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Kieli suomi

EU:n asettamat energiatavoitteet sisältävät, että uusiutuvan energiantuotannon tulee
kattaa 38 % Suomen energiankulutuksesta vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi tulee paikallista ja hajautettua energiantuotantoa lisätä merkittävästi. Työn
tavoitteena on luoda laskentatyökalu, jolla paikallisen ja hajautetun energiantuotantojärjestelmien elinkaarikustannukset voidaan selvittää tehokkaasti. Laskentatyökalun
avulla tutkitaan lisäksi paikallisen energiantuotannon mahdollisuutta paremman BREEAM- ja LEED-ympäristöluokituksen saavuttamisessa. Laskentatyökalua sovelletaan kolmessa pilottiprojektissa, joissa tutkitaan uusiutuvan energiantuotannon mahdollisuuksia.
Työssä tutkittiin paikallista energiantuotantoa peruskorjattavassa koulurakennuksessa
sekä kahdessa uudisrakennuksessa, joista ensimmäinen on toimistorakennus ja toinen
monitoimitalo. Järjestelmien elinkaarikustannukset selvitettiin työn ohessa luodun laskentatyökalun avulla. Koulurakennuksessa paikallisten energiantuotantojärjestelmien
elinkaarikustannuksia verrattiin öljylämmitykseen ja kahdessa uudisrakennuksessa kaukolämpöön.
Öljylämmitykseen verrattuna hake-, pelletti- ja maalämpöjärjestelmä olivat kaikki kannattavia järjestelmiä. Hake- ja pellettikattilalla saavutettiin 4 vuoden takaisinmaksuaika
ja maalämmöllä noin 9 vuoden takaisinmaksuaika. Uusissa jäähdytystä tarvitsevissa
rakennuksissa maalämpö oli kaukolämpöön verrattuna päälämmitysjärjestelmistä kilpailukykyisin. Oikein mitoitetulla järjestelmällä voidaan tällöin saavuttaa 7 vuoden takaisinmaksuaika ja pidemmällä aikavälillä saavutetaan elinkaarikustannuksissa huomattavat säästöt. Maalämpöä voitaisiin näin ollen hyödyntää laajemmin myös kaukolämpöalueella sijaitsevissa toimitiloissa. Aurinkosähkö ja pientuulivoima eivät tutkimuksen
perusteella olleet kannattavia järjestelmiä, ja aurinkolämpöjärjestelmällä saavutettiin
19 vuoden takaisinmaksuaika. Aurinkoenergiajärjestelmillä ja pientuulivoimalla voidaan
kuitenkin parantaa LEED-luokituksen saavuttamista suhteellisen pienellä investoinnilla.
Tutkimuksen perusteella paikallinen ja hajautettu energiantuotanto voi olla taloudellisesti kannattava ratkaisu kaukolämpöön verrattuna. Sen avulla voidaan lisätä uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä sekä parantaa mahdollisuuksia saavuttaa EU:n asettamat energiatavoitteet.
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The aim of the thesis is to create a computing tool that allows determining the life cycle
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Johdanto
Ilmastonmuutos, fossiilisten polttoaineiden hintojen nousu ja rajallisuus sekä talouskriisi ovat todellisia haasteita tänä päivänä. Maailman väestön kasvaessa ja teollisuuden
levitessä yhä laajemmille alueille kasvaa energiankulutus nopeasti koko maailmassa,
minkä takia energiatehokkuutta täytyy pyrkiä parantamaan ja energiantuotantoa ohjata
hyödyntämään laajemmin uusiutuvia energialähteitä. Paremman energiatehokkuuden
tavoittelu rohkaisee uusiin innovatiivisiin ratkaisuihin ja teknologioiden kehittymiseen,
minkä pitäisi myös edistää talouskasvua ja luoda uusia työpaikkoja.
Rakennusten energiankulutus on etenkin Suomessa sektori, jonka energiatehokkuudessa
on paljon parannuspotentiaalia. Kylmästä ilmastosta johtuen lämmittämiseen tarvitaan
paljon energiaa, ja rakennusten lämmitys- ja sähköenergiantarve kattaakin noin 40 %
koko Suomen energiankulutuksesta (Vehviläinen ym. 2010). Viime vuosina rakentamismääräyksiä on tiukennettu rakennusten energiankulutuksen kannalta ja uudet rakennukset pärjäävät yhä vähemmällä energialla. Rakennusten vähäisemmän energiatarpeen
lisäksi voidaan kuitenkin myös energiantuotantoa kehittää tehokkaampaan ja enemmän
uusiutuvia lähteitä hyödyntävään suuntaan.
Suomessa ja muuallakin maailmassa energiantuotanto toteutetaan pitkälti keskitetyllä
tuotantomallilla, jossa yksittäiset tuotantolaitokset vastaavat suuren alueen energiantuotannosta. Keskitetyissä järjestelmissä polttoaineena toimivat useimmiten fossiiliset polttoaineet paremman lämpöarvon ja suuremman tuotantotehon takia. Tehokas keino rakennusten energiantuotannon kehittämisessä on siirtyä paikalliseen ja hajautettuun
energiantuotantoon, jossa uusiutuvia energialähteitä voidaan hyödyntää laajemmin. Paikallisessa ja hajautetussa energiantuotantomallissa hyödynnetään paikallisesti tarjolla
olevia energialähteitä, joilla rakennukset tuottavat oman energiansa ja mahdollisesti
jopa myyvät ylimääräistä sähköä ja lämpöä muuhun käyttöön. Samalla säästetään myös
rahaa ja muita resursseja, kun ei tarvitse rakentaa laajaa energianjakeluverkostoa.
Tämän työn tarkoituksena on tutkia paikallisia ja hajautettuja energiantuotantojärjestelmiä toimitilarakentamisessa. Työssä selvitetään Suomessa hyödynnettävissä olevat uusiutuvan energian lähteet ja tutkitaan, minkälaisilla eri teknologioilla uusiutuvaa energiaa voidaan tuottaa paikallisesti ja hajautetusti. Eri järjestelmävaihtoehtoja tutkitaan niiden investointikustannusten, elinkaarikustannusten ja ympäristövaikutusten kannalta.
Lisäksi tutustutaan olemassa oleviin paikallisiin ja hajautettuihin energiantuotantoratkaisuihin ja arvioidaan paikallisen ja hajautetun energiantuotannon potentiaalia uusiutuvan energiantuotannon lisäämisessä. Työn tavoitteena on määrittää kustannustehokkain
järjestelmävaihtoehto pilottiprojekteissa määritellyille rakennuksille, sekä tuottaa työkalu, jonka avulla voidaan löytää tehokkaasti elinkaarikustannuksiltaan paras järjestelmävaihto toimitiloille eri tilanteissa.
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1 Määritelmät
1.1 Paikallinen ja hajautettu energiantuotanto
Paikallisen ja hajautetun energiantuotannon keskeisin ero perinteiseen keskitettyyn
energiantuotantomalliin verrattuna on se, että sähkö-, lämpö-, tai jäähdytysenergia tuotetaan pienissä tuotantoyksiköissä lähellä loppukulutuspistettä. Paikallisessa energiantuotannossa hyödynnetään lähtökohtaisesti paikallisia energiaresursseja. Energia tuotetaan kyseessä olevassa rakennuksessa tai sen tontilla, esimerkiksi aurinkosähköjärjestelmän tai maalämpöpumpun avulla. (Motiva 2010).
Hajautettu energiantuotanto tarkoittaa mallia, jossa pienikokoinen voimalaitos tuottaa
energiaa pienelle rajatulle alueelle. Mahdollisia ratkaisuja voivat olla esimerkiksi biopolttoainekattila tai tuulivoima. Paikallisen ja hajautetun energiantuotannon ei välttämättä tarvitse hyödyntää uusiutuvia energialähteitä, mutta niiden käyttöön yleensä keskitytään, koska ympäristöä säästävä energiantuotanto on yksi paikallisen tai hajautetun
tuotantomallin tärkeimmistä kriteereistä (Motiva 2010). Hajautetulle energiantuotannolle ei ole olemassa tarkkaan määriteltyä rajaa järjestelmän teholle, mutta useissa selvityksissä (esimerkiksi Vartiainen ym. 2002, Motiva 2010, Kannonlahti ym. 2012) rajana
on pidetty alle 10 MW:n tuotantoa. Pienimuotoisen tuotannon sekä kulutuksen ja tuotannon läheisyyden lisäksi hajautetulle energiantuotannolle tyypillisiä piirteitä ovat
muun muassa vakioidut tuotteet, isot valmistussarjat ja tuotantolaitosten miehittämättömyys. (Vartiainen ym. 2002).
Keskitetyssä mallissa energia tuotetaan suuren kokoluokan voimalaitoksessa, josta
energia siirretään loppuasiakkaalle verkostoa pitkin. Tällä tavalla saavutetaan suuren
volyymin tuottamat taloudelliset hyödyt, mutta paikalliseen ja hajautettuun tuotantoon
verrattuna ongelmaksi muodostuvat siirrossa tapahtuvat häviöt ja verkoston vaurioitumiset. Suuren sähkö- ja lämpöverkoston rakentaminen on myös erittäin kallista, joten
hajautetussa energiantuotantojärjestelmässä säästetään laajan siirtojohtoverkoston rakentamisen aiheuttamissa kustannuksissa. Lisäksi paikallisella ja hajautetulla energiantuotannolla on mahdollista saavuttaa parempi kannattavuus uusiutuvan energian hyödyntämisessä kuin keskitetyllä tuotannolla. Järjestelmät voidaan mitoittaa tarkemmin
kulutuksen mukaan, jolloin järjestelmän toiminta voidaan optimoida eikä ylituotantoa
synny yhtä herkästi, ja esimerkiksi bioenergian osalta voidaan tietyillä alueilla hyödyntää paikoin edullisia hakkeen hintoja. (Motiva 2010) .

1.2 Uusiutuva energia
Paikallinen ja hajautettu energiantuotanto ei automaattisesti tarkoita uusiutuvan energian käyttöä, mutta tässä työssä keskitytään uusiutuvien energialähteiden tutkimiseen paikallisessa ja hajautetussa tuotannossa. Uusiutuvalla energialla tarkoitetaan energialähteitä, joiden varanto ei vähene pitkällä aikavälillä, kun niitä hyödynnetään kestävällä tavalla (Tilastokeskus 2013). Uusiutuvan energian määritelmä ei kuitenkaan ole täysin yksiselitteinen ja joidenkin energialähteiden osalta uusiutuvuus riippuu määritelmän teh-
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neestä tahosta. Tässä kappaleessa tutustutaan EU:n ja EKOenergia-verkoston uusiutuvan energian määritelmään.

1.2.1 EU:n määritelmä
Euroopan Unionin direktiivin 2009/28/EY mukaan uusituvaksi energiaksi lasketaan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tuulienergia
aurinkoenergia
ilmalämpöenergia
geoterminen energia
hydroterminen energia
valtamerienergia
vesivoima
biomassa
kaatopaikoilla ja jätevedenpuhdistamoissa syntyvät kaasut ja biokaasut. (EU
2009).

Valtamerienergialla tarkoitetaan pääsääntöisesti aalto- ja vuorovesienergiaa, mutta niihin liittyvät tekniset ratkaisut jätetään tämän tutkimuksen ulkopuolelle, koska niille ei
Suomen olosuhteissa löydy käyttöpotentiaalia. Ilmalämpöenergia ja geoterminen energia ovat ilmaan ja maahan sitoutunutta energiaa, jota voidaan ottaa talteen lämpöpumpuilla. Biomassa on esimerkiksi maa- ja metsätaloudesta peräisin olevaa orgaanista polttoainetta, jota polttamalla voidaan tuottaa uusiutuvaa energiaa. Biomassan osalta uusiutuvan energian määritelmä ei kuitenkaan ole täysin yksiselitteinen, sillä esimerkiksi
turvetta ei lasketa uusiutuvaksi energialähteeksi sen hitaan kasvun takia. Suomessa turve on määritelty hitaasti uusiutuvaksi polttoaineeksi (TEM 2013d). Hydrotermisellä
energialla tarkoitetaan pintavesiin varastoitunutta lämpöenergiaa, jota niin ikään voidaan ottaa talteen lämpöpumpuilla. Hydrotermistä energiaa hyödyntävät ratkaisut ovat
kuitenkin Suomessa harvinaisia, joten nekin rajataan tutkimusalueen ulkopuolelle.

1.2.2 EKOenergia-merkin määritelmä
EKOenergia on eurooppalaisten ympäristöjärjestöjen yhteinen verkosto, jonka tavoitteena on edistää uusiutuvaa sähköntuotantoa. Verkosto käyttää työkalunaan EKOenergia-merkkiä, joka on yleiseurooppalainen sähkön ympäristömerkki. EKOenergiamerkin määrittelemä uusiutuvien energialähteiden lista vastaa edellä mainitun EU:n
listan kanssa. EKOenergia-merkin määritelmässä kuitenkin painotetaan lisäksi uusiutuvien energialähteiden kestävyyttä ja vaikutuksia elinympäristöihin ja luonnon monimuotoisuuteen. (EKOenergia 2013).
EKOenergiaksi ei hyväksytä kiistanalaisia uusiutuvia energiamuotoja, kuten tiettyjä
biomassoja, joilla on suuri hiilijalanjälki tai joiden viljely vie paljon pinta-alaa ravinnoksi soveltuvalta viljelyltä. Tämän lisäksi esimerkiksi suojelualueelle rakennettava
tuulivoima sekä kaikki vesivoima hyväksytään EKOenergiaksi vasta, kun paikallisten
asiantuntijoiden ja ympäristöjärjestöjen mielipiteitä on kuunneltu. (EKOenergia 2013b).
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EKOenergian laatiman listan mukaan seuraavia energiamuotoja ei hyväksytä EKOenergiaksi:
•
•
•
•
•
•

hiili ja öljyliuske (palavakivi)
maaöljy sekä epätavanomaiset öljyt kuten liuske- ja hiekkaöljy
maakaasu sekä liuskekaasu
turve
ydinvoima
jätteenpoltto, (pois lukien biomassa). (EKOenergia 2013).

1.3 Energiatavoitteet uusiutuvalle ja omavaraiselle energiantuotannolle
1.3.1 EU:n energiatavoitteet
Pohjoisesta sijainnista johtuen Suomessa rakennusten lämmittämiseen kuluu suuri määrä energiaa. Rakennusten lämmitys kuluttaakin Suomessa teollisuuden jälkeen eniten
energiaa ja koko Suomen energiankulutuksesta se kattaa noin neljänneksen (Suomen
virallinen tilasto 2013). Kun lämmittämisen lisäksi lasketaan mukaan myös muu rakennusten kuluttama energia, kattaa rakennukset lähes 40 % koko Suomen energiankulutuksesta. Tämän takia uusiutuvien energialähteiden käyttäminen rakennusten lämmityksessä ja sähköntuotannossa on tehokas keino lisätä uusiutuvaa energiantuotantoa koko
maassa. Lisäksi myös jatkuvasti tiukentuvat rakennusten energiatehokkuutta koskevat
määräykset vaativat uusiutuvan ja paikallisesti tuotetun energian käytön lisäämistä. Kuva 1 havainnollistaa energiankulutuksen jakautumista Suomessa sektoreittain vuonna
2007.

Kuva 1. Energian loppukäyttö jaettuna sektoreittain (Vehviläinen ym. 2010).
Vuonna 2009 laadittu EU:n ilmasto- ja energiapolitiikkaa koskeva lainsäädäntöpaketti
sisältää niin kutsutun 20-20-20 tavoitteen, joka tarkoittaa, että vuoteen 2020 mennessä
tulee EU:n energiankulutuksesta 20 % saada uusiutuvista energialähteistä, kasvihuone-
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päästöjä tulee vähentää 20 % ja energiatehokkuutta tulee parantaa 20 %. Tavoitteet kuitenkin eroavat eri jäsenvaltioiden välillä ja Suomen tavoite uusiutuvan energiankäytölle
on 38 % vuoteen 2020 mennessä (TEM 2013a). 20-20-20 tavoite on osatavoite vielä
pidemmän aikavälin tavoitteelle, joka sisältää, että kasvihuonepäästöjä tulisi vähentää
EU:ssa 80 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä (TEM 2013b). Vuonna 2012
hyväksyttiin lisäksi energiatehokkuusdirektiivi, jonka tarkoituksena on tukea annettuja
tavoitteita ja varmistaa, että tavoitteet saavutetaan. Direktiivi tuli voimaan vuoden 2014
alussa ja sen keskeisin vaatimus on, että vuoteen 2020 saakka saavutetaan 1,5 % vuotuinen säästö myydyn energian määrässä (EU 2012).

