolämpötila, ja Lämpökannasta löytyy sopimustiedot kohteisiin tulevalle kaukolämpö-

vedelle. 

 

5.2.1 Lämpökanta 

 

Lämpökanta on kaukolämmön ja jäähdytyksen asiakastietojärjestelmä. Järjestelmässä on 

yksityiskohtaiset tiedot jokaisesta käyttöpaikasta, mukaan lukien sopimus-, laskutus-, ja 

yhteystiedot. Kartoitukseen hyödyllisin tieto Lämpökannasta oli kohteiden poikkeustila-

tiedot, joita ei löytynyt muista ohjelmista. Lämpökannasta sai myös kaikkien Helenin 

käyttökohteiden kulutukset kuukausitasolla. Vuoden 2019 kulutustietoja käsitellään tar-

kemmin myöhemmin. Kuvassa 23 alla näkyy Lämpökannan käyttöliittymä, jonka avulla 

voidaan hakea käyttökohteiden tietoja. 

 

 

 
Kuva 23. Lämpökannan käyttöliittymä. 

5.2.2 Generis 

 

Generis on mittaustietojen hallintajärjestelmä. Verrattuna muihin ohjelmiin, Generiksestä 

löytyy yksityiskohtaisimmat oleelliset arvot, sillä siitä löytyy jokaisen käyttökohteen ku-
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lutus- ja lämpötila-arvot tuntikohtaisesti. Tulevan ja lähtevän kaukolämpövesien lämpö-

tilojen lisäksi, Generis näyttää käyttökohteiden käyttöasteen ja ulkolämpötilan, joka tulee 

Kaisaniemen Sääasemalta. Kohteiden kartoitukseen ulkolämpötila on oleellinen tutkit-

tava arvo, ja Generis näyttää sen parhaiten. Generiksen luomista kulutuskäyristä voidaan 

päätellä, onko käyttökohde käytössä vai ei, mutta tarkemmat syyt ja poikkeustiedot löy-

tyvät vain Lämpökannasta. Kuva 24 alla näyttää Generiksen käyttöliittymän. 

 
Kuva 24. Generis-ohjelman käyttöliittymä. 

5.2.3 Utilytics 

 

Utilytics on Helenille uusin kaukolämmön tietokantoja käsittelevä pilvipalvelu. Utilytics 

kykenee keräämään kaukolämpötietoja reaaliajassa ja visualisoida ne useilla eri tavoilla. 

Jokainen Helenin käyttökohde näkyy Utilyticsissä, ja kohteiden arvot voidaan visuali-

soida kartalla, graafeilla ja kuvaajilla. Käyttäjä voi tutkia tiettyjä kohteita käyttämällä 

segmentointia, jossa voi asettaa halutut parametrit. Utilytics on Helenille niin uusi, että 

sen laajoja käyttömahdollisuuksia ja hyötyjä ei vielä täysin tunneta. Utilyticsiä kuitenkin 

kehitetään, ja sen käyttöä lisätään Helenillä jatkuvasti. 

 

Helen on käyttänyt Utilyticsistä saatavia tunnuslukuja kohteiden kartoitukseen. Käyttö-

kohteiden lämmönkulutuksen tutkimisessa hyödyllisimmät ovat:  

 

- Hour Delta: Kuvaa kuinka voimakkaasti kulutus vaihtelee peräkkäisten tuntien 

välillä. Mitä suurempi tunnusluku, sitä voimakkaammin kulutus vaihtelee. 

 

- Hybrid Heating: Tällä tunnusluvulla pyritään tunnistamaan ne käyttöpaikat, joi-

den kulutus tippuu huomattavasti tietyn lämpötilan alapuolella. Kun tunnusluku 

on suuri, käyttöpaikan kulutus on selkeästi matalampaa kylmällä lämpötilalla (alle 

-12 °C) kuin muun kulutuksen perusteella voisi olettaa. Jos taas tunnusluku on 

pieni, kulutus painottuu nimenomaan kylmille säille. 

 

- Temperature slope: Tunnusluku kuvaa kulutuksen ja ulkolämpötilan riippuvuutta. 

Kun luku on positiivinen, kulutus laskee lämpötilan noustessa. Kun luku on nega-

tiivinen, kulutus nousee lämpötilan laskiessa. 
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- Water Out 95th Percentile: Esittää, minkä lämpötilan alle jää 95 % paluulämpöti-

lan arvoista. 

 

Utilytics on näistä ohjelmista hyödyllisin, koska halutut kohteet voidaan helposti segmen-

toida ja näyttää kartalla. Tämä segmentointi voi olla tehokas tapa kartoittaa epätehokkaita 

lämmönkuluttajia. Tunnusluvuille ei olla määritelty tarkkoja arvoja määrittämään onko 

jonkin kulutus toivottua vai ei, minkä vuoksi tässä työssä ei sovelleta näitä tunnuslukuja 

tarkemmin, mutta näitä lukuja voi käyttää myöhemmin jatkotutkimuksessa. 

 

5.3 Kohteiden kartoitus ja ulkolämpötila 

 

Tässä alakappaleessa käydään läpi kohteiden kartoitus ja miten käytettyjä ohjelmia käsi-

teltiin. Lämpökannasta ja Utilyticistä saatuja tietoja käytettiin ensisijaisesti kohteiden kar-

toitukseen, eli epätehokkaiden lämmönkuluttajien löytämiseen. Sitten Generistä tutkit-

tiin, kun haluttiin tarkkoja kulutuslukemia valmiiksi kartoitetuista kohteista. Koska käyt-

tökohteita on yli 15 000, kohteita kartoitettiin Excelin suodattimilla ja Utilyticsin useilla 

työkaluilla. Käyttökohteiden kulutusarvot ovat vuodelta 2019. Kulutuksien tutkittiin ul-

kolämpötilaa ja sen kehitystä. 