1.3.2 Suomen rakentamismääräykset
Suomen kansallisten tavoitteiden saavuttamiseksi on EU:n asettamat energiatehokkuusdirektiivit tuotu keskeiseksi sisällöksi rakentamismääräyskokoelman osiin D3 ja D5,
joissa rakennusten energiatehokkuutta koskevat määräykset on uudistettu. Osa D3 tuli
voimaan 1.7.2012 ja sen keskeisin uudistus on siirtyminen energiatehokkuuden osittaistarkastelusta rakennuksen kokonaisenergiatarkasteluun, jossa otetaan huomioon ostoenergian tuotantomuoto käyttämällä eri tuotantomuodoille määriteltyjä painokertoimia (Kalliomäki 2010). Kyseisillä energiamuotokertoimilla on suuri vaikutus rakennuksen E-lukuun, joka lasketaan kertomalla netto-ostoenergiantarve energiamuotokertoimella ja jakamalla saatu tulo rakennuksen lämmitetyllä nettopinta-alalla. Taulukossa 1
on esitetty eri energiantuotantomuotojen painokertoimet. (Ympäristöministeriö 2011,
Ympäristöministeriö 2013).
Taulukko 1. E-luvun laskennassa käytettävät energiamuotokertoimet (Ympäristöministeriö 2011).

Uusien rakentamismääräysten mukaan kaikille uudisrakennuksille on laskettava E-luku,
joka ei saa ylittää kyseiselle rakennustyypille määritettyä E-luvun arvoa. Taulukosta
nähdään, että käytetyllä energiamuodolla on suuri vaikutus E-lukuun ja niiden tarkoitus
onkin ohjata energiantuotantoa vähentämään päästöjä ja suosimaan uusiutuvia energialähteitä. Paikallisesti tuotetulle uusiutuvalle omavaraisenergialle ei E-luvun laskennassa
ole kerrointa, vaan tuotettu energia vähennetään ostetun sähkön tai lämmön määrästä.
Omavaraisella energiantuotannolla on siis merkittävä positiivinen vaikutus rakennuksen
energiatehokkuuden laskennassa. (Ympäristöministeriö 2011).
Ostoenergiaksi lasketaan kuitenkin kaikissa muodoissa rakennukseen tuotu energia,
kuten esimerkiksi biopolttoaineet tai hajautetussa järjestelmässä tuotettu lämpö. Biopolttoaineiden energiamuodon kertoimena käytetään taulukon mukaista arvoa 0,5, mutta

9
ostetun lämmön lasketaan aina olevan kaukolämpöä, joten sen kertoimena käytetään
arvoa 0,7, vaikka lämpöenergia olisi tuotettu esimerkiksi biomassalla viereisellä tontilla.
E-luvun laskennassa ei lisäksi huomioida verkkoon syötettyä energiaa, joten oman käytön ylittävästä paikallisesta energiantuotannosta ei ole hyötyä E-luvun kannalta. Kuva 2
havainnollistaa E-luvun laskennassa käytettävää taserajaa ostoenergialle. (Kurnitski
2012).

Kuva 2. Ostoenergiankulutuksen taseraja (Kurnitski 2012).

2 Teknologiat
Tässä kappaleessa perehdytään uusiutuvan energiantuotannon teknologioihin, joita paikallisessa ja hajautetussa energiantuotannossa hyödynnetään. Ensiksi tarkastellaan eri
teknologioiden toimintaperiaatteita, minkä jälkeen arvioidaan niiden vaikutuksia talouden ja ympäristön kannalta.

2.1 Aurinkosähkö
Aurinkosähköjärjestelmiä on käytetty perinteisesti paikalliseen sähköntuotantoon paikoissa, jossa ei ole mahdollisuutta saada sähköä verkosta. Tyypillisiä hyödyntämiskohteita ovat olleet esimerkiksi kesämökit, veneet ja erämaakohteet. Aurinkosähköjärjestelmät ovat kuitenkin yleistyneet ja niitä hyödynnetään paikalliseen sähköntuotantoon
myös verkkoon kytketyissä kohteissa, jolloin ne tuottavat osan rakennuksen käyttämästä
sähköenergiasta. Aurinkosähköjärjestelmä voidaan liittää myös valtakunnalliseen sähköverkkoon, jolloin se syöttää oman kulutuksen ylittävän osan yleiseen sähköverkkoon.
Aurinkosähkölle ei kuitenkaan toistaiseksi makseta syöttötariffia, vaan verkkoon syöttävissä järjestelmissä käytetään mittaria, joka mittaa verkkoon syötettävän ja verkosta
otettavan sähkön määrän (Erat ym. 2008). Mikäli sähköyhtiö hyväksyy sähkön syöttämisen verkkoon, vähennetään syötetyn sähkön määrä ostetusta, jolloin sähköverkko
toimii aurinkosähköjärjestelmälle ikään kuin varastona (Solpros 2001). (Motiva 2013).
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Aurinkosähköjärjestelmä muuttaa uusiutuvaa auringon säteilyenergiaa sähköksi aurinkopaneelilla. Paneeli koostuu kennoista, joiden raaka-aineena toimii useimmiten kiteinen, monikiteinen tai amorfinen pii. Kiteinen piikenno on nykyään yleisin ratkaisu,
koska sillä saavutetaan paras hyötysuhde. Amorfista piitä hyödyntävät ohutkalvokennot
mahdollistavat raaka-aineen vähäisemmän käytön, minkä ansiosta ne ovat halvempia.
Ohutkalvokennojen hyötysuhde jää kuitenkin huomattavasti heikommaksi kuin kiteisten
piikennojen. Kiteisten piikennojen teoreettinen hyötysuhde on 31 %, mutta hyötysuhdetta heikentävät muun muassa metallijohteiden liitokset, resistanssi ja heijastukset.
Nykyisellä tekniikalla saavutetaan parhaimmillaan noin 18 % hyötysuhde. Kennot ovat
elektronisia puolijohteita, ja auringon säteily synnyttää kennon ylä- ja alapinnan välille
jännite-eron. Kytkemällä kennoja sarjaan tarvittava määrä, saadaan aikaan haluttu jännitetaso. Aurinkopaneelin tuottama sähköenergian määrä on suoraan verrannollinen säteilyn voimakkuuteen, joten esimerkiksi pilvisellä säällä aurinkopaneelin teho laskee nopeasti, minkä takia tuotettu sähköenergia varataan usein akkuihin tasoittamaan sääolosuhteista ja vuorokaudenajoista johtuvaa tuotannon vaihtelua. (Suntekno 2010).
Toinen tekniikka aurinkosähkön tuottamiseen on käyttää suuria säteitä keskittäviä peilejä tai muita heijastavia pintoja, joiden avulla säteet lämmittävät putken sisällä kulkevaa
väliainetta. Väliaine kuumenee ja höyrystää vettä, joka johdetaan turbiiniin. Turbiinin
avulla vesihöyryn lämpöenergia voidaan muuntaa liike-energiaksi, joka muunnetaan
edelleen sähköksi generaattorin avulla. Tämä tekniikka mahdollistaa keskitetyn aurinkosähkön tuotannon suuremmassakin mittakaavassa, mutta ainakaan toistaiseksi se ei
ole kannattavaa Suomen olosuhteissa (Motiva 2010). (Twidell ym. 2006).

2.1.1 Talous
Aurinkosähköä pidetään usein haasteellisena tuotantojärjestelmänä Suomessa pohjoisesta sijainnista johtuen. Todellisuudessa Suomessa on kuitenkin potentiaalia nykyistä laajempaan aurinkosähkön tuotantoon, sillä vuotuinen säteilysumma on yhtä suuri kuin
esimerkiksi Pohjois-Saksassa (Kurnitski 2012). Kuva 3 havainnollistaa vuotuisia säteilymääriä Euroopan eri kaupungeissa. Kuvasta nähdään, että säteilymäärä Helsingissä on
jopa hieman suurempi kuin esimerkiksi Berliinissä ja Varsovassa. Pohjoiseen päin mentäessä säteilymäärä vähenee, mutta sijainnin lisäksi paikallisella ilmastolla on suuri vaikutus säteilyenergian määrään. Vuotuisen säteilymäärän lisäksi aurinkosähkön kannattavuuteen vaikuttaa kuitenkin myös tuotannon ja kulutuksen ajallinen kohtaaminen,
joka Suomessa on heikompi kuin etelämpänä sijaitsevissa maissa. (Solpros 2001).
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Kuva 3. Säteilymäärä kWh/m² vuodessa (Solpros 2001).
Aurinkosähköjärjestelmien investointikustannukset olivat 2000-luvun alussa 6 500 –
10 000 €/kW riippuen järjestelmän koosta, sillä järjestelmän kasvaessa yksikkökustannukset laskevat. Solprosin vuoden 2001 tekemän arvion mukaan aurinkosähkön kustannukset voisivat tippua vuoteen 2010 mennessä 3 000 – 5 000 €/kW tasolle ja alle 2 000
€/kW taso saavutettaisiin vuoteen 2025 mennessä, kun ottaa huomioon teknologian nopean kehityksen. Motivan arvion mukaan omakotitalolle sopivan 1,7 kW kokoisen aurinkosähköjärjestelmän investointikustannukset olivat vuonna 2010 noin 5 700 €/kW,
joten yksikkökustannukset ovat selvästi tippuneet 10 vuoden aikana, ja Solprosin arvio
vastaa hyvin todellisen tilanteen kanssa (Motiva 2010). (Solpros 2001).
Aurinkosähköjärjestelmät ovat käytöltään toimintavarmoja ja tarvitsevat vain vähän
huoltoa, koska niissä ei ole liikkuvia osia. Aurinkopaneeleille voidaankin luvata jopa 25
vuoden takuu, mutta todellisuudessa niiden elinikä voi olla vielä pidempi. Käyttökokemuksia yli 30 vuotta vanhoista paneeleista ei vielä juuri ole, mutta paneelien hyötysuhde heikkenee iän myötä jonkin verran. Aurinkosähköjärjestelmän asennukseen on mahdollista saada energia-avustusta. Pientaloille avustuksen voi myöntää ARA (Asumisen
rahoitus- ja kehittämiskeskus) ja rahoitus voi vuonna 2013 olla enintään 25 % kustannuksista (ARA 2013). Suuremman kokoluokan järjestelmille esimerkiksi kunnat ja yritykset voivat hakea energiatukea Työ- ja elinkeinoministeriöltä, joka vuonna 2013 voi
myöntää tukea 30 % kustannuksista (TEM 2013c). (Motiva 2010).
Aurinkosähköjärjestelmien yksikkökustannukset ovat tippuneet selvästi vuosikymmenen aikana ja järjestelmien kasvaessa niiden yksikkökustannukset pienenevät, mutta
aurinkosähköratkaisut ovat tästä huolimatta edelleen varsin harvinaisia pääosin taloudellisen kannattamattomuuden takia. Aurinkosähköjärjestelmät kehittyvät kuitenkin edelleen kovaa vauhtia, minkä ansiosta hyötysuhteet paranevat ja kustannukset laskevat.
Tämän lisäksi fossiilisten polttoaineiden hinnat nousevat, mikä nopeuttaa aurinkosähkön kustannustehokkuuden paranemista entisestään. Lorenz, P ym. arvioi vuonna 2008,
että useilla markkinoilla, kuten Kaliforniassa ja Italiassa, aurinkosähkö ei enää 3-7 vuo-
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den kuluttua ole fossiilisilla polttoaineilla tuotettua sähköä kalliimpaa loppuasiakkaalle.
Espanjassa aurinkosähkön tuotantoa tuettiin aikaisemmin erittäin suurilla syöttötariffeilla, minkä ansiosta siellä asennettiin vuosien 2007 ja 2008 aikana enemmän aurinkosähköjärjestelmiä kuin muualla maailmassa yhteensä (Kelly-Detwiler 2012). Järjestelmien
investointikustannusten laskiessa tukia leikattiin ja lopulta vuoden 2012 alussa ne poistettiin käytöstä kokonaan (Roca 2012). Aurinkosähkön tuottamisesta on kuitenkin tullut
jo kannattavaa Espanjassa jopa sähkön markkinahinnoilla, minkä takia paikalliset aurinkosähkön tuottajat hakivat vuoden 2012 lopulla lupia yhteensä 37,5 gigawatin aurinkosähkölaitosten asentamiseen. Määrä on erittäin suuri, sillä Espanjassa aurinkosähköjärjestelmien nykyinen teho 4,2 GW (Kelly-Detwiler 2012). Tämän lisäksi on arvioitu,
että vuoteen 2020 mennessä saavutetaan kannattavan aurinkosähkön tuotannon raja yhä
useammilla markkinoilla maailmassa, ja aurinkosähköllä tuotettu sähkökapasiteetti kasvaa 20–40-kertaiseksi vuoden 2008 tilanteeseen verrattuna. (Lorenz, ym. 2008).

2.1.2 Ympäristövaikutukset
Aurinkosähkön käyttö ei tuota päästöjä laisinkaan, joten suurin osa elinkaaren päästöistä
syntyy aurinkopaneelien tuotannon aikana. Tuotannossa syntyvät päästöt vaihtelevat
riippuen kennotyypistä (kiteinen, monikiteinen ja amorfinen pii). Esimerkiksi monikiteisen kennon valmistuksessa ympäristön kannalta merkittäviä aineita ovat muun muassa fluori, kloori, nitraatti, SO2, CO2 ja erilaiset liuottimet. Aurinkokennoteknologia on
tyypillistä puolijohdeteollisuutta, jossa käsitellään useita myrkyllisiä ja terveydelle haitallisia aineita. Aurinkokennojen ympäristö- ja terveysvaikutuksia on kuitenkin tutkittu
paljon, ja tulokset osoittavat, että suorat terveysriskit ovat pienet ja hyvin hallittavissa.
(Solpros 2001).
Aurinkokennojen elinkaariarvioinnissa otetaan huomioon kaikki elinkaaren vaiheet
kennojen valmistuksesta tuhoamiseen tai kierrätykseen ja eri vaiheiden ympäristövaikutukset lasketaan yhteen. Aurinkokennon elinkaaren vaiheet ovat normaalitilanteessa
raaka-aineen hankinta, materiaalin käsittely, tuotanto, käyttö, käytöstä poistaminen ja
hävittäminen tai kierrätys. Aurinkokennon elinkaaresta suurimman ympäristökuorman
aiheuttaa raaka-aineen hankinta ja erityisesti materiaalin käsittely, jossa tarvitaan runsaasti raaka-aineen jalostamista. Esimerkiksi piikennojen valmistuksessa louhitaan
kvartsia, josta erotettava pii täytyy jalostaa mahdollisimman puhtaaksi kennoa varten.
Piin jalostaminen vaatii kvartsin polttamista valokaariuunissa, minkä jälkeen piitä jalostetaan edelleen puhtaammaksi, kunnes aurinkokennoon vaadittava puhtauden taso on
saavutettu (> 99,9999 %). Aurinkokennon käyttö on sen elinkaaren pisin vaihe, jonka
aikana aurinkokenno pääasiassa vain tuottaa uusiutuvaa energiaa auringon säteilystä.
Aurinkokennon eliniän voidaan olettaa olevan noin 30 vuotta, minkä jälkeen kenno hävitetään tai kierrätetään esimerkiksi uusien kennojen osiksi. (Fthenakis ym. 2011).
Vastaavasti kun aurinkokennojen kustannukset ovat viime vuosien aikana laskeneet ja
tuotantoteho parantunut, ovat myös valmistuksessa tarvittava raaka-aineiden määrä ja
syntyvät päästöt vähentyneet. Esimerkiksi yksi- ja monikiteisten piikennojen paksuudet
olivat vuonna 2011 noin 200 µm, kun vuonna 2006 vastaavat paksuudet olivat noin 270
ja 240 µm. Elinkaariarvioinnissa voidaan käyttää mittarina esimerkiksi energian ta-
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kaisinmaksuaikaa, joka määrittää ajanjakson, jossa uusiutuvan energian tuotantojärjestelmä tuottaa takaisin vastaavan energiamäärän, mikä sen valmistamiseen tarvittiin.
Tämän lisäksi huomioon otetaan myös käytönaikaisen huollon ja hävittämisen aiheuttamat ympäristökuormat. Vuoden 2006 elinkaaritutkimuksen mukaan energian takaisinmaksuaika Etelä-Euroopan olosuhteissa oli yksikiteiselle piikennolle noin 2,2
vuotta ja ohutkalvokennolle noin 0,8 vuotta. Kolme vuotta myöhemmin tehdyn tutkimuksen mukaan energian takaisinmaksuaika oli tippunut yksikiteisten piikennojen osalta puolella vuodella, ollen 1,7 vuotta. Suomen olosuhteissa energian takaisinmaksuaika
on luonnollisesti pidempi pienemmästä säteilymäärästä johtuen. Kuvasta 3 nähdään, että
vuotuinen säteilymäärä on Helsingissä hieman yli puolet esimerkiksi Lissabonin säteilymäärästä. Tämän perusteella voidaan arvioida, että aurinkokennon energian takaisinmaksuaika on noin kolme vuotta, joten valmistamiseen käytetty energia tuotetaan elinkaaren aikana takaisin moninkertaisesti myös Suomen olosuhteissa. (Fthenakis ym.
2011).
Kuvassa 4 on esitetty eri kennotyyppien energian takaisinmaksuaikoja. Piikennojen
osalta energiaa kuluu runsaasti raaka-aineen hankinnan ja jalostuksen lisäksi kennojen
valmistukseen, jossa jalostetusta yksi- tai monikiteisestä piiharkosta leikataan noin 200
µm paksuisia levyjä. Kuvan kennoteknologia sisältää sähköliitosten tekemisen, joiden
avulla saadaan luotua jännite-ero kennon pintojen välille. Jokaisessa kennotyypissä vaikuttavat oheislaitteet tarkoittavat kennon toiminnan kannalta tarvittavia lisälaitteita kuten esimerkiksi kaapelointia ja muuta kytkentään tarvittavia laitteita. (Fthenakis ym.
2011).