 

5.3.1 Ulkolämpötilan kehitys Helsingissä 

 

Lämmönkulutus korreloi ulkolämpötilan kanssa, koska mitä lämpimämpi ilmasto on, sitä 

vähemmän kaukolämmitykselle on tarvetta. Koska käyttökohteiden kulutusarvot ovat 

vuodelta 2019, tämän vuoden lämpötilakäyrää kannattaa verrata muihin vuosiin. Pienikin 

muutos vuoden lämpötilan keskiarvoon voi olla merkittävä kulujen kannalta. Tämän li-

säksi kaukolämmön tuotannolla voi olla vaikeuksia mukautua nopeisiin lämpötilanmuu-

toksiin, erityisesti nopeasti tuleviin kylmiin pakkasiin. Tällöin Helenin voimalaitoksien 

pitää operoida täydellä teholla, ja useita lämpölaitoksia pitää käynnistää. Sääennusteiden 

avulla voidaan ennakoida ja säätää lämmöntuotantoa käynnistämällä lämpökeskuksia ja 

lisäämällä tuotantoa voimalaitoksissa hyvissä ajoin. Alla kuvassa 25 näkyy lämpötila-

käyrä vuosilta 2016–2019, ja tämä tieto on saatu Kaisaniemen sääasemalta. 

 

 
Kuva 25. Lämpötilakäyrä ajalta 2016–2019 Kaisaniemen sääasemalta. [43] 

 

Kun tutkitaan kaukolämmön toimivuutta ja tehokkuutta, tärkein ajanjakso on vuoden kyl-

min aika, eli silloin kun lämmönkulutusta on eniten. Tällöin voidaan katsoa, kykeneekö 

nykyinen lämmöntuotanto vastaamaan kulutusta äärimmäisissä olosuhteissa. Taulukossa 

4 alla on tutkittujen vuosien lämpötilakeskiarvot koko vuodelle sekä kylmimmälle kuu-

kaudelle. 
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Taulukko 4. Vuosien ja niiden kylmimpien kuukausien keskilämpötilat vuosilta 2016–

2019. [43]  

 
 

Keskiarvon kannalta jokainen vuosi on ollut lämpimämpi kuin sitä edeltävä vuosi, 

mutta kylmimpien aikojen lämpötiloilla ja ajoituksilla on ollut vaihtelua. Kylmimmät 

pakkaset olivat vuosina 2016 ja 2018. Vuosi 2019 oli siis kokonaisuudessaan suhteelli-

sen lämmin vuosi, jolloin ei ollut pitkiä rajuja, pitkään kestäviä pakkasia. Kohteita kar-

toittaessa näitä eroja ei oteta laskennallisesti huomioon, mutta tämä pitäisi pitää mie-

lessä.  

 

5.3.2 Kohteiden kartoitus Lämpökannasta 

 

Kartoitukseen käytettiin Lämpökannasta saatavia vuoden 2019 arvoja, joihin kuuluu koh-

teiden lämmönkulutus ja jäähtymä. Myös kohteen perustiedot, kuten rakennustyyppi, 

osoite, kaupunginosa näkyivät tiedoissa, ja kaikki tarvittava tieto siirrettiin Exceliin. Ex-

celissä oli jokaisen kohteen osoite, postinumero, rakennustyyppi, kaupunginosa, vuoden 

2019 lämmönkulutus ja keskiarvojäähtymä. Kartoitukseen käytetiin vuoden 2019 arvoja, 

koska haluttiin mahdollisimman uusia arvoja. Vaikka menneet vuodet olivat keskiarvol-

taan kylmempiä, uusilla arvoilla minimoidaan tapahtuneet muutokset ja niiden vaikutus 

haluttuihin arvoihin. Käyttökohteet ovat voineet olla esimerkiksi pois käytöstä korjaus-

työn vuoksi. Näitä poikkeuksellisia kohteita ei pysty poistamaan automaattisesti Ex-

celistä, joten ne valitettavasti jäävät kartoitukseen. 

 

Kohteita on siis yli 15 000, mikä teki kartoituksesta hankalaa. Piti valita tarkkoja ja sopi-

via parametrejä epätehokkaiden lämmönkuluttajien löytämiseksi. Lämpökannan tiedoilla 

jaottelin kohteet Helsingin kaupungin osiin, ja tutkia saako jokin kaupunginosa vähem-

män lämpöä suhteessa muihin. Jaoin kohteet myös rakennustyyppeihin, ja tutkin onko eri 

rakennustyypeillä eroja jäähtymissä. 

 

Taulukossa 5 alla näkyy tiivistetty taulukko liitteestä 1. Tässä liitteessä on jokainen Hel-

singin kaupunginosa. Jokaisen kaupunginosan käyttökohteiden määrä, lämmönkulutus, 

lämmönkulutuksen keskiarvo per kohde ja keskiarvojäähtymä vuodelta 2019 ovat listattu. 

Taulukosta voidaan siis päätellä mitä kaupungin osia kannattaa tutkia tarkemmin. Tar-

kempaan kartoitukseen päätin ottaa seuraavassa taulukossa 5 olevat seitsemän kaupun-

ginosaa. Näillä alueilla on paljon lämmönkulutusta joko yhteensä tai per kohde, eli näissä 

kohteissa voi olla paljon säästöpotentiaalia. Jäähtymää en pitänyt yhtä tärkeänä tässä vai-

heessa, koska kohteita on erittäin paljon, ja jäähtymissä ei ollut suurta vaihtelua. Jos joil-

lakin alueilla oli merkittävästi pienempi jäähtymä, kulutusta kyseisellä kohteella oli vä-

hän, tai käyttökohteet olivat erikoisrakennuksia, niin niitä kohteita en ottanut mukaan 

kartoitukseen. Erikoisrakennukset ovat tässä yhteydessä kohteita, joilla on vain ajoittaista 

kulutusta, esimerkiksi vuodenajan mukaan. Ne voivat olla myös rakennuksia, joilla on 

kriittisten syiden vuoksi tarkat lämmöntarpeet. Tällaisia poikkeuksellisia kohteita ovat 

muun muassa katulämmitykset ja väestönsuojat. Tarkoituksena oli tutkia muita kaupun-

gin osia tarkemmin, jos näistä seitsemästä valitusta alueesta kykenisi löytämään epäte-

hokkaita lämmönkuluttajia loogisesti.  

 

Vuosi Vuoden ka (C) kylmin kuukausi kuukauden ka (C)

2016 6.62 tammikuu -8.81

2017 6.66 tammikuu -1.88

2018 7.38 helmikuu -6.86

2019 7.44 tammikuu -4.6
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Taulukko 5. Kartoitukseen valitut seitsemän kaupunginosaa ja niiden kulutustiedot. 

 
 

Kuvassa 26 alla on pylväsdiagrammi valituista kaupungin osista ja niiden jäähtymien 

keskiarvoista. Jaoin jäähtymät kymmenen asteen välein prosentuaalisiin osuuksin koko 

alueen käyttökohteiden jäähtymistä. Alhaisimmat jäähtymät löytyvät alueelta 1, mikä 

johtuu siellä sijaitsevista pientaloista, joita on 561. Pientalojen kulutus on vähäistä, ja 

niiden kaukolämpölaitteistot voivat olla vanhoja, mikä selittää niiden epätehokkuuden. 

Niiden kulutukset voivat olla niin pientä, että niissä ei ole merkittävää säästöpotentiaalia. 

Pientalojen kulutuksien summa on merkittävä, mutta kaikkien talojen lämmönkulutuksen 

optimointi ei todennäköisesti ole kannattavaa pientalojen määrän ja yksittäisen talojen 

pienen kulutuksen vuoksi. 

 

 
Kuva 26. Kaupunginosien käyttökohteiden jäähtymät. 

 

Muissa valituissa kaupunginosissa ei ole selkeitä poikkeavia trendejä. Jäähtymät ovat tä-

män datan mukaan valtaosin toivotulla tasolla, ja epätehokkaat kuluttajat ovat valtaosin 

pieniä kuluttajia. Datasta ei myöskään löytynyt merkittäviä eroja eri rakennustyyppien 

jäähtymien välillä, lukuun ottamatta pientaloja. Alhaisten jäähtymien rakennuksia voi-

daan tutkia tarkemmin, mutta pelkästään Lämpökannan kulutusarvojen tutkiminen ei ole 

tehokasta. Lämpökannan kulutustietoja ei analysoida enempää tässä työssä. 

 

5.3.3 Kohteiden kartoitus Utilyticsissä 

 

Utilyticsissä käytin Faulty Heat Exchanger näkymää, mistä voi löytää epätehokkaat läm-

mönkuluttajat käyttäjän antamilla ehdoilla. Utilytics kerää halutut tiedot ja kohteet käyt-

täjälle ja näyttää kohteet kartalla. Rajaehdoiksi laitoin 30 asteen maksimijäähtymän, ja 

jäähtymän aikaväli on vuoden 2019 alusta vuoden 2020 toukokuun loppuun asti, eli puo-

litoista vuotta. Laitoin myös virtaaman minimikeskiarvoksi 0,5 
𝑚3

ℎ
. Tällä raja-arvolla koi-

tin suodattaa pois kohteet, joissa on ollut suhteellisen pieni kulutus tai ne kohteet, jotka 

Kaupunginosa Määrä
Lämpöteho

(MWh)

Teho per

kohde (MWh)
Jäähtymä (C)

Alue 1 1123 322 000 287 34,4

Alue 2 291 272 100 935 50,0

Alue 3 160 210 000 1313 47,0

Alue 4 334 209 250 626 46,2

Alue 5 118 155 000 1314 47,6

Alue 6 335 153 000 457 38,3

Alue 7 159 149 000 937 55,7
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ovat olleet pois käytöstä syystä tai toisesta. Myös kausittaisten lämmönkulutuksen koh-

teet, kuten katulämmitykset, koitin tällä rajaehdolla suodattaa pois. Tällä kartoituksella 

löytyi 161 kohdetta. Kohteet eivät sijoitu tiettyyn alueeseen, vaan ovat jakautuneet tasai-

sesti ympäri Helsinkiä.  

 

Epätehokkaalla kulutuksella ei ole siis mitään tarkkaa sijaintia, joten kaukolämpöver-

kossa ei tapahdu merkittäviä häviöitä. Kartoitukseen tuli muutama haluamaton rakennus-

tyyppi, mutta ne olivat helppo poistaa, kun vein tiedot Exceliin. Löytyi myös kohteita, 

jotka olivat pois käytössä jonkin aikaa asetetulla aikavälillä. Tämä johtuu siitä, että näiden 

poikkeuksellisten kohteiden virtaama oli asetettua minimikeskiarvoa korkeampi, vaikka 

nämä kohteet olivat ajoittain pois käytöstä. Utilyticissä ei ollut mahdollista asettaa tar-

kempaa ajoittaista virtaaman raja-arvoa. Tarkemmat tiedot kohteista löytyvät vain Läm-

pökannasta, joten tarkastin jokaisen kohteen vielä yksitellen. Tätä kautta lähestyminen oli 

paljon helpompaa kuin pelkän Lämpökannan tietojen tutkiminen. Pois käytöstä olevia 

kohteita oli 12, ja haluamattomien rakennustyyppien kohteita oli 8. Haluttuja kohteita oli 

sitten 161, jotka jakaantuvat 23 rakennustyyppiin. Näitä kohteita voi tutkia syvemmin 

katsomalla jäähtymien lisäksi Utilyticsin tunnuslukuja ja lämmönkulutusta. 

 

Lista eri rakennustyypeistä ja niiden määrästä näkyy liitteessä 2, ja taulukossa 6 on esi-

tetty seitsemän rakennustyyppiä, joita oli eniten kartoitetuissa kohteissa. Eniten oli siis 

pientaloja (yksittäin ja ryhmänä liitetyt), asuinkerrostaloja, toimistorakennuksia, mootto-

riajoneuvojen hallirakennuksia ja terveydenhuoltolaitoksia. Kuten myös Lämpökannan 

tiedoista huomattiin, pientalojen kulutus on kehnoa suhteessa muihin rakennustyyppei-

hin.  

 

Taulukko 6. Kartoitetuista kohteista yleisimmät rakennustyypit ja niiden kulutusarvot. 