Kuva 4. Eri kennotyyppien energian takaisinmaksuajat Etelä-Euroopan olosuhteissa
Fthenakis ym. 2011).

2.2 Aurinkolämpö
Aurinkolämpöjärjestelmä hyödyntää aurinkosähköjärjestelmän tapaan auringon säteilyenergiaa energian tuottamiseen. Sähkön sijasta se tuottaa kuitenkin lämpöenergiaa,
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jota useimmiten hyödynnetään lämpimän käyttöveden tuottamisessa. Aurinkolämpöä
voi kuitenkin käyttää myös tilojen lämmitykseen ja parhaiten se sopii vesikiertoiseen
lämmitysjärjestelmään päälämmitysjärjestelmän tueksi. Erityisesti lattialämmitys on
hyvä lämmitysmuoto aurinkolämmön hyödyntämiseen, koska aurinkolämpöjärjestelmän
hyötysuhde paranee, kun varaajan vesi on viileämpää. (Motiva 2010).
Aurinkolämpöä voidaan tuottaa aurinkokeräimillä ja tyhjiöputkikeräimillä. Yleisin aurinkokeräinsovellus on nestekiertoinen tasokeräin, jossa erikoislasin alla on auringon
säteitä tehokkaasti absorboiva elementti. Elementti lämmittää alapuolella putkistossa
kierrätettävää vesi-glykoliseosta, joka lämmettyään ohjataan lämmönvaraajaan, josta
lämpö siirretään lämmönvaihtimien avulla käyttöveteen tai lämmitysjärjestelmään. Aurinkokeräimellä voidaan tuottaa kesäaikaan kokonaisen pientalon lämpimän käyttöveden tarve, mutta pimeimpinä kuukausina aurinkokeräimen lämmöntuotto jää melko vähäiseksi. Esimerkiksi Eko-Viikin asuinalueelta saatujen kokemusten perusteella 90 %
tuotetusta aurinkolämmöstä saadaan helmikuun ja lokakuun välillä (Johansson 2009).
Kuvassa 5 on esitetty aurinkokeräimien kytkentäperiaate. (Motiva 2013b, Erat ym.
2008).

Kuva 5. Aurinkokeräimien kytkeminen lämmitysjärjestelmään. (Gree 2013).
Tyhjiöputkikeräimet hyödyntävät auringon hajasäteilyä tehokkaammin kuin aurinkokeräimet, minkä ansiosta niillä pystytään tuottamaan noin 30 % enemmän energiaa neliötä
kohden. Tehokkuutensa ansiosta tyhjiöputkikeräimet voidaan asentaa rakennuksen katolle pystyasentoon, jolloin lämpöenergiaa saadaan kerättyä enemmän vuodenaikoina,
jolloin aurinko paistaa matalammalta. Suurin hyöty tyhjiöputkitekniikasta saadaan keväisin ja syksyisin, ja Etelä-Suomessa tyhjiöputkikeräimen lämmöntuotto kattaakin lähes koko vuoden. Tyhjiöputkikeräimiä on Suomen olosuhteissa käytössä melko vähän,
minkä takia niiden toiminnasta kylmillä seuduilla ei ole paljoa kokemusta. Tyhjiöputkikeräinten pintalämpötila ei nouse yhtä korkeaksi kuin tasokeräimillä, eikä lumi välttä-
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mättä sula niiden pinnalta. Tämän takia on mahdollista, että lunta joudutaan joskus poistamaan keräinten pinnalta käsin. (Motiva 2013c).

2.2.1 Talous
Aurinkolämpöjärjestelmän hankintakustannukset koostuvat keräimestä, varaajasta, ohjausyksiköstä, putkilinjasta, paisunta-astiasta, kiertonesteestä ja asennuksesta. Suurimmat kustannustekijät ovat keräin, varaaja ja asennustyö, mutta kustannukset pienenevät
selvästi, mikäli rakennuksessa on varaaja jo ennestään, jolloin sitä ei tarvitse erikseen
hankkia. Keräimen hinta on noin 300–500 €/m² ja tavanomaisen pientalojärjestelmän
keräinpinta-ala on noin 8-12 m². Aurinkolämpöjärjestelmän energiantuotto riippuu voimakkaasti muun muassa mitoituksesta, mutta hyvin toimiva järjestelmä voi tuottaa
energiaa noin 380 kWh/m² vuodessa (Ympäristöenergia 2013b). Asennettuna aurinkolämpöjärjestelmän voidaan arvioida maksavan noin 4 000 – 5 000 €. Aurinkosähköjärjestelmän tapaan aurinkolämpöjärjestelmä ei vaadi paljoa huoltoa, vaan käytönaikaiset
kustannukset aiheutuvat pääasiassa vain kiertonesteen vaihdosta, joka tulee suorittaa
noin 8-15 vuoden välein (Ympäristöenergia 2013a). Myös aurinkolämpöjärjestelmille
voi hakea lisäksi harkinnanvaraista energia-avustusta, jonka enimmäismäärä vuonna
2013 on 25 % hankintakustannuksista (TEM 2013c). (Ympäristöenergia 2011).

2.2.2 Ympäristövaikutukset
Aurinkosähköjärjestelmien tapaan aurinkokeräimet eivät juuri aiheuta päästöjä käytön
aikana, vaan suurin osa ympäristövaikutuksista syntyy valmistuksessa. Aurinkokeräimen positiiviset ympäristövaikutukset syntyvät sen käytössä, kun tuotetulla lämmöllä
korvataan muilla, esimerkiksi fossiilisilla polttoaineilla tuotettua energiaa. Aurinkolämpöjärjestelmissä käytettävä neste on nykyään propyleeniglykolin ja veden seosta, joka ei
ole vaaralliseksi luokiteltava aine (Ympäristöenergia 2013).

2.3 Bioenergia
Bioenergiaa käytetään paikallisessa ja hajautetussa energiantuotannossa polttamalla
biomassaa kattilassa. Suomessa biopolttoaineita saadaan muun muassa metsistä ja pelloilta, joiden lisäksi käytetään myös erilaisia orgaanisia jätteitä (Bioenergia 2013). Polttamalla tuotettua lämpöä voidaan käyttää joko pelkästään lämpöenergiana rakennusten
lämmityksessä tai vastapainetuotannon avulla biomassaa voidaan hyödyntää lämmön ja
sähkön yhteistuotannossa (Motiva 2010). Biomassa on uusiutuvista energialähteistä
ainoa, jota voidaan varastoida samaan tapaan kuin fossiilisia polttoaineita ja sen uusiutuvuus perustuu käytön ja kasvun tasapainottamiseen. Biomassan lämpöarvo on huomattavasti heikompi kuin fossiilisilla polttoaineilla, minkä takia sen poltosta saatava
energia on pienempi. Tämän takia biomassaa ei kannata kuljettaa pitkiä matkoja, vaan
suurin hyöty saadaan tuottamalla energia pienissä voimalaitoksissa, joten bioenergia
soveltuu hyvin juuri paikalliseen ja hajautettuun energiantuotantoon. (Helynen ym.
1996)
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2.3.1 Polttotekniikat
Bioenergiaa voidaan tuottaa kolmella eri polttotekniikalla: arinapoltolla, kaasutuspoltolla ja leijupoltolla. Arinapoltto on tekniikoista yleisin pienissä, alle 10 MW:n voimalaitoksissa. Tätä suurempitehoisimmassa kattiloissa arinapolttotekniikan on syrjäyttänyt
etenkin leijupoltto. (Motiva 2010)
Arinapoltto on perinteinen polttotekniikka, jota nykyään käytetään lähinnä vain pienen
tai korkeintaan keskisuuren kokoluokan laitoksissa. Arinapoltossa polttoaine liikkuu
arinalla sitä mukaan, kun palaminen edistyy (Bioenergiatieto 2012). Palamisprosessi
noudattaa kiinteän biopolttoaineen palamisen vaiheita, jotka ovat kuivuminen, pyrolyysi, kaasutus ja jäännöshiilen palaminen. Nykyaikaiset arinapolttolaitokset ohjaavat polttoa säätämällä syötettävää ilmamäärää arinan eri osiin ja tulipesän rakenne suunnitellaan
siten, että eri vyöhykkeillä syntyneet kaasut palavat mahdollisimman tehokkaasti korkeassa lämpötilassa. Karkea tuhka ja polttoaineen sisältämät palamattomat materiaalit
poistuvat arinan alapäästä. Palamisessa syntyneet savukaasut ohjataan useimmiten ensin
jäähdytyskammioon ja sen jälkeen lämmöntalteenottokattilaan. Kuva 6 havainnollistaa
arnapolttotekniikan toimintaperiaatetta jätteiden poltossa. (Vesanto 2006).

Kuva 6. Arinapolttotekniikan toimintaperiaate (JLY arinapoltto).
Arinapoltossa haasteeksi muodostuvat polttoaineen epäpuhtaudet, jotka heikentävät
energiansaantia ja voivat vaurioittaa kattilaa (Motiva 2010). Tämän takia etenkin suuremmissa yksiköissä arinapolton on syrjäyttänyt leijupoltto, jossa polttoaine saadaan
poltettua tehokkaammin ja puhtaammin. Leijupoltossa kattilan alaosaan puhalletaan
ilmavirtaa, jonka avulla polttoaine saadaan leijumaan, jolloin se kuivuu ja hajoaa. Lei-
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juva polttoaine liikkuu ja sekoittuu, jolloin kaasut ja lämpö siirtyvät tehokkaasti. Leijupoltossa polttoaine johdetaan tulipesään pudotustorvella tai ruuvisyöttimellä, ja oleellista on, ettei polttoainetta syötettäessä tulipesään pääse ilmaa, joka sekoittaisi leijutusta.
(Vesanto 2006).
Kolmas mahdollinen polttotekniikka on biomassan kaasutus, joka soveltuu esimerkiksi
metsähakkeen ja palaturpeen käyttöön tehoalueella 1-15 MWh (Motiva 2010). Puuperäiset polttoaineet soveltuvat kaasutukseen hyvin, koska niissä on paljon haihtuvia ainesosia. Kaasutuspoltossa polttoaine kaasutetaan korkeassa lämpötilassa, jolloin polttoaine kuivuu, hajoaa pyrolyysissä ja jäännöshiili kaasuuntuu ja palaa. Kaasutus mahdollistaa nykyistä tehokkaampien energiantuotantoprosessien käytön ja alhaisemmat päästöt, minkä takia kaasutuspolttoa onkin tutkittu viime aikoina paljon. (Puhakka 2004).

2.3.2 Paikallisen ja hajautetun energiantuotannon sovellukset
Bioenergia soveltuu hyvin paikalliseen ja hajautettuun energiantuotantoon. Paikallisessa
tuotannossa bioenergiaa voidaan yksinkertaisimmillaan käyttää yksittäisten rakennusten
lämmittämiseen polttamalla biopolttoainetta tulipesässä. Esimerkiksi nykyaikaiset pellettikattilat toimivat yli 90 % hyötysuhteella jo muutaman kilowatin tehosta alkaen ja
niillä voidaan tehokkaasti täyttää huipputehon lämmitystarve (Tuohiniitty 2013). Bioenergiaa voidaan kuitenkin käyttää tehokkaasti myös sähkön ja lämmön yhteistuotantoon (CHP-tuotanto) paikallisissa ja hajautetuissa järjestelmissä, joissa pienen kokoluokan CHP-tuotantolaitos tuottaa sähköä ja lämpöä joko yksittäiselle rakennukselle tai
rajatulle alueelle.
Pienen kokoluokan CHP-tuotannossa tuotetaan sähköä ja lämpöä samanaikaisesti hyvän
kokonaishyötysuhteen saavuttamiseksi ja tuotanto voidaan jakaa mikro- ja miniluokkaan tuotetun tehon perusteella. EU:n määritelmän mukaan mikro-luokkaan lasketaan vastapainetuotanto, jossa tuotettu sähköteho on alle 50 kWe. Vastaavasti miniluokkaan lasketaan järjestelmät, joiden sähköteho on yli 50 kWe. Mikroluokan vastapainetuotantoa voidaan hyödyntää yksittäisten rakennusten energiantuotannossa ja minikokoluokan tuotannossa energiaa voidaan tuottaa esimerkiksi pienelle alueelle. Esimerkiksi kotitalouksille sopivat mikro-CHP järjestelmät ovat sähköteholtaan yleensä alle 5
kWe järjestelmiä. Tätä suurempia järjestelmiä voidaan hyödyntää suuremmissa rakennuksissa kuten toimistorakennuksissa ja muissa toimitiloissa. Kuvassa 7 on esitetty kaksi mikro-kokoluokan CHP-järjestelmää. (Alanne 2013).
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Kuva 7. Vasemmalla kotitaloudelle sopiva stirlingmoottori- ja oikealla esimerkiksi toimitilalle sopiva mikroturbiinitekniikkaa hyödyntävä mikro-CHP-järjestelmä (Alanne
2013).
Mikro- ja miniluokan CHP-tuotannossa käytettäviä teknologioita ovat polttokennot,
stirlingmoottorit, polttomoottorit sekä mikroturbiinit. Polttokennot käyttävät polttoaineena vetyä tai maakaasua ja niillä on mahdollista saavuttaa mainituista vaihtoehdoista
paras sähköntuotannon hyötysuhde (noin 40 %). Polttokennoteknologialla toimivia kaupallisia järjestelmiä ei kuitenkaan vielä ole juuri olemassa. Stirlingmoottoreiden polttoaineena voidaan käyttää esimerkiksi bio- ja maakaasua tai vaihtoehtoisesti myös kiinteitä polttoaineita. Stirlingmoottoritkin ovat CHP-tuotanoon sovellettuna uusi teknologia,
mutta kaupallisia järjestelmiä on kuitenkin jo olemassa. Stirlingmoottorit ovat toiminnaltaan hiljaisia ja niillä voidaan saavuttaa hyvä kokonaishyötysuhde, mutta ongelmana
on usein heikko sähköntuotanto. Perinteisellä polttomoottoriteknologialla toimivia kaupallisia järjestelmiä on mainituista teknologioista markkinoilla eniten. Suuri osa polttomoottorijärjestelmistä käyttää polttoaineena kuitenkin maakaasua, vaikka myös biokaasu soveltuu polttoaineeksi. Mikroturbiini vastaa toiminnaltaan yleisempiä höyry- ja kaasuturbiineja, mutta pienempi koko korvataan huomattavasti suuremmalla kierrosnopeudella (Rantanen 2009). Mikroturbiinit eivät sovellu kaikista pienimpien kohteiden paikalliseen yhteistuotantoon, sillä kaupalliset järjestelmät ovat sähköteholtaan yli 25 kWe.
Mikroturbiinien investointikustannukset ovat melko korkeat, mutta käyttö- ja huoltokustannukset ovat pienet ja toimintavarmuus on parempi kuin ottomoottoreissa, minkä takia
mikroturbiinit alkavat olla kilpailukykyinen vaihtoehto ottomoottoreille hajautetussa
sähkön ja lämmön yhteistuotannossa (Ekogen 2013). (Alanne 2013).
Esimerkki hajautetusta yhteistuotantolaitoksesta on Taipalsaarella vuonna 2012 käyttöönotettu puupolttoaineella toimiva pienvoimalaitos, joka tuottaa sähköä ja lämpöä
mikroturbiinitekniikkaa hyödyntäen. Voimalaitoksessa puupolttoaine poltetaan lähes 1
000 °C lämpötilassa, ja kokoonsa nähden voimala toimii korkealla, yli 80 prosentin
hyötysuhteella. Voimalaitos tuottaa vuodessa lämpöenergiaa yli 2 000 MWh ja sähköä
noin 700 MWh. Käytettävä polttoaine hankitaan korkeintaan parinkymmenen kilometrin säteellä, ja voimalaitos toimii automaattisesti etäohjauksella, joten käyttökustannukset pysyvät matalina. Voimalaitoksen omistava yritys lupaa asiakkaalle säästöä energia-
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kustannuksiin 10–45 % ja takaisinmaksuajaksi 4-10 vuotta (Ekogen 2012). (Kyllönen
2013).