 
 

Kartoituksesta löytyi siis 161 kohdetta, eli noin yksi prosentti kaikista kohteista. Lämpö-

kannasta saadun tiedon mukaan, Helenin käyttöpaikkojen lämmönkulutus vuonna 2019 

oli yhteensä 2,93 TWh. Kartoitettujen kohteiden kulutus oli yhteensä 76 646 MWh, eli 

2,85 % koko kulutuksesta. Lämmönkulutus kartoitetuissa kohteissa kuitenkin vaihtelee 

suuresti. Joissakin kohteissa vuosittainen lämmönkulutus on kymmenien MWh luokkaa, 

kun taas joissakin se on tuhansien MWh luokkaa. Kartoitetuista 161 kohteesta 34 koh-

teella lämmönkulutus oli yli 500 MWh, ja vain 17 kohteella oli yli 1 000 MWh. Jäähty-

män maksimiarvoksi asetettiin 30 astetta. Jos tämä arvo olisikin 25 astetta, vain 21 koh-

teella olisi yli 500 MWh kulutus, kun taas vain 12 kohteella olisi yli 1 000 MWh kulutus.  

 

Jos rakennustyypit jaetaan niiden kulutuksien mukaan niin viisi eniten lämpöä kuluttavaa 

rakennustyypiä suurimmasta pienimpään ovat toimistorakennukset, sairaalat tai hoitolai-

tokset, asuinkerrostalot, koulut ja pienteollisuushallit. Lukuun ottamatta asuinkerrosta-

loja, näiden yksittäisten kohteiden keskiarvokulutus on korkea. Seuraavassa taulukossa 7 

näkyvät eniten lämpöä kuluttavat rakennustyypit ja näiden kulutuksien osuudet kaikkien 

161 kohteen lämmönkulutuksen summasta. 

 

Rakennustyyppi Kpl
Lämpö, summa

(2019, MWh)

Lämpö per

kohde (2019, MWh)

Jäähtymän

ka. (C)

PIENTALOT (YKSITTÄIN LIITETYT) 54 1 900 35 7,0

ASUINKERROSTALOT 31 11 300 365 20,0

TOIMISTORAKENNUKSET 12 27 000 2250 25,0

PIENTEOLLISUUS HALLIT 10 4 150 415 15,0

MOOTTORIAJONEUVOJEN HUOLTO- JA HALLIRAK 7 2 950 421 16,0

PIENTALOT (RYHMÄNÄ LIITETYT) 7 1 110 159 19,5

SAIRAALAT JA HOITOLAITOKSET 6 11 000 1833 22,5



43 

 

Taulukko 7. Rakennustyyppien määrät, energiankulutukset ja niiden osuudet. 

 
 

Näitä kohteita ja niiden optimointimahdollisuuksia voitaisiin vielä tutkia tarkemmin. Eri 

rakennustyyppeihin voi olla haastavaa implementoida optimointijärjestelmiä erilaisten 

LVI-järjestelmien vuoksi. Heleniltä saatavat optimointiratkaisut ovat varmasti mahdolli-

sia vain asuinrakennuksiin ja yksinkertaisiin toimistotiloihin. Tämän lisäksi kartoituskri-

teerit ovat suuntaa antavia, sillä jäähtymään vaikuttaa useita eri tekijöitä.  

 

Vain pieni osuus Helenin asiakkaista ovat epätehokkaita lämmönkuluttajia. Valittujen 

kohteiden kriteerejä ei asetettu liian kireiksi, koska matalampia raja-arvoja kykenee aset-

tamaan myöhemmin. Osa näistä kohteista ei ole välttämättä kannattavaa optimoida, mikä 

voi johtua epäsäännöllisestä lämmönkulutuksesta. Voi myös olla, että yksittäisen kohteen 

kaukolämpölaitteiston optimointi ei maksa itseään takaisin pienen lämmönkulutuksen 

vuoksi, mikä on todennäköistä muun muassa pientaloilla. Helenin kaukolämmön jaossa 

ei siis ole merkittävää ongelmaa. Kuten edellä huomattiin, epätehokkaalla kulutuksella ei 

ole selkeitä trendejä.  

 

Helen tarjoaa asiakkailleen optimointiratkaisuja lämmönkulutuksen vähentämiseksi, 

joista kerrotaan myöhemmin. Nämä ratkaisut voivat mahdollistavat asiakkaalle noin 5 % 

säästön lämmönkulutuksessa. Alla taulukossa 8 näkyy kartoitettujen kohteiden osuus 

kaikkien käyttökohteiden kulutuksesta vuonna 2019 ja kuluttajien säästöpotentiaalista. 

Näissä arvoissa oletetaan, että kaikkiin kohteisiin voidaan implementoida lämmönkulu-

tuksen optimointia, eli taulukossa 8 kerrotut säästöt ovat vain suuntaa antavia, ja vertailua 

varten on laskettu myös 1 % rahallinen säästö kuluttajille. Oletus maksimijäähtymä on 30 

°C, ja oletus kaukolämmön keskihinta on 57 €/MWh sisältäen 24 % arvonlisäveron. Tau-

lukossa on myös kartoitettuja kohteita eri jäähtymän raja-arvolla.  

 

Taulukko 8. Kartoitettujen kohteiden kulutus ja säästöpotentiaali. 

 
*Maksimijäähtymäksi on asetettu 25 °C 

 

Vaikka valittujen kohteiden lämmönkulutus ei ole suuri suhteessa kaikkien kohteiden 

lämmönkulutukseen, säästöpotentiaali on kuitenkin merkittävä. Vaikka jos lämmönkulu-

tus vähenisi vain yhden prosentin, kyseessä on silti kymmenien tuhansien eurojen säästö 

kuluttajille. Helenin kannalta tämä mahdollistaisi säästöjä juoksevissa kuluissa ja myös 

Rakennustyyppi Kpl

Energia,

summa 

(MWh)

Energia per

kohde 

(MWh)

Osuus koko

kulutuksesta

TOIMISTORAKENNUKSET 12 27 000 2250 35 %

SAIRAALAT JA HOITOLAITOKSET 6 11 000 1833 14 %

ASUINKERROSTALOT 31 11 300 365 15 %

KOULUT 4 5 120 1280 6,7 %

PIENTEOLLISUUS HALLIT 10 4 150 415 5,4 %

Muut 98 18 076 184 24 %

Minimikulutus

(MWh)

Kohteet

(kpl)

Kulutus

yhteensä 

(MWh)

Osuus koko

kulutuksesta

5 % 

säästö

(MWh)

5%

Säästö 

(€)

1 %

säästö (€)

0 161 76 646 2,8 % 3 832 218 442 43 688

500 34 59 500 2,2 % 2 975 169 575 33 915

1000 17 51 100 1,9 % 2 555 145 635 29 127

500* 21 31 550 1,2 % 1 578 89 918 17 984

1000* 12 26 900 1,0 % 1 345 76 665 15 333
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päästöissä, koska Helen voi tuottaa vähemmän lämpöä kuluttamalla polttoaineita vähem-

män.  