2.3.3 Talous
Biomassakattiloiden investointikustannukset vaihtelevat suuresti kattilan koon mukaan.
Pääsääntöisesti kattiloiden suhteelliset investointikustannukset laskevat sitä mukaan,
kun kattilan koko kasvaa. Pienen kokoluokan kattilan investointikustannukset voivat
olla 50-100 €/kW ja suuressa kokoluokassa ne voivat olla alle 50 €/kW. Investointikustannusten lisäksi kuluja aiheuttaa käyttö- ja kunnossapitokustannukset, joihin sisältyy
esimerkiksi kattiloiden puhdistus, tuhkanpoisto ja nuohous. Keskeisin biomassalla tuotetun energian hintaan vaikuttava tekijä on käytetyn polttoaineen hinta, joka riippuu
korjuu-, kuljetus-, ja käsittelykustannuksista. Kuljetuskustannukset puolestaan riippuvat
kuljetetun matkan pituudesta, joka on kriittinen tekijä osana bioenergian kannattavuutta.
Arvioiden mukaan biopolttoaine on kilpailukykyistä useissa eri käyttäjäryhmissä hintatasolla 0,75 c/kWh, joka vastaa hakkuutähdehakkeen hintaa, kun kuljetusmatka on 50
km. (Vartiainen ym. 2002).
Mikro- ja miniluokan yhteistuotannossa investointikustannukset riippuvat suuresti käytetystä teknologiasta. Polttokennoteknologiaa hyödyntävien järjestelmien investointikustannukset ovat arviolta noin 2700 – 4200 €/kWe. Polttokennot ovat kuitenkin vielä
harvinaisia ratkaisuja kaupallisissa ratkaisuissa ja siksi erittäin kalliita. Stirlingmoottorilla toimivien järjestelmien investointikustannukset ovat noin 1100 – 2500 €/kWe ja
mikroturbiinijärjestelmien 1300 - 1800 €/kWe. Polttomoottoritekniikalla toimivien järjestelmien investointikustannukset ovat edullisimmat, ollen noin 1300 – 1400 €/kWe.
(Alanne 2013).
Biomassalla toimiville lämpökeskuksille on mahdollista hakea tukea Työ- ja elinkeinoministeriöltä, joka voi myöntää tukea vuonna 2013 10–30 % kustannuksista riippuen
järjestelmähankkeen tyypistä (TEM 2013c). Lisäksi lämmöntuotannossa uusiutuvista
polttoaineista ei tarvitse maksaa veroa (Motiva 2010). Pienissä CHP-laitoksissa tuotettua sähköä tuetaan syöttötariffijärjestelmällä, joka perustuu sähkön tavoitehintaan ja
toteutuneeseen hintaan. Syöttötariffijärjestelmässä olevan voimalaitoksen puupolttoaineella tuotetun sähkön tavoitehinta on 83,50 €/MWh, ja syöttötariffina maksetaan toteutuneen sähkön hinnan ja tavoitehinnan erotus. Toteutunut sähkönhinta lasketaan voimalaitoksen sijaintipaikan kolmen kuukauden toteutuneen sähkön markkinahinnan keskiarvona, ja mikäli toteutunut markkinahinnan keskiarvo on alle 30 €/MWh, maksetaan
syöttötariffina tavoitehinta vähennettynä 30 €/MWh. CHP-voimalaitoksille voidaan
lisäksi maksaa lämpöpreemiota, joka on 20 €/MWh puupolttoainevoimalassa tuotetusta
sähköstä ja 50 €/MWh biokaasuvoimalassa tuotetusta sähköstä. Syöttötariffijärjestelmään hyväksymisen edellytyksenä kuitenkin on, että laitoksen generaattoreiden yhteenlaskettu nimellisteho on vähintään 100 kVA (Finlex 2010). (Energiamarkkinavirasto
2012).
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2.3.4 Ympäristövaikutukset
Bioenergian käytön yksi keskeisimmistä kriteereistä on kasvihuonepäästöjen vähentäminen. Biopolttoaineilla on kuitenkin elinkaarensa aikana monia ympäristöön vaikuttavia tekijöitä, jotka tulee ottaa huomioon. Biopolttoaineiden käyttö vähentää päästöjä
selvästi fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna, mutta niiden tuottamisessa ja kuljetuksessa
käytettävä energia on usein peräisin fossiilisista energialähteistä. Helynen ym. (1996)
mukaan biopolttoaineilla kuluu tuotetusta energiasta kuitenkin vain 2-6 % tuotantoon ja
kuljetukseen, mutta biopolttoaineiden jalostus esimerkiksi liikennepolttoaineeksi lisää
tuotannossa kuluvaa energian osuutta huomattavasti. Fossiilisten polttoaineiden käytön
lisäksi pelloilla viljeltävä biomassa aiheuttaa ympäristössä rehevöitymistä ja eroosiota,
joiden vaikutuksen suuruus riippuu viljelymenetelmästä. (Ilmasto-opas 2013).
Bioenergian energiatehokkain tuotantotapa on käyttää metsistä saatavaa puuainesta,
pelloilta saatavia energiakasveja ja biojätteitä kuten olkea suoraan yhdistetyssä sähkön
ja lämmön tuotannossa. Esimerkiksi hakkuutähteet, olki ja pienpuu pystytään tuottamaan pienemmällä energiamäärällä kuin bensiini ja diesel. Kustannustenkin kannalta
tehokkain tapa vähentää kasvihuonepäästöjä on käyttää puuperäistä biomassaa vastapainetuotannossa, kun korvattavana polttoaineena on esimerkiksi kivihiili. (Ilmastoopas 2013).

2.4 Tuulivoima
Tuulivoima on uusiutuvaa energiaa, jota tuotetaan muuttamalla ilman virtauksen liikeenergiaa sähköksi tuuliturbiinien avulla. Yleisin tapa tuottaa tuulienergiaa nykyään ovat
tuulivoimalat, joissa tuuli pyörittää tuulivoimalan lapoja, joiden liike-energian avulla
tuotetaan sähköä. Tuulen teho on suoraan verrannollinen tuulen nopeuden kolmanteen
potenssiin, minkä takia tuulivoimalan tuottama teho riippuu voimakkaasti tuulen nopeudesta (Vartiainen ym. 2002). Toimiakseen tuulivoimala tarvitsee vähintään 3 m/s
tuulen nopeuden, ja voimalamallista riippuen nimellisteho saavutetaan 13-14 m/s tuulen
nopeudella. Parhaat sijoituspaikat tuulivoimaloille ovat alueet, joissa maasto estää tuulta
mahdollisimman vähän kuten merten rannikot, aukeat mereen rajoittuvat pellot tai korkeiden mäkien ja vuorten rinteet ja laet. (Tuulivoimayhdistys 2013).
Tuulen nopeus vaihtelee suuresti vuorokauden aikojen, vuoden aikojen ja sääolojen
mukaan, ja joskus vaihtelua voi tapahtua hyvin lyhyen muutaman sekunninkin aikana.
Pitkälläkin aikavälillä tuulisuus saattaa vaihdella paljon, ja tuulivoimalan tehossa saattaa peräkkäisten vuosien välillä olla 30–40 % eroja. Vuodenajoista johtuvat tuulisuuden
vaihtelut ovat Suomessa kuitenkin suotuisia, sillä kylmempinä talvikuukausina, jolloin
sähkön kysyntä on korkealla, ovat tuulen keskinopeudet korkeimmillaan. (Vartiainen
ym. 2002).
Tuulivoimalan teoreettinen hyötysuhde on suurimmillaan 59 % tuulen sisältämästä
energiasta, ja lähimmäksi maksimihyötysuhdetta päästään kaksi- tai kolmilapaisilla tuulivoimaloilla, joiden hyötysuhteet ovat parhaimmillaan 5-10 m/s tuulella (Kiviluoma
ym. 2003). Häviöitä tuulivoimalassa syntyy muun muassa ilman virtauksen turbulenttisuudesta sekä lapaprofiilin ja roottorin pyörimisnopeuden epäoptimaalisuudesta. Tämän
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lisäksi pieniä häviöitä tapahtuu mekaanisessa voimansiirrossa, generaattorissa, muuntajassa ja kaapeleissa. Yksittäisen tuulivoimalan hyötysuhteeseen vaikuttaa ratkaisevasti,
kuinka hyvin se on optimoitu kyseiseen paikkaan. Tuulivoimalan tuotantoa arvioitaessa
tulee tuulen nopeuden tilastollinen jakauma ja ajasta riippuvat vaihtelut selvittää perusteellisesti, jotta saavutetaan paras hyötysuhde energiantuotannolle. (Vartiainen ym.
2002).
Tuulivoimalle keskitetyn ja hajautetun energiantuotannon rajapinta on hieman epäselvä
muihin energiantuotantomuotoihin verrattuna. Jos keskitetyn ja hajautetun tuotannon
rajana käytetään yleisesti määriteltyä 10 MW tehorajaa, voidaan hajautetuiksi tuulivoimajärjestelmiksi laskea tuulivoimapuistot, joissa useampi suuren kokoluokan tuulivoimala voi olla keskitettynä samaan paikkaan, ja joka tuottaa sähköä valtakunnan verkkoon. Toisena hajautetun tuotannon kriteerinä pidetään energian loppukulutuspaikan ja
tuotantopaikan etäisyyttä. Hajautettuna tuulivoimajärjestelmänä voidaan siis pitää tuulivoimapuistoa, jonka nimellisteho on alle 10 MW, ja jonka tuottama sähkö kulutetaan
kohtuullisen matkan päässä rajatulla alueella. Tällaisia ratkaisuja voidaan toteuttaa esimerkiksi saaristossa, jossa tuulivoimalla tuotetaan saaristolaiskylän sähköntarve. (Kannonlahti ym. 2012).
Suurempien hajautettujen tuulivoimaratkaisujen lisäksi on myös mahdollista hyödyntää
pientuulivoimaa, jossa tuotetaan sähköenergiaa kulutuspaikalla kuten esimerkiksi maatiloilla, taloyhtiöissä, toimitiloissa, omakotitaloissa ja kesämökeillä. Tuulivoimala voidaan asentaa esimerkiksi rakennuksen katolle, jolloin se saadaan sijoitettua mahdollisimman korkealle. Yleisempien vaaka-akselisien tuulivoimaloiden lisäksi pientuulivoimatuotannossa voidaan hyödyntää pystyakselisia voimaloita (kuva 8), jotka ovat rakenteeltaan kevyempiä kuin vaaka-akseliset voimalat (Paatero 2013). Lisäksi pystyakseliset
tuulivoimalat eivät ole yhtä herkkiä tuulen turbulenssille, jota syntyy herkästi etenkin
pientuulivoimatuotannossa, kun voimalaa ei voida asentaa tarpeeksi korkealle ympäristön esteistä. Tästä johtuen pystyakseliset tuulivoimalat voivat olla parempi vaihtoehto
pienimuotoisessa tuulienergian tuotannossa. Vaaka-akselisilla voimaloilla saavutetaan
kuitenkin yleensä parempi hyötysuhde kuin pystyakselisilla, minkä takia ne ovat huomattavasti yleisempiä. (Eklund 2011).
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Kuva 8. Pystyakselinen tuulivoimala (Paatero 2013).
Tuulivoimalla tuotettua sähköä voi tuottaa vain pienen alueen omaan käyttöön tai sitä
voi syöttää valtakunnanverkkoon, mistä maksetaan syöttötariffia. Tuulivoima sopii
myös hyvin aurinkolämpö- ja aurinkosähköjärjestelmien yhteyteen, koska tuulivoima
tuottaa energiaa tehokkaammin talvella ja aurinkoenergiajärjestelmät kesällä. Kuvassa 9
on rakennuksen katolle asennettu pientuulivoima- ja aurinkosähköjärjestelmä. (Tuulivoimayhdistys 2013).

Kuva 9. Tuulivoima- ja aurinkosähköjärjestelmä rakennuksen katolla (Degerman
2012).

2.4.1 Talous
Tuulivoiman tuotantokustannukset muodostuvat pääasiassa investointikustannuksista,
joiden arvioidaan kattavan 80–90 % kokonaiskustannuksista, huoltokustannusten olles-
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sa 10–20 % (Blanco 2008). Pääsääntöisesti tuulivoimalan yksikkökustannukset laskevat, kun tuulivoimalan koko kasvaa. Pienoistuulivoimaloiden (teho alle 10 kW) investointikustannukset voivat nousta yli 6 000 €/kW, kun vuonna 2010 keskimääräinen investointikustannus tuulivoimalalle oli 1 329 €/kW. Tuulivoiman investointikustannukset ovat viime vuosien aikana olleet laskussa johtuen teknologian kehityksestä ja aasialaisen valmistuksen aiheuttamasta hintakilpailusta. Aasiassa tuulivoiman kustannukset
ovat huomattavasti edullisemmat kuin Suomessa ja muualla Länsi-Euroopassa, sillä
esimerkiksi Kiinassa tuulivoimalan investointikustannukset ovat 500 €/kW luokkaa ja
elinkaaren kokonaiskustannukset noin 800 €/kW. (VEI 2013).
Tuulivoimaloiden eliniän arvioidaan olevan nykyään noin 20 vuotta maalle sijoitetulle
voimalalle ja 25–30 vuotta merelle sijoitetulle tuulivoimalalle. Elinikien arviointia kuitenkin vaikeuttaa se, ettei kovin moni tuulivoimala ole vielä saavuttanut elinkaarensa
päätä. Maalla olevien tuulivoimaloiden energiantuotantokustannukset ovat arviolta 4,5–
8,7 c/kWh ja merelle sijoitettujen voimaloiden 6-11,1 c/kWh. Merelle sijoitettujen tuulivoimaloiden kustannukset riippuvat paljolti sijoituspaikan etäisyydestä maalle, veden
syvyydestä ja sähköverkon asennuksesta ja kytkemisestä alueelle. (Blanco 2008).
Tuulivoimalla tuotetulle sähkölle maksetaan bioenergian tapaan syöttötariffia, joka perustuu paikalliseen sähkön markkinahintaan ja tavoitehintaan, joka on 83,50 €/MWh.
Tuulivoimalle maksetaan kuitenkin korotettua syöttötariffia siten, että tavoitehinta on
vuoden 2015 loppuun asti 105,30 €/MWh. Korotettua syöttötariffia voidaan maksaa
yhdelle laitokselle korkeintaan kolmen vuoden ajan. Syöttötariffijärjestelmään hyväksymisen edellytyksenä on, että voimalan generaattoreiden nimellisteho on yli 500 kVA
(Finlex 2010). Syöttötariffijärjestelmän ulkopuolelle jääville järjestelmille voidaan
myöntää energiatukea, jonka enimmäismäärä vuonna 2013 on 25 % investointikustannuksista (TEM 2013c). (Energiamarkkinavirasto 2012).

2.4.2 Ympäristövaikutukset
Tuulivoima ei aiheuta käytön aikana lainkaan päästöjä, vaan kaikki ympäristöpäästöt
tapahtuvat rakennus-, kuljetus-, ja pystytysvaiheessa sekä elinkaaren loputtua, kun laitos
puretaan. Tuulivoimalla on siis merkittävä vaikutus kasvihuonepäästöjen vähentämisessä, kun siihen verrataan muilla tavoilla tuotettua energiaa. (Kannonlahti ym. 2012).
Tuulivoiman käytönaikaiset ympäristövaikutukset aiheutuvat pääasiassa tuulivoimaloiden synnyttämistä haitoista, joita ovat esimerkiksi vaikutus maisemaan, vaikutus eläimiin ja tuulivoimalan synnyttämä melu. Tuulivoimaloiden ei koeta pilaavan maisemaa
paljoa, kun ne on sijoitettu rakennetulle alueelle, jossa on teollisuutta jo ennestään. Tuulivoimaloiden parhaat sijoituspaikat ovat kuitenkin usein luonnon keskellä, esimerkiksi
saaristossa tai tuntureilla. Tällaisilla alueilla tuulivoimaloiden koetaan vaikuttavan maisemaan negatiivisesti, minkä takia tuulivoimalat pyritään sulauttamaan ympäristöön
mahdollisimman hyvin esimerkiksi maalaamalla.
Tuulivoimalat vaikuttavat myös eläimiin ja etenkin lintuihin ja lepakoihin. Lintujen
törmäykset tuulivoimaloihin ovat kokemusten mukaan melko harvinaisia, mutta tuuli-
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voimalat vaikuttavat myös lintujen käyttäytymiseen ja lentoreitteihin. Tämän takia tuulivoimalat pyritään pitämään poissa lintujen muuttoreiteiltä ja levähdyspaikoilta. Lepakkojen törmäyksiä tuulivoimaloihin on sen sijaan todettu olevan enemmän etenkin
Euroopassa. Kaikki Suomen lepakkolajit ovat EU:n luontodirektiivi IV:n mukaan erityistä suojelua tarvitsevia lajeja, joten tuulivoimaloiden mahdolliset vaikutukset lepakoihin tulee selvittää suunnitteluvaiheessa. Tuulivoimaloiden vaikutus lepakoihin pyritään pitämään mahdollisimman pienenä selvittämällä, onko kyseinen alue lepakoille
merkittävä saalistuksen, päiväpiilon, lisääntymisen, muuttoreitin tai talvehtimisen kannalta. (Kannonlahti ym. 2012).

2.5 Pien- ja minivesivoima
Vesivoima on uusiutuvaa energiantuotantoa, jossa kahden eri tasolla olevan vesistön
korkeuseroa käytetään hyödyksi. Korkeusero vesistöjen välillä aiheuttaa veden virtauksen, jonka liike-energian avulla vesivoimalassa tuotetaan sähköä. Vesivoima on merkittävin uusiutuvan energian tuotantomuoto Suomessa, ja vuonna 2012 Suomen sähkönkulutuksesta tuotettiin 24,5 % vesivoimalla (Energiateollisuus 2013). Vesivoiman teho
lasketaan kaavalla 1 (Kauppa- ja teollisuusministeriö 2004).
Pm = µ*ρ*g*MQ*H
missä

(1)

µ on laitoksen hyötysuhde (riippuen laitoksen koosta ja kuormitusasteesta
vaihtelee välillä 0,5 – 0,9)
ρ on veden tiheys (kg/m³)
g on putoamiskiihtyvyys (m/s²)
MQ on keskivirtaama (m³/s)
H on putouskorkeus (m).

Paikalliseen ja hajautettuun energiantuotantoon voidaan vesivoiman osalta laskea niin
kutsuttu pien- ja minivesivoima. Pienvesivoimaksi luetaan laitokset, joiden nimellisteho
on 1-10 MW ja minivesivoimaksi lasketaan tätä pienemmät, alle 1 MW:n laitokset.
Vuonna 2005 tehdyn selvityksen mukaan Suomessa oli 204 vesivoimalaitosta, joista 83
oli pienvesivoimaloita ja 67 minivesivoimaloita. Tehossa mitattuna pienvesivoimalla
tuotettu sähkön osuus oli 8 % ja minivesivoimalla 1 % kaikesta vesivoimalla tuotetusta
sähköenergiasta. (Kauppa- ja teollisuusministeriö 2005).
Vesivoimaa hyödynnetään Suomessa siis laajasti, ja vesivoiman kasvattamisen esteenä
ovat pääasiassa suojellut vesistöt, joille ei saa rakentaa vesivoimaloita. Kauppa- ja teollisuusministeriön laatiman selvityksen mukaan (2004) Suomessa on kuitenkin potentiaalia kasvattaa pienvesivoiman energiantuoton tehoa 144 MW ja minivesivoimalla tuotettua tehoa niin ikään 144 MW. Energiayksiköksi muutettuna kyseiset tehot ovat vastaavasti 1 021 GWh vuodessa ja 392 GWh vuodessa. (Kauppa- ja teollisuusministeriö
2004).

25

2.5.1 Talous
Tuulivoiman tapaan myös pien- ja minivesivoiman kustannuksista suurimman osan kattaa investointikustannukset, joiden arvioidaan olevan noin 70 % kokonaiskustannuksista
(Pienvesivoimayhdistys 2008). Investointi- ja kokonaiskustannukset nousevat kääntäen
verrannollisesti suhteessa laitoksen tehoon, eli pienempien vesivoimaloiden yksikkökustannukset ovat pääsääntöisesti suuremmat. PR Vesisuunnittelu Oy:n laatiman selvityksen (2004) mukaan uuden minivesivoimalan rakentaminen on kannattavaa, kun sen
nimellisteho on yli 500 kW. Käyttämättömän olemassa olevan laitoksen kunnostaminen
ja käyttöönotto sen sijaan on kannattavaa, kun teho ylittää 100 kW (Kauppa- ja teollisuusministeriö 2004).
Pien- ja minivesivoiman investoinnin yksikkökustannusten arvioidaan olevan noin
2 500 – 7 000 €/kW (Pienvesivoimayhdistys 2008). Laitoskoon lisäksi yksikkökustannuksiin vaikuttavat etenkin veden putouskorkeus, laitoksen sijaintialueen järvisyys ja
padon ja tulvaluukkujen kustannukset. Kuten kaavasta 1 nähdään, vaikuttaa putouskorkeus vesivoiman tehoon suoraan verrannollisesti, eli esimerkiksi putouskorkeuden kasvaessa 5 metristä 10 metriin, kasvaa tehokin kaksinkertaiseksi tai vastaavasti saman
tehon tuottamiseen tarvitaan vain puolet virtaamasta. Voimalaitoksen virtausteillä ja
turbiinin koolla on merkittävä vaikutus kustannuksiin, joten pienien pudotuskorkeuksien
käyttöönotto vesivoiman tuotannossa on huomattavasti kalliimpaa kuin suurien. Sijaintialueen järvisyys vaikuttaa vesistön virtaamavaihteluihin, jotka runsasjärvisillä alueilla
ovat vähäisiä ja järvettömillä alueilla suuria. Virtaamavaihtelut vaikuttavat suoraan vesivoimalaitoksen energiantuotantoon ja vaihtelujen ollessa suurta, tarvitaan laitoksessa
enemmän tuotannon säädettävyyttä. Pato on vesivoimatuotannossa perusedellytys ja
pienvesivoimaloiden investointikustannuksista pato ja tulvaluukut kattavat noin 13 %.
Vesistöjen eritasoiset ylivirtaamat vaikuttavat padon ja sen tulvaluukkujen mitoitukseen, minkä perusteella patoturvallisuuslaki määrää tulva-aukkojen purkautumiskyvyn.
(Pienvesivoimayhdistys 2009).
Muidenkin uusiutuvaa energiantuotantoa hyödyntävien järjestelmien tapaan pienvesivoimaloille voidaan myöntää energiatukea. Tuen myöntää Työ- ja elinkeinoministeriö ja
sen enimmäismäärä on 40 % investointikustannuksista. Pienvesivoimalle ohjeellinen
tukiprosentti vuonna 2013 on kuitenkin 15–20 % investointikustannuksista (TEM
2013c). Useissa EU-maissa pienvesivoimatuotantoa tuetaan maksamalla tuotetulle
energialle kiinteää hintaa sovitulle määräajalle. Suomessa syöttötariffijärjestelmä ei
kuitenkaan ole käytössä vesivoimalle, vaan itsenäiset sähkömarkkinat määräävät sähkön
tukkuhinnan, joka on usein liian alhainen pienvesivoiman kustannuksiin nähden. (Pienvesivoimayhdistys 2009).

2.5.2 Ympäristövaikutukset
Vesivoima ei aiheuta tuotannon aikana lainkaan päästöjä, sillä energia tuotetaan puhtaasti veden liike-energian avulla, joten esimerkiksi polttoaineen kuljetusta tai jalostusta
ei tarvita. Vesivoimatuotannolla ei siis ole negatiivisia vaikutuksia ilmastoon, ja Pienvesivoimayhdistyksen arvion (2009) mukaan Suomen nykyisen pienvesivoimatuotan-
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non ansiosta vähenee vuotuiset hiilidioksidipäästöt noin 770 000 tonnilla ja rikkidioksidipäästöt noin 2 700 tonnilla.
Vesivoiman haitalliset vaikutukset ovat pääasiassa ympäristövaikutuksia, jotka aiheutuvat vesistöihin kohdistuvista muutoksista. Vesivoimalat vaativat patojen ja säännöstelyaltaiden rakentamista, jotka muuttavat vesistöjä ja estävät esimerkiksi kalojen vaelluksen ylävirtaan, mikä vaikeuttaa niiden lisääntymistä. Tämän takia vesivoimaloihin rakennetaan kalateitä, joiden ansiosta kalat pääsevät kulkemaan vesivoimalaitosten ohi.
Kalatiet kuitenkin nostavat rakennuskustannuksia ja heikentävät energiantuotantoa, mikä etenkin pienvesivoimasektorilla saattaa heikentää investoinnin kannattavuutta ratkaisevasti. Veden säännöstelystä johtuen vesistön virtaamat ja veden pinnankorkeuden
vaihteluväli muuttuvat, mikä saattaa vaikuttaa ympäristön ekologiaan ja kalakantaan
(Heikkinen & Suojoki 2013). (Pienvesivoimayhdistys 2009).
Vesivoiman aiheuttamat ympäristövaikutukset otetaan huomioon myös EKOenergiaympäristömerkissä. Vesivoima on hyväksytty EKOenergian määrittämälle sähköntuotannossa käytettävien uusiutuvien energialähteiden listalle, mutta uuden vesivoimatuotannon hyväksymiselle EKOenergia-järjestelmään on asetettu tiettyjä kriteereitä. Sähköntuottajan tulee laatia toimenpidelista, johon on laadittu toimenpiteitä, joilla ennallistetaan vesiekosysteemejä ja parannetaan niiden lajien elinolosuhteita, joihin vesivoimalaitokset vaikuttavat heikentävästi. Toimenpidelistan lisäksi EKOenergian hallitus
kuuntelee keskeisimpiä sidosryhmiä, kuten kansallisia ja alueellisia ympäristöjärjestöjä
ja vesienhoidon yhteistyöryhmiä. Päätöksentekoon vaikuttaa muun muassa paikallisten
sidosryhmien esittämät huolenaiheet, mistä johtuen uusien patoamisten, pengerryksien
ja kanavointien hyväksyminen on vaikeaa. (EKOenergia 2013).

2.6 Lämpöpumput
Lämpöpumppujen avulla voidaan hyödyntää maahan, ilmaan tai veteen varastoitunutta
uusiutuvaa energiaa. Maaperään tai ilmaan varastoitunutta lämpöenergiaa siirretään
rakennukseen lämpöpumpulla ja sitä käytetään tilojen ja käyttöveden lämmitykseen.
Lämpöpumput toimivat samaan tapaan kuin kodin kylmälaitteet, jotka ottavat lämmön
ruokatavaroista ja siirtävät sen laitteen ulkopuolelle. Vastaavasti lämpöpumput siirtävät
ilmaan, veteen tai maahan varastoituneen lämmön rakennukseen. (Sulpu 2013).
Lämpöpumpun toimintaperiaate perustuu järjestelmässä kiertävään kylmäaineeseen ja
sen olomuodon muutoksiin nesteen ja kaasun välillä. Tärkeimmät osat lämpöpumpussa
ovat kompressori, paisuntaventtiili sekä kaksi lämmönvaihdinta: höyrystin ja lauhdutin.
Höyrystin siirtää lämpöä lämmönkeruupiiristä kylmäaineeseen ja lauhduttimessa lämpö
siirtyy kylmäaineesta lämmönjakojärjestelmään. Paisuntaventtiilin avulla kylmäaineen
paine laskee ja se saadaan höyrystymään alhaisesta lämpötilasta huolimatta, jolloin aine
sitoo lämmönkeruupiiristä saatavaa lämpöä tehokkaasti. Tämän jälkeen höyrystynyt
kylmäaine ohjataan kompressoriin, jossa paine ja lämpötila kasvavat huomattavasti.
Lauhduttimessa rakennuksen lämmitysverkoston vesi jäähdyttää kylmäainetta muuttaen
sen takaisin nesteeksi, jolloin kylmäaine vapauttaa lämpöä lämmitysverkostoon. Tämän
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jälkeen kylmäaine jatkaa matkaansa takaisin paisuntaventtiilille, ja kierto alkaa alusta.
Kuva 10 havainnollistaa lämpöpumpun toimintaperiaatetta. (Motiva 2012).

Kuva 10. Lämpöpumpun toimintaperiaate (Purmo 2013).
Lämpöpumput voidaan jakaa kahteen ryhmään niiden hyödyntämän lämmönlähteen
mukaan: ilmalämpöpumput siirtävät ulkoilmaan varastoitunutta lämpöenergiaa ja maalämpöpumput siirtävät maahan tai vesistöön varastoitunutta energiaa. Vaikka lämpöpumput hyödyntävät ilmasta tai maasta saatavaa uusiutuvaa lämpöenergiaa, niin niiden
toimintaan tarvitaan myös sähköä. Lämpöpumppujen hyötysuhdetta kuvataan lämpökertoimella, joka kertoo, kuinka paljon lämpöpumppu tuottaa lämpöenergiaa verrattuna sen
ottamaan sähköenergiaan (Motiva 2012b). Lämpökerroin puolestaan riippuu lämmönlähteen ja lämmön luovuttajan välisestä lämpötilaerosta. Tämän takia maalämpöä hyödyntävä maalämpöpumppu on lämpökertoimeltaan parempi kuin ilmalämpöpumppu,
sillä maanpinnan vuotuinen keskilämpötila on noin kaksi astetta korkeampi kuin ilman.
Lisäksi maaperän lämpötila tasoittuu ja vakiintuu 14–16 metrin syvyydessä lähelle
maanpinnan vuoden keskilämpötilaa, joka esimerkiksi Etelä-Suomessa on 6-8 °C. Tästä
johtuen maalämpöpumppu toimii etenkin talvella huomattavasti paremmalla hyötysuhteella kuin ilmalämpöpumppu (GTK 2013).
Ilmalämpöpumput voidaan jakaa kolmeen eri tyyppiin: ilma-ilmalämpöpumppuihin,
ilma-vesilämpöpumppuihin ja poistoilmalämpöpumppuihin. Ilma-ilmalämpöpumppu on
järjestelmistä yksinkertaisin ja se siirtää ulkoilmasta otettavan lämpöenergian suoraan
huoneilmaan. Ilma-ilmalämpöpumppuja käytetään päälämmitysjärjestelmän apulämmityslaitteena, koska niillä ei pystytä kattamaan Suomen kylmimmän kauden lämmitystehontarvetta. Lämpötilan laskiessa alle -20 °C on ilmalämpöpumpun suorituskyky huono, minkä takia ilma-ilmalämpöpumpun käyttäminen on järkevintä suoran sähkölämmityksen ohella, jolloin sähköenergiaa säästetään etenkin keväällä ja syksyllä. Ilmalämpöpumpun lämpökerroin vaihtelee voimakkaasti ulkoilman lämpötilan mukaan. Vuotuinen
lämpökerroin on Suomen oloissa yleensä hieman yli kaksi. Ilma-ilmalämpöpumppua

28
voidaan käyttää myös kesäisin jäähdytykseen, jolloin ilmalämpöpumpun prosessi käännetään eli lämpöpumppu poistaa lämpöä rakennuksesta ulkoilmaan. (Motiva 2012b).
Maalämpöpumpun toimintaperiaate on vastaava kuin ilmalämpöpumpulla, mutta energianlähteenä toimii ilman sijasta maaperä tai vesistö, jotka ovat ilmaa parempia lämmön
lähteitä vuoden ympäri. Lämpö kerätään maasta joko syvän porakaivon tai laajan vaakaputkiston ja putkessa kiertävän keruunesteen avulla. Vaakaputkisto on porakaivoa
hieman halvempi järjestelmä, mutta laaja putkisto vaatii suuren pinta-alan ja tontin,
minkä takia porakaivo on vaihtoehdoista yleisempi. Jos lämmitettävä rakennus sijaitsee
sopivasti vesistön lähellä, voidaan myös sitä hyödyntää lämmönlähteenä. Vesi sitoo
lämpöä tehokkaasti ja lämpöenergiaa voidaan kerätä yhtä paljon kuin hyvästä porakaivosta. Vesistöä hyödynnettäessä putket upotetaan pohjaan ja vesistön tulee olla vähintään kaksi metriä syvä jo lähellä rantaviivaa, eivätkä putket saa jäätyä kiinni jääpeitteeseen. Vedestä rakennukseen tuleva putki täytyy myös eristää hyvin, jottei lämpöä
menisi hukkaan siirron aikana. (Motiva 2012).
Maalämpöpumppu siirtää lämpöä keruuputkistossa kiertävästä nesteestä rakennuksen
vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään ja käyttöveteen. Tehokkain lämmitysjärjestelmä
maalämpöpumpun toiminnan ja lämpökertoimen kannalta on vesikiertoinen lattialämmitys, koska lämmittävä pinta-ala on tällöin suurempi eikä lämmitysputkissa kiertävän
veden tarvitse olla yhtä kuumaa kuin patteriverkostossa. Maalämpöpumpun vuotuinen
lämpökerroin on korkeampi kuin ilmalämpöpumpulla, ollen yleensä noin kolme. Parhaissa tapauksissa lämpökerroin voi kuitenkin olla jopa yli neljä (Vartiainen ym. 2002).
Maalämpöpumppua käytetään rakennuksen päälämmitysjärjestelmänä, mutta sitä ei aina
ole kannattavaa mitoittaa täysteholle. Maalämpöjärjestelmät voidaan mitoittaa osateholle 60–80 % rakennuksen lämmitystehontarpeesta, jolloin maalämpöjärjestelmä tuottaa
noin 95 % vuotuisesta lämpöenergian tarpeesta. Kovimmilla pakkasilla huipputehon
tarve tuotetaan tällöin esimerkiksi varaajan sähkövastuksilla. Maalämpöpumppua voidaan käyttää myös sisäilman viilentämiseen kesäisin, jolloin keruupiirin nesteen avulla
viilennetään ilmanvaihdon tuloilmaa. Maalämpöpumpulla viilentäminen on myös kannattavaa järjestelmän toiminnan kannalta, koska kesällä rakennuksesta pois siirrettävä
lämpöenergia varastoituu maaperään ja lataa porakaivoa. (Motiva 2012).