 

Epätehokkaiden lämmönkuluttajien löytäminen oli haasteellista useiden muuttujien ja 

kohteiden valtavan määrän vuoksi. Vaikka käytin useita eri työkaluja ja ohjelmia, koh-

teita ei löytynyt paljoa. Tämä kuitenkin tarkoittaa sitä, että Helenin kaukolämpöverkko ja 

-laitteet toimivat valtaosin halutulla tavalla. Isoimmat haasteet olivat kriittisten paramet-

rien päättäminen ja ison tiedonmäärän käsittely. Ei ole olemassa universaalia metodia tai 

arvoa, joka kertoo suoraan, onko käyttökohteessa parantamisen varaa vai ei. Käyttökoh-

teista moni oli pois käytöstä tai kausittainen lämmönkuluttaja hankaloittaen kartoitusta 

merkittävästi. Jatkotutkimus tästä aiheesta ja kartoitetuista kohteista olisi kannattavaa. 

 

5.4 Helenin tarjoamat optimointiratkaisut 

 

Helen tarjoaa asiakkailleen suhteellisen yksinkertaisia optimointiratkaisuja, jotka eivät 

vaadi kuluttajilta merkittävää työn määrää. Näitä ratkaisuja on myös mahdollista hankkia 

pääkaupunkiseudun ulkopuolella oleville kiinteistöille. Nämä ratkaisut mahdollistavat 

vähintään 5 % säästön lämmönkulutuksessa. 

 

5.4.1 Kiinteistövahti 

 

Yksi Helen tarjoamista ratkaisuista asuinrakennusten lämmityksen optimoimiseen on 

Kiinteistövahti. Tämä järjestelmä on käytössä 50 000 asunnossa eri puolella Suomea, eli 

Kiinteistövahti ei rajoitu vain Helenin käyttökohteisiin. Kiinteistövahti lämmönkulutuk-

sen vähentämisen lisäksi tekee asumisesta ekologisempaa ja myös miellyttävämpää sää-

tämällä asiakkaalle sopivat lämpötilat. Säästöä kertyy yleensä 5–10 % lämmityskuluista. 

Se on käytössä lähes kaikissa Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n asunnoissa. [44] 

 

Kiinteistövahti analysoi sisä- ja ulkolämpötilaa sekä suhteellista ilmankosteutta säännöl-

lisin väliajoin. Tämä tapahtuu tietoa keräävillä antureilla, jotka asennetaan haluttuun koh-

teeseen. Nämä anturit sijoitetaan päätettyihin mittapisteisiin vähintään 30 % asunnoista 

noin 150 cm korkeuteen, ja nämä pisteet laitetaan kohteen kylmimpiin asuntoihin ja loput 

jaetaan tasaisesti haluttuun rakennukseen. Tämä mahdollistaa tarkan tiedonkeruun ja rei-

lun lämmönjakelun koko kiinteistölle. Kylmimmät asunnot ovat yleisesti ne huoneistot, 

jotka altistuvat vähiten auringon säteilylle tai ovat kiinteistön kulmassa. [44] 

 

Kiinteistövahdin voi implementoida kahdella eri tavalla: ohjeistavalla systeemillä tai au-

tomaattisella ohjauksella. Molemmat siis keräävät antureilla dataa, joka menee Helein 

pilvipalveluun. Ohjeistava systeemi ehdottaa korjauksia lämmönkulutuksen optimoi-

miseksi ja automaattinen systeemi käyttää tekoälyä. [44] 

 

5.4.2 Älykäs lämmönjakokeskus 

 

Älykäs lämmönjakokeskuksen toimintaperiaate on samanlainen kuin Kiinteistövahdilla, 

mutta asennettavien anturien lisäksi käyttökohteen lämmönjakokeskus uusitaan. Tätä rat-

kaisua pidetään palveluna eikä yksittäisenä ostoksena, sillä tähän sisältyy kiinteä palve-
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lumaksu, johon sisältyy uuden laitteiston jatkuva toiminta. Datan keruu on siis samanlai-

nen niin kuin Kiinteistövahdissa, eli antureilla mitataan sisäolosuhteita ja ulkolämpötilaa, 

millä optimoidaan lämmönkulutusta, ja data kerätään pilvipalveluun. [45] 

 

Älykäs lämmönjakokeskus voi olla erityisen hyödyllinen vanhoille kiinteistöille, sillä 

vanhojen kaukolämpölaitteistojen toimintakyky heikkenee ajan myötä. Lämmönjakokes-

kuksen elinkaari on noin 20 vuotta riippuen kuormitustasosta ja elinkaaren aikana perin-

teisesti kaukolämpölaitteisiin voi tulla yllättäviä ylläpitokustannuksia, joista ei tarvitse 

huolehtia, kun hankkii lämmönjakokeskuksen palveluna. Kuten Kiinteistövahdissa, hinta 

riippuu muun muassa kiinteistön koosta ja rakennusvuodesta. [45] 
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6 Yhteenveto 
 

Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia Suomen kaukolämpöä ja siihen kuuluvia kriit-

tisiä osia. Työssä painotettiin Helen Oy:n toimintastrategiaa ja tuotantotekniikkaa, ja yli-

päätään maailman yleisimpiä lämmöntuotantotapoja. Työssä käytiin läpi kronologisesti, 

kuinka lämpöenergia saadaan polttoaineista kuluttajille. Tämän lisäksi tarkoituksena oli 

kartoittaa Helenin asiakkaiden epätehokkaita lämmönkuluttajia. 

 

Kaukolämmön toiminnan analysointiin käytettiin ensisijaisesti kirjallisuutta useista läh-

teistä. Työssä tutkittiin, miten lämpöä tuotetaan Helenillä nykyhetkellä, ja miten toimin-

tatapoja pitää muuttaa, jotta voidaan saavuttaa EU:n ja Helsingin kaupungin asettamat 

tavoitteet ekologisempaa tulevaisuutta varten. Suomen lämmöntuotanto on vielä riippu-

vainen fossiilisista polttoaineista, mutta kivihiilen käyttö kielletään vuoteen 2029 men-

nessä, ja Helsingistä on tarkoitus tehdä hiilineutraali kaupunki vuoteen 2035 mennessä. 