2.6.1 Talous
Maa- ja ilmalämpöpumppuinvestointien suosio on viime vuosien aikana ollut selvässä
kasvussa, ja esimerkiksi vuonna 2011 lämpöpumppuja myytiin yli 70 000 kappaletta.
Lämpöpumppujen suosio johtuu pääasiassa investoinnin kannattavuudesta, sillä lämpöpumpun avulla lämmitysenergian hinnaksi tulee noin 3-6 c/kWh, kun sähköllä tai öljyllä
lämmittäminen maksaa noin 12–18 c/kWh. Sähkön ja öljyn hintojen noustessa lämpöpumppuinvestoinneista tulee entistä kannattavampia. (Sulpu 2013).
Maalämpöpumppu tuottaa lämmitysenergiaa tehokkaammin kuin ilmalämpöpumppu,
mutta sen investointikustannukset ovat huomattavasti suuremmat. Ilmalämpöpumpun
investointikustannukset ovat suhteellisen pienet, hankintahinta asennuksineen on noin 1
000 – 3 000 euroa (Siilaberg Oy 2013). Hyvin asennetulla ilmalämpöpumpulla voidaan
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pientalossa säästää noin 30–40 % vuotuisissa energiakustannuksissa (Motiva 2012b).
Esimerkiksi 2 000 euroa maksavalla ilmalämpöpumpulla voidaan säästää 3 000 kWh
lämmitysenergiaa vuodessa. Jos säästetyn energian oletetaan olevan sähköä, jonka hinta
on 12 c/kWh, niin investoinnin takaisinmaksuajaksi tulee tällöin noin 6 vuotta. (Noponen 2013).
Muiden lämpöpumppujen tapaan myös maalämpöpumppujen suosio on ollut kovassa
kasvussa viime vuosien aikana. Vuonna 2012 maalämpöpumppuja myytiin noin 13 000
kappaletta, ja pientalojen ohella maalämpöpumppuratkaisut ovat tekemässä läpimurtoa
myös liikerakennusten kaltaisissa suuremmissakin kohteissa, joissa suurtuotantokentät
muodostuvat useista energiakaivoista. Tämän kaltaisissa suurissa järjestelmissä käytetään usein maalämpöpumpun rinnalla hybridiratkaisuna esimerkiksi aurinkolämpöä,
jolloin lämpöpumpun tehoa ja uusiutuvan energian osuutta saadaan kasvatettua entisestään. Hybridiratkaisuja voidaan soveltaa kuitenkin myös pienemmissä kohteissa, ja nykyään valmistetaan valmiita hybridivaraajia, joita hyödynnetään lämpöpumppuaurinkokeräin järjestelmissä (Lehto 2013). (GTK 2013).
Maalämpöpumpun investointikustannukset ovat melko suuret, omakotitalolle noin
12 000 – 20 000 euroa johtuen pääasiassa yleisimmin käytetyn lämmönlähteen, eli porakaivon aiheuttamista kustannuksista (Geodrill 2013). Porakaivon syvyys voi suurimmillaan olla 200–280 metriä riippuen maalämpöpumpun mitoitetusta energiatehosta ja
suurissa kohteissa kaivoja täytyy porata useita (Motiva 2012). Porakaivojen lukumäärän
kasvaessa investointikustannukset nousevat, mutta suurissa kiinteistöissä energiankulutuksen ollessa korkea, myös maalämmön tuomat säästöt ovat suuremmat. Maalämpöpumpun käyttökustannukset ovat pienet, sillä lämpökertoimen ollessa kolme, laskee
energianhankintakustannukset kolmasosaan sähkölämmitysjärjestelmään verrattuna. Jos
omakotitalo kuluttaa esimerkiksi vuodessa 30 000 kWh sähköä lämmitykseen, niin maalämpöpumpulla kulutus olisi 10 000 kWh. Sähkön hinnan ollessa 12 c/kWh, säästettäisiin vuotuisissa lämmityskuluissa tällöin noin 2 400 euroa. Maalämpöjärjestelmät ovat
toiminnaltaan varmoja eivätkä ne tarvitse paljoa huoltoa, joten käyttökustannukset ovat
pienet. Maalämpöjärjestelmien käyttöikä on ainakin 20 vuotta, joten hyvin toimiva maalämpöjärjestelmä on taloudellisesti kannattava, kun sillä korvataan sähkö- tai öljylämmitys (Lehtinen 2013). Kompressorien elinikä on kuitenkin keskimäärin noin 10–15
vuotta, joten kompressori täytyy todennäköisesti vaihtaa maalämpöjärjestelmän elinkaaren aikana (Paatero 2013b).
Lämpöpumppuhankkeita tuetaan muidenkin uusiutuvia energialähteitä hyödyntävien
investointien tapaan. Suurempien hankkeiden osalta Työ- ja elinkeinoministeriö voi
myöntää yrityksille energiatukea, joka lämpöpumpuille vuonna 2013 on 20 % investointikustannuksista (TEM 2013c).

2.6.2 Ympäristövaikutukset
Maahan ja ilmaan varastoitunut energia on auringosta peräisin olevaa uusiutuvaa energiaa. Lämpöpumput tarvitsevat toimiakseen kuitenkin myös sähköä. Ilmalämpöpumppujen lämpökerroin on keskimäärin noin kaksi, mikä tarkoittaa, että tuotetusta lämpö-
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energiasta noin puolet on uusiutuvaa energiaa ja puolet sähköä (Motiva 2012b). Maalämpöpumpulla keskimääräinen lämpökerroin on yleensä noin kolme, joten maalämpöpumpun tuottamasta energiasta 2/3 on uusiutuvaa maalämpöä ja 1/3 on sähköenergiaa
(Motiva 2012). Muilta osin lämpöpumppujen toiminnalla ei juuri ole ympäristövaikutuksia, joten hiilidioksidipäästöt aiheutuvat pääasiassa sähköntuotannossa syntyvistä
päästöistä.
Muiden kylmälaitteiden tapaan lämpöpumpuissakaan ei nykyään enää käytetä kiertonesteenä freoneja sisältäviä CFC-yhdisteitä, jotka aiheuttavat otsonikatoa. Sen sijaan kiertonesteenä käytetään fluorihiilivetyjä (HFC-yhdisteitä). HFC-yhdisteet ovat kasvihuonekaasuja, mutta ne ovat myrkyttömiä, palamattomia ja biologisesti hajoavia, joten ympäristövaikutuksiltaan ne ovat huomattavasti parempi vaihtoehto kuin CFC-yhdisteet.
(Motiva 2012).

2.7 Energiavarastot
Uusiutuvassa energiantuotannossa ongelmaksi muodostuvat usein kysynnän ja tuotannon väliset epätasaiset vaihtelut, sillä tuotannon huippu harvoin ajoittuu samalle hetkelle kysynnän huipun kanssa. Suuri osa uusiutuvan energiantuotannon järjestelmistä on
riippuvaisia sääolosuhteista, minkä takia tuotannon tasapainottaminen kysynnän kanssa
on entistä haastavampaa. Tästä johtuen energianvarastointi on keskeisessä roolissa paikallisessa ja hajautetussa energiantuotannossa, sillä energiavarastoilla pystytään tasoittamaan kysynnän vaihtelua. Energiavarastojen tehokkuudella on suuri vaikutus uusiutuvien energiantuotantojärjestelmien toimintaan, minkä takia energianvarastoinnin merkitys kasvaa uusiutuvan energiantuotannon yleistyessä. Esimerkiksi aurinkolämpöjärjestelmissä lämpövaraaja on järjestelmän toiminnan kannalta jopa tärkeämpi komponentti
kuin itse keräimet (Erat ym. 2008). (IEC 2011).

2.7.1 Sähkön varastointi
Sähkön varastoinnissa voidaan käyttää useita erilaisia menetelmiä, jotka soveltuvat eri
tilanteisiin. Mekaaninen varastointi soveltuu suuren kokoluokan varastointiin, jolla pyritään esimerkiksi vastaamaan valtakunnallisen sähköverkon kysynnän vaihteluihin. Sähkökemiallisessa varastoinnissa hyödynnetään akkuteknologiaa, jonka avulla sähköä
voidaan varastoida pienemmässä mittakaavassa.
Mekaanisen varastoinnin sovelluksia ovat esimerkiksi pumpattu vesivarasto, paineilmavarasto ja juoksupyörä. Pumpatut vesivarastot ovat ylivoimaisesti yleisimpiä ja ne kattavat lähes 99 % maailman sähkönvarastoinnista, mikä vastaa noin 3 % maailman sähköntuotannosta. Pumpatun vesivaraston toiminta perustuu kahteen eri korkeudella sijaitsevaan altaaseen, joiden välillä vettä liikutetaan. Alhaisen kysynnän aikana pumppuvoimalaitos lataa varastoa pumppaamalla vettä ylempään altaaseen, jolloin huippukysynnän aikana vesi virtaa generaattorin läpi alempaan altaaseen ja tuottaa sähköä.
Altaina voidaan käyttää luonnon vesialtaita, tekoaltaita tai vaihtoehtoisesti maanalaisia
onkaloita kuten hylättyjä kaivoksia, jolloin voidaan hyödyntää suuria putouskorkeuksia.
Pumppuvoimalaitoksia voidaan käyttää muun muassa huippukysynnän tasapainottamiseen, energian pitkäaikaiseen varastointiin, sekä niin kutsuttuna pyörivänä reservinä,
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jolla ylläpidetään sähköjärjestelmän taajuutta. Pumppuvoimalaitokset ovat teholtaan
yleensä 100 – 1 200 MW ja niillä saavutetaan 70 – 80 % hyötysuhde (Alanen ym.
2003). Pumppuvoimalaitoksilla on pitkä elinikä ja niitä voidaan ladata tai purkaa useita
kertoja lyhyen ajan kuluessa, joten kysynnän nopeisiin vaihteluihin pystytään vastaamaan tehokkaasti. Pumppuvoimalaitosten haasteita ovat maaston asettamat vaatimukset
sekä laaja tilankäyttö. (IEC 2011).
Sähkökemiallisessa varastoinnissa sähköä varataan akkuihin kemiallisen reaktion avulla. Akut ovat vanhin ja laajasti käytössä oleva sähkönvarastoinnin muoto, mutta niiden
kehitys on silti ollut suhteellisen hidasta. Yleisin akkusovellus on lyijyakku, joka on
ollut kaupallisessa käytössä jo 1890-luvulta lähtien. Lyijyakut ovat melko raskaita,
minkä takia niitä käytetään eniten stationäärisissä sovelluksissa, kuten auton starttiakkuna tai aurinkosähkön ja tuulivoiman tuotannon tasoittamisessa. Lyijyakun hyviä puolia ovat edullisuus sekä riittävä suorituskyky useimmissa tilanteissa. Huonoja puolia
ovat lyhyt elinikä, nopea itsepurkautuminen, pieni energiatiheys ja lyijyn haitallisuus
ympäristölle.
Toinen yleinen akkusovellus on litiumioniakku, josta on muodostunut keskeisin sähkön
varastointimenetelmä kannettavissa ja liikkuvissa laitteissa, kuten matkapuhelimissa,
kannettavissa tietokoneissa ja sähköautoissa. Litiumioniakut toimivat erittäin korkealla,
noin 95–98 % hyötysuhteella, minkä lisäksi ne ovat pitkäikäisiä ja kestävät monia lataus- ja purkauskertoja. Litiumin kevyen ominaispainon takia litiumioniakkujen energiatiheys on suuri, minkä ansiosta litiumioniakut soveltuvat hyvin juuri kannettaviin laitteisiin (Alanen ym. 2003). Litiumioniakkujen suurin haaste on kallis hinta, joka on hidastanut niiden suosiota suuremman kokoluokan sovelluksissa. Muita litiumioniakkujen
ongelmia ovat ylilatautuminen, sisäinen oikosulku ja mahdollinen räjähdys latauksen
aikana, jotka pyritään eliminoimaan käyttämällä tarkoitukseen suunniteltua laturia, joka
tarkkailee lämpötilaa ja jännitettä latauksen aikana (Alanen ym. 2003). (IEC 2011).

2.7.2 Lämpövarastot
Lämpövarastot voidaan jakaa tuntuvan lämmön varastoihin, latenttilämpövarastoihin ja
termokemiallisiin varastoihin. Tuntuvan lämmön varastot ovat yleisimpiä ja ne perustuvat yksinkertaisesti lämpötilaeroihin. Latenttilämpövarastoissa hyödynnetään aineen
faasimuutoksia, ja termokemialliset varastot perustuvat sorptioprosessissa vapautuvaan
tai sitoutuvaan reaktiolämpöön. Varastointimuodon valintaan vaikuttaa vaadittava varastointiaika ja lämpötila. (Tahkokorpi ym. 2011).
Tuntuvan lämmön varastointi on varastointitekniikoista yleisin ja sen perinteisen ja tunnetuin sovellus on lämminvesivaraaja. Tuntuvan lämmön varastointia voidaan kuitenkin
hyödyntää myös esimerkiksi maalämpöpumpuissa, jolloin kesäkuukausina lämpöä siirretään pois asunnosta ja varastoidaan maaperään. Veden etu lämmön varastoinnissa on
sen suuri ominaislämpökapasiteetti, jonka ansiosta siihen pystytään varastoimaan paljon
lämpöä. Vesi on lisäksi myös halpaa, minkä takia se on usein kannattavin varastointimenetelmä. Vesivaraajia käytetään yleisimmin pieninä vuorokausivarastoina, jolloin
esimerkiksi aurinkolämmöllä tuotettua lämpöenergiaa voidaan käyttää myös pilvisellä
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säällä tai yöllä (Erat ym. 2008). Lämpöä on kuitenkin mahdollista varastoida myös suuriin vesivarastoihin, joita käytetään lämmön kausittaiseen varastointiin. Tämänkaltaiset
lämpövarastot ovat kooltaan kymmeniätuhansia kuutiometrejä. Lämpövarastojen hyötysuhde paranee niiden koon kasvaessa, ja esimerkiksi eristämättömän, kooltaan
100 000 – 1 000 000 m³:n maanalaisen vesivaraston hyötysuhde voi olla 80 % kesäkuukausien ja talvikuukausien välillä. (Tahkokorpi ym. 2011).
Latenttilämpövarastot (sitoutuneen lämmön varastot) perustuvat aineen faasimuutoksessa vapautuvaan tai sitoutuvaan energiaan. Aineen sulattaminen ja höyrystäminen sitovat
energiaa, kun taas nesteen muuttuminen kiinteäksi aineeksi ja höyryn muuttuminen nesteeksi vapauttaa energiaa (Tahkokorpi ym. 2011). Faasimuutokset tapahtuvat vakiolämpötilassa, minkä ansiosta latenttilämpövarastoilla voidaan varastoida suuria lämpömääriä pienillä lämpötilaeroilla. Parhaimmilla kaupallisilla sovelluksilla voi olla noin kaksinkertainen lämpökapasiteetti veteen verrattuna. Faasimuutoksissa käytettäviä väliaineita ovat esimerkiksi vesi, suolaliuokset, epäorgaanisten suolojen hydraatit ja rasvahapot. Latenttilämpövarastoja käytetään lähinnä energian lyhytaikaiseen varastointiin osana talojen lämmitys- tai ilmastointijärjestelmää. Esimerkiksi vesivaraajaan voidaan lisätä muovipalloihin kapseloitua faasimuutosainetta, minkä ansiosta vesivaraajan tilavuus
pienenee. Latenttilämpövarastoja voidaan hyödyntää myös talojen rakenteissa, jolloin
rakenteista on mahdollista tehdä kevyitä perinteisiin rakennusmateriaaleihin verrattuna.
Latenttilämpövarastojen mahdollisia sovelluskohteita ovat tämän lisäksi myös vaatteet,
joissa niiden avulla voidaan tasata ruumiinlämpöä. Esimerkiksi avaruuspuvuissa on
käytetty faasimuutosaineita jo vuosikymmeniä. (Alanen ym. 2003).
Termokemialliset lämpövarastot perustuvat sorptio-prosessissa vapautuvaan tai sitoutuvaan reaktiolämpöön. Termokemiallisissa lämpövarastoissa ongelmana on kuitenkin
reaktioiden toistettavuus ja ne ovat vielä kehitysasteella, minkä takia valmiit sovellukset
ovat pääasiassa vasta yksittäisiä koeprojekteja. Termokemiallisilla lämpövarastoilla on
mahdollista saavuttaa huomattavasti suurempi energiatiheys kuin vesivarastolla ja niitä
voidaan hyödyntää esimerkiksi aurinkolämmön kausivarastoinnissa. (Alanen ym. 2003).

3 Esimerkkikohteita
Työn yhteydessä tehtiin kohdekäynti Vantaalla sijaitsevalle Vaisalan pääkonttorille.
Kohdekäynnin tarkoituksena oli tutustua olemassa olevaan paikallisen energiantuotannon ratkaisuun ja sen todelliseen suorituskykyyn. Vaisalan pääkonttorissa hyödynnetään
tehokkaasti paikallista energiantuotantoa, sillä rakennuksessa on sekä aurinkosähköettä maalämpöjärjestelmä. Rakennukselle on myönnetty kultaisen tason LEEDsertifikaatti, mikä kertoo hyvän energiatehokkuuden lisäksi laadukkaasta työympäristöstä.
Rakennuksen aurinkosähköjärjestelmä koostuu katolle ja seinälle asennetuista aurinkopaneeleista, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 700 m². Kaikki paneelit on suunnattu
etelään ja asennettu noin 45 asteen kulmaan parhaan mahdollisen tuoton saavuttamiseksi. Järjestelmän arvioidaan tuottavan parhaimmillaan 100 MWh energiaa vuodessa ja
kolmen vuoden aikana vuosituotto on ollut 73–90 MWh, joten tuottoarviot vastaavat
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todellisen tilanteen kanssa. Aurinkosähköjärjestelmällä voidaan kattaa noin 15–20 %
pääkonttorin vuosittaisesta sähkönkulutuksesta, minkä lisäksi ylituotanto hyödynnetään
pääkonttorin vieressä sijaitsevissa tuotantotiloissa. Käyttökokemukset aurinkosähköjärjestelmästä ovat olleet hyvät eikä järjestelmä ole käytön aikana vaatinut lainkaan huoltoa. Paneeleiden päältä ei poisteta lunta eikä niitä tarvitse pestä, sillä sadevesi hoitaa
puhdistuksen, joten järjestelmän ei odoteta aiheuttavan merkittäviä käyttökustannuksia
elinaikanaan. Järjestelmän elinkaaren kustannuksista valtaosan kattavat korkeahkot investointikustannukset, jotka ovat katolle asennetuille paneeleille noin 30 % suuremmat
kuin seinälle asennetuille paneeleille, mikä johtuu katolle asennettavien paneelien vaatimista tukirakenteista. Aurinkosähköjärjestelmän hyvästä toiminnasta huolimatta järjestelmän ei odoteta maksavan takaisin investointikustannuksia elinkaarensa aikana. Kuvassa 11 näkyy rakennuksen katolle ja seinälle asennetut aurinkopaneelit. (Parhankangas 2011, Parhankangas 2014).

Kuva 11. Vaisalan pääkonttori ja aurinkopaneelit (Parhankangas 2011).
Maalämpöjärjestelmä on mitoitettu kattamaan rakennuksen koko tilojen lämmitys- ja
jäähdytysenergiantarve eikä kaukolämpöä käytetä kuin lämpimän käyttöveden tuottamiseen. Järjestelmän huippulämmitysteho on 280 kW ja huippujäähdytysteho 420 kW ja
se koostuu kahdesta lämpöpumpusta sekä 200 metriä syvistä porakaivoista, joita tontilla
on 20 kappaletta, joten porakaivojen yhteenlasketuksi pituudeksi tulee noin neljä kilometriä. Maalämpöjärjestelmän vuotuinen lämpökerroin on kolmen vuoden käyttökokemusten perusteella ollut noin kolme. Esimerkiksi vuoden 2013 aikana järjestelmä kulutti
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sähköä 213 MWh tuottaen lämpöenergiaa 380 MWh ja jäähdytysenergiaa 263 MWh,
joten vuotuisen lämpökertoimen voidaan tällöin laskea olevan 3,02. Kuukausitasolla
lämpökerroin on vaihdellut 2,2–17 välillä, ja paras lämpökerroin saavutetaan lämpiminä
kuukausina, jolloin lämmitysenergiaa ei juuri tarvita ja jäähdytysenergia voidaan tuottaa
vapaajäähdytyksellä. Vapaajäähdytyksessä lämpöpumpun kompressoria ei tarvita, koska lämmönkeruupiirin neste on riittävän viileää jäähdytysenergian tuottamiseen, jolloin
sähköä kuluu ainoastaan keruuliuoksen pumppaamiseen. Järjestelmän tuottamaa jäähdytysenergiaa hyödynnetään ilmanvaihdon jäähdytyspattereissa, joita säädetään lämpötilamittareilla tilakohtaisesti ja tarpeen mukaan. Maalämpöjärjestelmä on toiminnaltaan
ollut toimintavarma ja sen ei arvioida aiheuttavan merkittäviä huoltokustannuksia elinkaarensa aikana. Investoinnin kustannukset jakautuivat tasaisesti kolmeen osaan porauksen, lämpöpumppujen ja asennetun putkiston välillä. Maalämpöjärjestelmän investointikustannukset ovat suuret kaukolämpöön verrattuna, mutta investoinnin arvioidaan
olevan kannattava energiakustannussäästöjen ansiosta. (Parhankangas 2011, Parhankangas 2014).

4 Paikallisten energiantuotantojärjestelmien elinkaarikustannusten laskentatyökalu
Työn yhtenä keskeisimpänä tavoitteena on luoda työkalu, jolla voidaan laskea tehokkaasti paikallisten energiantuotantojärjestelmien elinkaarikustannukset. Työkalua käytetään jatkossa projekteissa, joissa kiinteistölle haetaan esimerkiksi BREEAM- tai LEEDjärjestelmän ympäristöluokitusta, mutta työkalu soveltuu myös muihin tilanteisiin, jossa
paikallista energiantuotantoa halutaan tutkia. Työkalun avulla voidaan selvittää paikallisen energiantuotantojärjestelmän vaikutus luokitukseen sekä määrittää erilaisille kiinteistölle elinkaarikustannuksiltaan parhaat järjestelmävaihtoehdot. Tässä luvussa tutustutaan lyhyesti BREEAM-järjestelmään sekä kehitettävään paikallisen energiantuotannon elinkaarikustannuslaskentatyökaluun.

4.1 BREEAM
BREEAM (Building Research Establishments’s Environmental Assessment Method) on
vanhin ja maailmalla laajasti käytössä oleva rakennusten ympäristövaikutuksia arvioiva
menetelmä, jonka tarkoituksena on mitata rakennusten ympäristöystävällisyyttä ja kannustaa ekologisempaan rakentamiseen. BREEAM-järjestelmässä arvioidaan rakennuksen elinkaaren ympäristövaikutuksia mahdollisimman monipuolisesti. Arvioinnissa otetaan huomioon rakennuksen välittömien ympäristövaikutusten lisäksi myös rakennuksen aiheuttamat välilliset ympäristövaikutukset, kuten liikenne. Jos rakennus esimerkiksi sijaitsee hyvien julkisten kulkuyhteyksien varrella, aiheuttaa rakennus todennäköisesti
vähemmän päästöjä yksityisautoilun osalta. Ympäristövaikutusten ohella BREEAMluokituksessa arvioidaan myös rakennuksen laadukkuutta ja viihtyisyyttä, joten esimerkiksi hyvää energiatehokkuutta ei voida saavuttaa heikon sisäilmaston kustannuksella.
Arvioinnin perusteella rakennukselle myönnetään luokitus, jonka arvosanat ovat: Pass
(hyväksytty), Good (Hyvä), Very Good (erittäin hyvä), Excellent (kiitettävä) ja Outstanding (erinomainen). Kyseiset arvosanat määritetään arvioimalla rakennuksen ympä-
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ristövaikutuksia kymmenellä eri osa-alueella, joista jokaisesta myönnetään erilliset pisteet. Lopuksi osiot yhdistetään, jolloin saadaan määritettyä rakennuksen lopullinen
BREAAM-luokitus. (BREEAM 2013).
BREEAM-järjestelmässä arvioitavat 10 osa-aluetta ovat:
• hallinto
• terveys ja hyvinvointi
• energia
• liikenne
• vesi
• materiaalit
• jäte
• maankäyttö ja ekologia
• saasteet
• innovaatiot
Luokituksessa rakennus arvioidaan erikseen jokaisella osa-alueella, joista kustakin saatuja pisteitä verrataan osa-alueen mahdolliseen maksimipistemäärään. Osioiden maksimipistemäärät vaihtelevat keskenään siten, että esimerkiksi energiaosiosta jaetaan 30
pistettä ja jäteosiossa maksimipistemäärä on 7. Rakennuksen saavuttamista pisteistä
lasketaan kussakin osiossa prosenttiosuus maksimipistemäärästä, minkä lisäksi osioita
painotetaan kertoimilla. Esimerkiksi energiaosion painokerroin 0,19 on suurin, kun taas
vesiosion painokerroin 0,06 on pienin. Eri osa-alueista saavutettujen pisteiden prosenttiosuudella ja painokertoimella lasketaan jokaisesta osiosta prosentuaalinen tulos. Lopuksi tulokset lasketaan yhteen, jolloin saatu lopputulos kertoo arvioitavan rakennuksen
BREEAM-luokituksen, maksimituloksen ollessa 100 %. Sen lisäksi, että arvioitava rakennus saavuttaa tietyssä luokituksessa vaadittavan lopputuloksen, täytyy sen myös
täyttää luokitustason vaatimat vähittäisvaatimukset, jotka ovat erikseen määritelty. Rakennuksen täytyy siis suoriutua riittävän hyvin useilla eri osa-alueilla saavuttaakseen
tietyn BREEEAM-luokituksen. (BREEAM 2013).
BREEAM-järjestelmän kymmenen osa-alueen pisteet jaetaan lisäksi erilaisten kriteerien
mukaan ja osioiden pisteet määräytyvät täytettyjen kriteerien perusteella. Esimerkiksi
energiaosio on jaettu yhdeksään kriteeriin, joista energiatehokkuus kattaa 15 pistettä eli
puolet koko osa-alueen pistemäärästä. Muut energiaosion kriteerit ovat pistemäärältään
pienempiä ja niiden perusteella pisteitä jaetaan yhdestä kolmeen.

4.2 Laskentatyökalun vaatimukset
Diplomityön osana kehitettävän paikallisen energiantuotannon elinkaarikustannusten
laskentatyökalun tarkoituksena on toimia apuna energiaosion neljännen kriteerin ”Ene
04 Low and zero carbon technologies” määrityksessä. Kriteerin perusteella voidaan
myöntää 1-2 pistettä ja sen tarkoituksena on kannustaa paikallisen ja uusiutuvan energian tuotantoon.
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Kriteerin vaatimuksena on, että energia-asiantuntija suorittaa selvityksen eri paikallisen
energiantuotantomuotojen välillä, jotta rakennukselle parhaiten soveltuva teknologia
löydetään. Selvityksessä tulee tutkia kaikki eri paikallisen energiantuotannon järjestelmät ja se tulee laatia hankkeen tarpeeksi aikaisessa vaiheessa, jotta valittu energiantuotantojärjestelmä voidaan ottaa huomioon rakennuksen suunnittelussa. Laadittavan selvityksen tulee sisältää muun muassa:
• järjestelmän vuotuinen energiantuotanto
• järjestelmän elinkaarikustannukset sekä takaisinmaksuajan laskenta
• mahdollisuus siirtää energiaa (sähköä tai lämpöä) verkkoon
• mahdolliset tuet.
Kyseiset vaatimukset määrittelevät kehitettävän laskentatyökalun, jonka tarkoituksena
on tutkia eri järjestelmät vaatimusten kannalta ja vertailla mahdollisia käytännön ratkaisuja keskenään. Laskentatyökalun avulla kriteerin vaatimusten täyttäminen on nopeaa ja
tehokasta, minkä lisäksi se tarjoaa arvion tulevaisuudessa saavutettavasta energiansäästöstä, budjettitason kustannusarvion investoinnille sekä arvion elinkaarikustannuksista
sekä investoinnin takaisinmaksuajasta.

4.3 Laskentatyökalun lähtötiedot
Laskentatyökalussa syötettäviä lähtötietoja ovat kiinteistön pinta-ala, arvioitu energiankulutus sekä ostettavan energian hintatiedot. Muita tietoja järjestelmien vertailuun ei
lähtökohtaisesti tarvita.
Laskentatyökalun perusoletuksena pidetään, että käyttäjä tuo kiinteistön energiantarvelaskelman Riuska-energiasimulointiohjelmasta. Riuskan energiantarvelaskelma yksinkertaisesti kopioidaan sille tarkoitetulle välilehdelle, josta työkalu hakee laskentaan tarvittavat tiedot. Vaihtoehtoisesti käyttäjä voi syöttää tarvittavat energiantarvetiedot myös
käsin, mutta oletettavasti Riuskan energiatuloste on saatavilla laskentatyökalun käyttöhetkellä. Laskentatyökalussa kiinteistön energiantarve jaetaan seuraavalla tavalla:
•
•
•
•
•

tilojen lämmitys [MWh/vuosi]
lämpimän käyttöveden kulutus [MWh/vuosi]
kiinteistösähkö [MWh/vuosi]
jäähdytys [MWh/vuosi]
vuokralaissähkö [MWh/vuosi].

Kiinteistön energiankulutuksen jakaminen on tarpeellista työkalun toiminnan kannalta.
Useilla kiinteistöillä on mahdollisuus liittyä kaukolämpöön, jota pidetään laskentatyökalussa kilpailevana järjestelmänä, johon tarkasteltavaa tuotantojärjestelmää verrataan.
Oletettavasti rakennuksen tilojen lämmitys sekä lämmin käyttövesi tuotetaan kaukolämmöllä, jonka hinta on alhaisempi kuin sähkön, minkä takia lämpöä tuottavilla järjestelmillä on haastavampaa saavuttaa säästöä energianhankintakustannuksissa kuin sähköä tuottavilla järjestelmillä. Sähkönkulutuksen jakaminen vuokralais- ja kiinteistösäh-
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köön on tarpeellista, koska useissa tapauksissa kiinteistön vuokralainen maksaa kuluttamansa sähkön, jolloin vuokralaissähköä ei huomioida laskennassa.
Käyttäjän kopioitua Riuskan energiatulosteen sille tarkoitetulle välilehdelle, työkalu
erittelee rakennuksen energiankulutuksen edellä mainitulla tavalla sivulle, jossa rakennuksen lähtötiedot on esitetty. Työkalu myös piirtää energiankulutuksesta kaavion, josta
kulutukset nähdään eriteltynä kuukausitasolla. Energiankulutusta tarkastellaan kuukausitasolla, jotta paikallisten energiantuotantojärjestelmien toimintaa voitaisiin arvioida
kesä- ja talvikuukausien välillä ja mitoittaa niiden tuottoa kuukausitason kulutuksen
mukaan. Myös rakennuksen pinta-ala saadaan suoraan Riuskan tulosteesta, joten käyttäjän syöttämiä lähtötietoja ovat vain energian hintatiedot sekä haluttu tarkastelujakso
sekä korkokanta. Tämän lisäksi lähtötieto-sivulle kirjataan muita kohteeseen liittyviä
perustietoja sekä laskennan lähtötietoja, joiden tarkoitus on antaa lyhyt kuvaus kohteesta sekä suoritetusta laskennasta. Työkalun lähtötieto-sivu on esitetty kuvassa 12.
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Kuva 12. Laskentatyökalun lähtötieto–sivu.

4.4 Järjestelmien vertailu
Lähtötietojen syöttämisen jälkeen siirrytään energiantuotantojärjestelmien vertailuun.
Tutkittavat järjestelmät on jaettu seuraavalla tavalla neljälle eri välilehdelle käytettävän
energialähteen mukaan:
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1.
2.
3.
4.

aurinkoenergia
lämpöpumput
bioenergia
tuulivoima.