Lämmöntuotannossa siis pitää tapahtua rajuja muutoksia suhteellisen lyhyessä ajassa. 

Päästöjen kokonaismäärä on kuitenkin laskenut, ja Helenillä on useita projekteja työn alla 

tehokkaampaan energiantuotantoon ja lämmönsiirtoon, kuten optimointiprojekti ja tuleva 

Vuosaari C -biolämpölaitos. 

 

Epätehokkaiden lämmönkuluttajien kartoituksessa käytettiin Helenillä käytettäviä ohjel-

mia, ja näistä hyödyllisin ohjelma tähän tutkimukseen oli Utilytics. Kartoituksesta havait-

tiin, että Helenin kaukolämpöverkko toimii pääasiallisesti halutulla tavalla. Epätehok-

kaita lämmönkuluttajia, joissa olisi merkittävää säästöä lämmönkulutuksen ja hinnan kan-

nalta, ei löytynyt paljoa. Jos rajaehdoiksi asetetaan 30 °C maksimijäähtymä ja vähintään 

500 MWh:in lämmönkulutus vuodessa, yli 15 000 kohteesta optimointiin soveltuvia koh-

teita oli vain 34 tämän tutkimuksen mukaan. On kuitenkin suositeltavaa laittaa kyseiset 

kohteet jatkotutkimukseen ja mahdollisesti sijoittaa lämmönkulutuksen optimointiratkai-

suihin.   

 

  



47 

 

Lainatut lähteet 
 

[1]  Energiateollisuus ry, KAUKOLÄMMÖN KÄSIKIRJA, Helsinki: Libris Oy. 566 

s. ISBN 952-5615-08-1, 2006.  

[2]  Energiateollisuus, Kaukolämpötilasto 2018, Helsinki: Energiateollisuus ry. 69 s. 

ISSN 0786‐4809, 2019.  

[3]  H. Ritchie ja M. Roser, ”Fossil Fuels,” 2017. [Online]. Available: 

https://ourworldindata.org/fossil-fuels#gas-production-how-much-do-countries-

produce. [Haettu 3 11 2020]. 

[4]  Tilastokeskus, ”Maakaasun kulutus,” 2020. [Online]. Available: 

https://www.stat.fi/til/ehk/2020/02/ehk_2020_02_2020-09-30_kuv_004_fi.html. 

[Haettu 11 3 2020]. 

[5]  International Energy Agency, ”Coal Information: Overview,” 2020. [Online]. 

Available: https://www.iea.org/reports/coal-information-overview. [Haettu 3 11 

2020]. 

[6]  U.S. Energy Information Administration, ”Coal Explained,” 2020. [Online]. 

Available: https://www.iea.org/reports/coal-information-overview. [Haettu 3 11 

2020]. 

[7]  E. Alakangas, M. Hurskainen, J. Laatikainen-Luntama ja J. Korhonen, Suomessa 

käytettävien polttoaineiden ominaisuuksia, Espoo: VTT. 263 s. ISBN 978-951-38-

8419-2, 2016.  

[8]  U.S Energy Information Administration, ”How much coal is left,” 2020. [Online]. 

Available: https://www.eia.gov/energyexplained/coal/how-much-coal-is-left.php. 

[Haettu 3 11 2020]. 

[9]  Tilastokeskus, ”Kivihiilen kulutus väheni 34 prosenttia tammi–syyskuussa,” 2020. 

[Online]. Available: https://www.stat.fi/til/kivih/2020/09/kivih_2020_09_2020-

10-29_tie_001_fi.html. [Haettu 3 11 2020]. 

[10]  M. Kokkonen, ”Suomen Metsävarat. Maa- ja metsätalousministeriö,” 2020. 

[Online]. Available: https://mmm.fi/metsat/suomen-metsavarat. [Haettu 10 7 

2020]. 

[11]  U.S Energy Information Administration, ”Biomass explained,” 2020. [Online]. 

Available: https://www.eia.gov/energyexplained/biomass/. [Haettu 3 11 2020]. 

[12]  Helsinki, ”Carbon-neutral Helsinki 2035 Summary,” 30 1 2019. [Online]. 

Available: https://energychallenge.hel.fi/. [Haettu 10 7 2020]. 

[13]  Helsingin Hallintotoimisto, ”Helsinki Energy Challenge. Background Material - 

Heating system in Helsinki,” 2020. [Online]. Available: 

https://www.hel.fi/static/kanslia/energy-challenge/heating-system-in-helsinki.pdf. 

[Haettu 10 7 2020]. 

[14]  A. Häyrinen, ”Ympäristölupahakemus,” Helen Oy, 2014. [Online]. Available: 

https://dev.hel.fi/paatokset/media/att/3f/3f0d3fb8311bf473021154e7f824d553fae

7ada7.pdf. [Haettu 3 12 2020]. 

[15]  Tilastokeskus, ”Polttoaineluokitus [excel-tiedosto],” 2020. [Online]. Available: 

https://www.stat.fi/tup/khkinv/khkaasut_polttoaineluokitus.html. [Haettu 20 7 

2020]. 

[16]  V.-M. Mäkelä ja J. Tuunanen, Suomalainen kaukolämmitys, Mikkeli: Mikkelin 

Ammattikorkeakoulu. 160 s. ISBN 978-951-588-507-4, 2015.  



48 

 

[17]  World Nuclear Association, ”Comparison of Lifecycle Greenhouse Gas Emissions 

of Various Electricity Generation Sources,” 2011. [Online]. Available: 

http://www.world-nuclear.org/uploadedFiles/org/WNA/Publica-

tions/Working_Group_Reports/comparison_of_lifecycle.pdf. [Haettu 25 7 2020]. 

[18]  Euroopan Unioni, ”EU Emissions Trading System (EU ETS),” 2020. [Online]. 

Available: https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_fi. [Haettu 1 7 2020]. 

[19]  European Union, ”EU Emissions Trading System,” 2020. [Online]. Available: 

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en. [Haettu 3 11 2020]. 

[20]  S. Seppänen, R. Magnusson, E. Yliheljo ja J. Ollikainen, Inclusion of the heating 

sector in the EU ETS, GreenStream. 41 s. SS-20150302., 2015.  

[21]  R. Kehlhofer, Combined-cycle gas & steam turbine power plants., Oklahoma: 

Pennwell Corporation. 434 s. ISBN 978-1-59370-168-0, 2009.  

[22]  S. Kumar, ”Difference between water tube boiler and fire tube boiler,” 2020. 

[Online]. Available: https://marinerspoint.in/difference-between-water-tube-

boiler-and-fire-tube-boiler/2020/07/. [Haettu 16 11 2020]. 

[23]  Jätelaitosyhdistys ryq, ”Arinapoltto,” 2006. [Online]. Available: 

http://vanha.jly.fi/energia31.php?treeviewid=tree3&nodeid=31. [Haettu 16 11 

2020]. 

[24]  S. v. Loo ja J. Koppejan, The Handbook of Biomass Combustion and Co-firing, 

London: Earthscan. 442 s. ISBN: 978-1-84407-249-1., 2008.  

[25]  Energiateollisuus, ”Kaukolämmön ABC,” 2020. [Online]. Available: 

http://www2.energia.fi/Kaukolammon_ABC/#/article/1/page/1. [Haettu 10 11 

2020]. 

[26]  Helen Oy, ”Voimalaitosten tuotantotehot,” 2020. [Online]. Available: 

https://www.helen.fi/helen-

oy/energia/energiantuotanto/voimalaitokset/voimalaitosten-tuotantotehot. [Haettu 

27 5 2020]. 

[27]  J. Tiittanen, ”LÄMMÖN VARASTOINTI,” Helen Oy, 29 8 2019. [Online]. 

Available: 

https://energia.fi/files/3993/Tiittanen_Lammon_varastointi_Case_Helen_Kaukol

ampopaivat_2019_Vaasa.pdf. [Haettu 20 7 2020]. 

[28]  Helen Oy, ”Energiantuotanto Helsingissä,” 2020. [Online]. Available: 

https://www.helen.fi/helen-oy/energia/energiantuotanto/energiantuotanto2. 

[Haettu 20 7 2020]. 

[29]  Helen Oy, ”Katri Valan lämpöpumppulaitos,” 2020. [Online]. Available: 

https://www.helen.fi/helen-oy/energia/energiantuotanto/voimalaitokset/katri-vala. 

[Haettu 10 7 2020]. 

[30]  Helen Oy, ”Uusi maanalainen lämpööpumppulaitos hyödyntää hukkalämmöt,” 

2020. [Online]. Available: https://www.helen.fi/uutiset/2018/uusi-maanalainen-

l%C3%A4mp%C3%B6pumppulaitos-hy%C3%B6dynt%C3%A4%C3%A4-

hukkal%C3%A4mm%C3%B6t. [Haettu 10 7 2020]. 

[31]  Helsinki, The Carbon-neutral Helsinki 2035 Action Plan, Helsinki: Tweed Oy. 131 

s. ISBN 978-952-331-486-2., 2018.  

[32]  Helen Oy, ”Vuosaaren biolämpölaitos,” 2020. [Online]. Available: 

https://www.helen.fi/helen-

oy/energia/kehityshankkeet/biolampolaitokset/vuosaari. [Haettu 1 7 2020]. 



49 

 

[33]  S. Uusitalo, ”Helsinkiin rakennetaan jälleen uusi lämpöpumppu,” Helen Oy, 18 6 

2018. [Online]. Available: https://www.helen.fi/uutiset/2018/uusilampopumppu. 

[Haettu 10 7 2020]. 

[34]  S. Uusitalo, ”Helen jatkaa investointia hiilineutraaliuteen:,” Helen Oy, 2020. 

[Online]. Available: https://www.helen.fi/uutiset/2020/uusi-lampopumppu. 

[Haettu 28 7 2020]. 

[35]  M. Galkin-Aalto, ”Mustikkamaan luolalämpövaraston rakentaminen vauhdissa,” 

Helen Oy, 2019. [Online]. Available: https://www.helen.fi/helen-

oy/vastuullisuus/ajankohtaista/blogi/2019/mustikkamaa. [Haettu 28 7 2020]. 

[36]  Helsinki, ”Suuri lämpövarasto suunnitteilla Mustikkamaalle – Tilavuus 40 

Uimastadionillista,” 2017. [Online]. Available: 

https://www.hel.fi/uutiset/fi/helsinki/lampovarasto-mustikkamaa-helen. [Haettu 

20 7 2020]. 

[37]  M. Galkin-Aalto, ”Suomen suurimman luolalämpövaraston rakentaminen alkaa,” 

Helen Oy, 2018. [Online]. Available: 

https://www.helen.fi/uutiset/2018/luolalampovarasto. [Haettu 28 7 2020]. 

[38]  M. Galkin-Aalto, ”Mustikkamaan luolalämpövaraston rakentaminen vauhdissa,” 

Helen Oy, 2019. [Online]. Available: https://www.helen.fi/helen-

oy/vastuullisuus/ajankohtaista/blogi/2019/mustikkamaa. [Haettu 29 7 2020]. 

[39]  Helen Oy, ”Kruunuvuorenrannan kallioluoliin suunnitellaan lajissaan maailman 

ensimmäistä energian kausivarastoa,” 2018. [Online]. Available: 

https://www.helen.fi/uutiset/2018/kruunuvuorenranta. [Haettu 28 7 2020]. 

[40]  M. Galkin-Aalto, ”Helen optimoi kaukolämmön tuotantoa yhtenä keinona 

matkalla hiilineutraaliuteen,” Helen Oy, 2019. [Online]. Available: 

https://www.helen.fi/uutiset/2019/optimointi. [Haettu 28 7 2020]. 

[41]  K. Ekholm, EROOSIOKORROOSION JA VESIPISARAEROOSION 

HALLINTA VASTAPAINETURBIINISSA. Diplomityö, Tampere: Tampereen 

teknillinen yliopisto. 118 s, 2017.  

[42]  Helen Oy, ”Kaukolämpölaitteet,” 2020. [Online]. Available: 

https://www.helen.fi/lammitys-ja-jaahdytys/kaukolampo/nykyisille-

asiakkaille/kaukolampolaitteet. [Haettu 21 4 2020]. 

[43]  Ilmatieteen Laitos, ”Avatut ja avattavat tietoaineistot,” 2020. [Online]. Available: 

https://www.ilmatieteenlaitos.fi/avoin-data-avattavat-aineistot. [Haettu 15 6 

2020]. 

[44]  Helen Oy, ”Kiinteistövahti,” 2020. [Online]. Available: 

https://www.helen.fi/taloyhtiot/lampoa-taloyhtiolle/energiatehokas-

lammitys/kiinteistovahti. [Haettu 21 4 2020]. 

[45]  Helen Oy, ”Älykäs Lämmönjakokeskus,” 2020. [Online]. Available: 

https://www.helen.fi/taloyhtiot/lampoa-taloyhtiolle/energiatehokas-

lammitys/alykas-lammonjakokeskus. [Haettu 18 11 2020]. 

[46]  M. Näsman, ”YVA-yleisä kysyi ja keskusteli,” Helen Oy, 28 3 2014. [Online]. 

Available: https://www.helen.fi/helen-

oy/vastuullisuus/ajankohtaista/blogi/2014/yva-yleiso-kysyi-ja-keskusteli. [Haettu 

10 7 2020]. 

 

 



50 

 

Liiteluettelo 
 

Liite 1. Helenin kaukolämpökohteet ja kulutukset vuonna 2019 jaettuna kaupungin osiin. 

 

Kaupunginosa Määrä
Lämpöteho 

(MWh)

Teho per 

kohde (MWh)
Jäähtymä (C)

Alue 1 1123 322 000 287 34,4

Alue 2 291 272 100 935 50,0

Alue 3 160 210 000 1313 47,0

Alue 4 334 209 250 626 46,2

Alue 5 118 155 000 1314 47,6

Alue 6 335 153 000 457 38,3

Alue 7 159 149 000 937 55,7

Alue 8 749 284 279 380 44,2

Alue 9 602 276 190 459 41,7

Alue 10 498 274 982 552 42,1

Alue 11 541 266 438 492 46,4

Alue 12 601 234 939 391 45,4

Alue 13 599 234 081 391 43,8

Alue 14 747 233 865 313 42,8

Alue 15 312 222 604 713 49,4

Alue 16 249 214 565 862 45,6

Alue 17 376 201 653 536 45,7

Alue 18 456 179 106 393 44,2

Alue 19 323 172 768 535 44,1

Alue 20 254 167 025 658 48,2

Alue 21 137 163 404 1193 49,5

Alue 22 253 147 520 583 46,2

Alue 23 132 120 229 911 43,4

Alue 24 504 115 786 230 33,8

Alue 25 180 115 220 640 41,2

Alue 26 221 113 746 515 41,1

Alue 27 369 112 994 306 38,9

Alue 28 213 108 277 508 42,7

Alue 29 247 105 226 426 42,7

Alue 30 165 87 643 531 43,2

Alue 31 139 85 855 618 41,1

Alue 32 87 83 774 963 43,7

Alue 33 196 81 635 417 37,8

Alue 34 115 78 888 686 43,8

Alue 35 314 78 344 250 37,0

Alue 36 895 76 196 85 35,2

Alue 37 320 71 431 223 35,2

Alue 38 441 68 068 154 37,3

Alue 39 109 67 789 622 44,4

Alue 40 179 63 745 356 40,4

Alue 41 312 52 079 167 37,7

Alue 42 99 47 871 484 40,8

Alue 43 378 41 286 109 33,9

Alue 44 36 35 151 976 44,3

Alue 45 121 34 764 287 37,6

Alue 46 149 24 906 167 32,9

Alue 47 39 23 356 599 35,7

Alue 48 37 23 129 625 36,9

Alue 49 32 21 785 681 39,3

Alue 50 79 19 666 249 38,0

Alue 51 13 14 631 1125 48,0

Alue 52 27 9 161 339 35,2

Alue 53 1 1 743 1743 23,7

Alue 54 1 349 349 45,7
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Liite 2. Utilyticsistä kartoitetut epätehokkaat lämmönkuluttajat ja niiden lämmönkulu-

tusarvot vuodesta 2019. 

 

 
 

Rakennustyyppi Kpl

Lämpö,

summa

(2019, MWh)

Lämpö per

kohde 

(2019, MWh)

Jäähtymän

ka. (C)

PIENTALOT (YKSITTÄIN LIITETYT) 54 1 900 35 7,0

ASUINKERROSTALOT 31 11 300 365 20,0

TOIMISTORAKENNUKSET 12 27 000 2250 25,0

PIENTEOLLISUUS HALLIT 10 4 150 415 15,0

MOOTTORIAJONEUVOJEN HUOLTO- JA HALLIRAK 7 2 950 421 16,0

PIENTALOT (RYHMÄNÄ LIITETYT) 7 1 110 159 19,5

SAIRAALAT JA HOITOLAITOKSET 6 11 000 1833 22,5

RIVITALOT (YKSITTÄIN LIITETYT) 5 695 139 17,6

KOULUT 4 5 762 1441 18,5

HOTELLIT JA RAVINTOLAT 3 798 266 21,4

RIVITALOT (RYHMÄNÄ LIITETYT) 3 310 103 17,2

TAVARATALOT JA OSTOSKESKUKSET 3 512 171 25,4

URHEILUHALLIT, STADIONIT 3 1 078 359 22,8

VARASTORAKENNUKSET 3 701 234 17,6

TEOLLISUUSRAKENNUKSET 2 1 245 623 24,8

ASUNTOLAT 1 2 765 2765 23,2

ELÄINTARHAT 1 53 53 3,6

KASVIHUONEET, PUUTARHAT 1 741 741 18,7

MUSEOT JA VASTAAVAT 1 85 85 15,6

NÄYTTELYHALLIT 1 350 350 24,9

PÄIVÄKODIT 1 278 278 16,6

TEATTERIT JA KONSERTTITALOT 1 2 480 2480 22,7

UIMAHALLIT, UIMALAT, KYLPYLAITOKSET 1 215 215 23,4