Aurinkoenergia sisältää aurinkolämpö- ja aurinkosähköjärjestelmät, lämpöpumppuihin
kuuluu maalämpö-, ilmalämpö- ja ilma-vesilämpöpumppu, bioenergia sisältää pellettija hakekattilan (lämmöntuotanto sekä lämmön ja sähkön yhteistuotanto), ja tuulivoima
sisältää pientuulivoimalat. Välilehdillä järjestelmät valitaan pudotusvalikoiden avulla ja
välilehtiä voidaan luonnollisesti kopioida tarpeen mukaan. Laskentatyökalun järjestelmien laskenta- ja tulossivut on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 1. Liitteessä 1 olevat tulokset ovat esimerkkiarvoja eivätkä liity todelliseen laskentatapaukseen.

4.4.1 Aurinkoenergia
Aurinkoenergiajärjestelmien tutkiminen aloitetaan valitsemalla pudotusvalikosta joko
aurinkosähkö- tai aurinkolämpöjärjestelmä. Tämän jälkeen syötetään järjestelmän teho
ja valitaan kennojen tai keräimien suuntaus pudotusvalikosta, jolloin työkalu laskee,
kuinka monta kenno- tai keräinneliötä halutun tehon tuottamiseen tarvitaan.
Tietojen syöttämisen jälkeen laskenta on valmis, ja työkalu tulostaa heti sivun alkuun
keskeisimmät tulokset, joita ovat: investointikustannus (€), säästetty ostoenergiankulutus (MWh/v), energiakustannussäästö (€/v) ja takaisinmaksuaika (v). Käyttäjä voi näin
ollen helposti kokeilla, miten esimerkiksi järjestelmän koon muuttaminen tai suuntauksen vaihtaminen vaikuttaa tuloksiin. Tulokset on esitetty tarkemmin alempana, jossa
vertaillaan vuotuista energiankulutusta aurinkoenergiajärjestelmällä sekä ilman sitä.
Työkalu esittää myös järjestelmällä tuotetun energian kuukausitasolla ja laskee mahdollisen ylituotannon. Laskentatyökalun perusoletuksena on, että kulutuksen ylittävä lämpö
menee hukkaan, mutta sähkön ylituotanto saadaan hyödynnettyä esimerkiksi myymällä
sähköä takaisin verkkoon ostohinnalla.
Vuotuisten energiakustannusten vertailu on myös esitetty sekä taulukkomuodossa että
kuvaajana, jossa energiankulutus on eritelty kaukolämpöön ja kiinteistösähköön. Tulossivun lopussa esitetään yhteenveto elinkaarikustannuksista, jotka on jaettu investointi-,
ostoenergia-, hoito- ja huolto- sekä kunnossapitokustannuksiin. Työkalu laskee annetun
tarkastelujakson ja reaalikoron perusteella elinkaaren kustannukset ja kertoo, kuinka
paljon elinkaaren lopussa rahaa on säästetty tai kulutettu verrattuna tilanteeseen, jossa
aurinkoenergiajärjestelmää ei hankita. Kuvassa 13 on esitetty aurinkoenergiajärjestelmäsivun keskeisimmät tulokset ja syötettävät tiedot.
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Kuva 13. Aurinkoenergiajärjestelmä-sivun yhteenvetotaulukko ja täytettävät tiedot, tarkasteltavana järjestelmänä aurinkosähkö.

4.4.2 Lämpöpumput
Lämpöpumppujen tutkiminen energiantuotantojärjestelmänä aloitetaan valitsemalla
pudotusvalikosta haluttu lämpöpumppujärjestelmä, jossa vaihtoehtoina ovat maalämpöpumppu, ilmalämpöpumppu ja ilma-vesilämpöpumppu. Tämän jälkeen käyttäjä valitsee
lämpöpumpun mitoitustehon, eli lämpöpumpulla tuotetun prosenttiosuuden lämmityksen huipputehosta. Jos lämpöpumppua ei mitoiteta huipputehon mukaan, käyttäjä valitsee varalämmitysjärjestelmän sähkölämmityksen ja kaukolämmön väliltä.
Käyttäjän syötettyä kysytyt tiedot työkalu laskee alapuolelle lämpöpumpun lämpökertoimen, lämpöpumpun tuottaman lämpötehon, otetun sähkötehon sekä varalämmitysjärjestelmän tehon. Tuloste on muilta osin samantapainen kuin aurinkoenergia-sivulla ja
energiankulutuksesta, energiakustannuksista ja elinkaarikustannuksista löytyy samat
taulukot ja kuvaajat. Tuotetun energian kuvaaja on hieman erilainen kuin aurinkoenergiassa, sillä ylituotantoa ei synny ja tuotetun lämmön ja jäähdytyksen lisäksi kuvaajassa
on esitetty kulutettu sähköenergia negatiivisella akselilla.
Lämpöpumppu-sivun ylälaidassa on aurinkoenergia-sivun tapaan harmaalla pohjalla
(Kuva 14) yhteenveto tärkeimmistä tuloksista. Tämän avulla käyttäjä voi helposti tutkia
kokeilemalla, miten tulokset muuttuvat, kun esimerkiksi lämpöpumpun mitoitustehoa ja
varalämmitysjärjestelmää muutetaan.
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Kuva 14. Lämpöpumppujärjestelmä-sivun yhteenvetotaulukko ja täytettävät tiedot, tarkasteltavana järjestelmänä maalämpöpumppu ja varajärjestelmänä kaukolämpö.

4.4.3 Bioenergia
Bioenergiajärjestelmissä tarkastellaan pelletti- ja hakekattiloita lämmöntuotannossa sekä
pelletin ja hakkeen käyttöä pienimuotoisessa sähkön ja lämmön yhteistuotannossa. Kuten muidenkin energiantuotantomuotojen tarkastelussa, voidaan haluttu järjestelmä valita pudotusvalikon avulla. Jos valittua bioenergiajärjestelmää käytetään pelkän lämmön
tuottamiseen, ei käyttäjän tarvitse kuin valita käytettävä polttoaine (pelletti tai hake) ja
määrittää tarkastelujakso sekä reaalikorko. Lämpökattiloiden oletetaan toimivan aina
rakennuksen lämmityksen huipputehontarpeen mukaan. Käyttäjän valittua halutun lämpökattilan, laskentatyökalu ilmoittaa kattilan tehon. Laskentatyökalu myös laskee kattilan vuosihyötysuhteen ja tulostaa sen laskelmalle.
Lämmön ja sähkön yhteistuotantojärjestelmiä tarkasteltaessa laskentatyökalu kysyy
käyttäjältä järjestelmän tehoa ja laskee sen perusteella järjestelmän lämpö- ja sähkötehon ja ilmoittaa sen tulosteella. Yhteistuotannossa bioenergiajärjestelmiä ei yleensä mitoiteta lämmöntarpeen huipputehon mukaan, joten käyttäjä valitsee lämpöpumppujärjestelmien tapaan varalämmitysjärjestelmän kaukolämmön ja sähkölämmityksen väliltä.
Yhteistuotannossa on myös mahdollista tuottaa energiaa yli kulutuksen, jos esimerkiksi
kesällä halutaan tuottaa sähköä, mutta lämpöä ei juuri tarvita. Lämmön ylituotanto esitetään tuotetun energian kuvaajassa kuukausitasolla, ja laskennassa oletetaan, että ylimääräistä lämpöä ei saada hyödynnettyä. Kulutuksen ylittävän sähköenergian oletetaan sen
sijaan olevan hyödynnettävissä. Kuva 15 havainnollistaa hakekattilan tutkimista yhteistuotannossa.
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Kuva 15. Bioenergia-sivun yhteenvetotaulukko ja syötettävät tiedot, tarkasteltava järjestelmänä hakekattila yhteistuotannossa ja varajärjestelmänä kaukolämpö.
Bioenergiajärjestelmien tulokset eroavat hieman muihin järjestelmiin verrattuna, koska
ostoenergiankulutus kasvaa kaukolämpöön verrattuna. Tämä johtuu kattiloiden huonommasta hyötysuhteesta, joka vuositasolla on noin 80 % luokkaa. Bioenergiajärjestelmillä saavutettava säästö energianhankintakustannuksissa aiheutuu polttoaineen alhaisemmasta hinnasta.

4.4.4 Tuulivoima
Tuulivoiman tarkastelussa valittavia järjestelmiä on vain yksi, joten tarkastelu aloitetaan
syöttämällä haluttu teho. Työkalu laskee tämän perusteella tuulivoiman halkaisijan, potkurin pyyhkäisyalan sekä vuotuisen energiantuoton pyyhkäisypinta-alaa kohden. Muiden järjestelmien tapaan tuulivoimankin tulosteella keskeiset tulokset tulostuu sivun
ylälaitaan ja edellä mainitut voimalan tunnusluvut heti tehon syöttöalueen alapuolelle.
Käyttäjä voi näin ollen helposti tutkia, miten esimerkiksi tuulivoimalan koko ja investointikustannukset muuttuvat suhteessa tehoon. Kuvassa 16 on esitetty tuulivoiman yhteenvetotaulukko ja tunnusluvut.

Kuva 16. Tuulivoima-sivun yhteenvetotaulukko, syötettävät tiedot ja keskeiset tunnusluvut.
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4.5 Laskenta
Tässä kappaleessa kerrotaan, mihin eri järjestelmien energiantuotto ja aiheutuvat kustannukset perustuvat elinkaarikustannuslaskennassa. Laskennassa vertailutapauksena
pidetään tilannetta, jossa lämmitysjärjestelmänä toimii kaukolämpö eikä paikallista
energiantuotantoa hyödynnetä.

4.5.1 Aurinkoenergia
Aurinkosähkö- ja aurinkolämpöjärjestelmien investointikustannusten ja energiantuoton
laskenta perustuu laitetoimittajilta saatujen tietojen lisäksi Suomen Rakentamismääräyskokoelmiin D3 ja D5. Järjestelmien investointikustannukset on määritetty asennettavan kenno- tai keräinpinta-alan perusteella siten, että aurinkokennoille on käytetty
arvoa 500 €/m² ja aurinkokeräimille arvoa 400 €/m². Investointikustannuksissa huomioidaan lisäksi korkein mahdollisesti saatava investointituki, jonka suuruus määräytyy
asennettavan järjestelmän mukaan, kuten luvussa 3 on esitetty. Vuotuisten huoltokustannusten on arvioitu aurinkosähköjärjestelmällä olevan 1 €/kennoneliö ja aurinkolämpöjärjestelmällä 2 €/keräinneliö.
Aurinkokennojen ja –keräimien energiantuotto perustuu Rakentamismääräyskokoelmassa D3 esitettyihin kuukausittaisiin säteilymääriin ja laitetoimittajien antamiin hyötysuhteisiin. Hyötysuhteena on käytetty aurinkokennoille arvoa 0,17 ja aurinkokeräimille arvoa 0,45. Laskennassa on mahdollista valita suuntaus etelän, kaakon ja lounaan
välillä, mutta asennuskulman oletetaan olevan ihanteellinen D3:n mukainen 30–70° eikä
varjostuksia ole huomioitu. Laskentaa voidaan haluttaessa tarkentaa muuttamalla esimerkiksi käytettyä hyötysuhdetta. Taulukossa 2 on esitetty laskennassa käytetyt kuukausittaiset säteilymäärät.
Taulukko 2. Laskennassa käytetyt kuukausittaiset säteilymäärät (kWh/m²) (Ympäristöministeriö 2013).
Kuukausi Kaakko
1
9,5
2
31
3
75,1
4
101,1
5
123,3
6
109,9
7
123,1
8
106
9
83,9
10
28,3
11
12,3
12
8,4
13
811,9

Etelä
12,9
41,4
89,5
107,3
116
101,6
115,5
100,4
100,5
37
16,8
11,8
850,7

Lounas
9,5
30,9
69,4
101,6
117,5
110,9
128,6
92,8
87,3
30
12,3
8,8
799,6
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Aurinkolämmön osalta laskennassa tulee huomioida sähkönkulutus, joka aiheutuu järjestelmän pumppujen toiminnasta. Sähkönkulutus riippuu pumppujen tehosta sekä niiden käyttöajasta, mikä puolestaan riippuu aurinkolämpöjärjestelmän koosta. Aurinkolämpöjärjestelmän sähkönkulutus arvioidaan D5:n ohjeen mukaisesti seuraavalla kaavalla 2:
Epumppu = (50[W] + 5 [W/m²]Akeräin) * t / 1000
missä

(2)

Epumppu on aurinkolämpöjärjestelmän pumppujen sähköenergiankulutus
[kWh]
Akeräin on aurinkokeräimien pinta-ala [m²]
t on pumppujen käyttöaika [h]

Pumppujen käyttöaikana käytetään oletusarvoa 2 000 h/v.
Laskentatyökalun toimintaa voidaan verrata todellisiin tilanteisiin ja tuloksia tarkentaa
kehittyvän teknologian mukana. Tällä hetkellä laskentatyökalu antaa etelään suunnatulle
aurinkokeräimelle ominaisvuosituotoksi 383 kWh/m² ja aurinkokennoille 145 kWh/m².
Eri toimittajien tietojen mukaan aurinkokeräinten vuosituotto vaihtelee välillä 300-500
kWh/m² ja aurinkokennojen vuosituotto välillä 130-160 kWh/m², joten laskentatyökalun
antaman tuoton voidaan todeta olevan sopivalla tasolla.

4.5.2 Lämpöpumput
Lämpöpumppujen elinkaarikustannusten ja energiantuoton laskenta perustuu Rakentamismääräyskokoelman D5 arvoihin sekä laitetoimittajilta saatuihin tietoihin. Lämpöpumppujen energiantuotto ja sähkönkulutus perustuvat lämpökertoimeen, joka maalämpöpumpun tapauksessa D5:n mukaan on tilojen lämmityksessä (menoveden lämpötila
30 °C) 3,4 ja lämpimän käyttöveden lämmityksessä 2,3. Lämpimän käyttöveden tuoton
pienempi lämpökerroin johtuu tarpeesta lämmittää käyttövesi korkeampaan lämpötilaan
(60 °C) kuin lämmitysjärjestelmän kiertovesi. Jäähdytyksen tuoton lämpökertoimena on
käytetty arvoa 3,5, joka perustuu todellisiin kokemuksiin jäähdytyksen lämpökertoimen
vuosikeskiarvosta. Lämpöpumpun kokonaislämpökerroin lasketaan tulosteeseen lämpökertoimien painotettuna keskiarvona. Ilmavesilämpöpumpun lämpökertoimena käytetään tilojen lämmitykselle arvoa 2,8 ja lämpimän käyttöveden tuotossa arvoa 1,8. Ilmalämpöpumppua käytetään vain tilojen lämmitykseen ja sen lämpökerroin on D5:n mukainen 2,8.
Lämpöpumpun energiantuotto lasketaan mitoitustehon ja D5:ssä esitettyjen arvojen perusteella, kun lämmitysverkoston menoveden lämpötila on 30 °C. Kun esimerkiksi maalämpöpumpun mitoitusteho on 60 % huipputehontarpeesta ja tilojen lämmityksen ja
lämpimän käyttöveden energiantarpeen suhde on 4, tuottaa maalämpöpumppu 96 %
vuotuisesta energiantarpeesta. Laskennassa on käytetty D5:n liitteen 2 arvoja, jotka on
maalämpöpumpun osalta esitetty taulukossa 3.
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Taulukko 3. Maalämpöpumpun kattama osuus tilojen ja lämpimän käyttöveden energiantarpeesta (Ympäristöministeriö 2013).
Maalämpöpumpun kattama osuus tilojen ja
LKV:n lämpöenergian tarpeesta, Tm=30 °C
Sää I-II
Qtilat/Qlkv
0,5
1
2
φLP/φtila
0,3
0,39
0,47
0,62
0,4
0,52
0,67
0,78
0,5
0,65
0,82
0,9
0,6
0,81
0,92
0,95
0,7
0,92
0,97
0,98
0,8
0,97
0,99
0,99
0,9
0,99
1
1
1
1
1
1

4
0,68
0,84
0,92
0,96
0,98
0,99
1
1

Maalämpöpumppujen mitoitustehon rajoittavana tekijänä saattaa joissain tapauksissa
olla lämmönkeruukaivojen laajuus. Kaivojen maksimisyvyys on yleensä noin 250 metriä ja ne täytyy porata vähintään 20 metrin etäisyydelle toisistaan. Näin ollen esimerkiksi pienillä tonteilla ei välttämättä ole mahdollisuutta asentaa maalämpöpumppua, joka
kattaisi suurimman osan rakennuksen lämmitystehontarpeesta. Jos tontin laajuuden uskotaan rajoittavan maalämpöpumpun tehoa, voidaan mahdollista lämmitys- ja jäähdytystehontuottoa arvioida porakaivojen pituuden perusteella. Arvion mukaan asennettu
lämmönkeruupiiri tuottaa lämmitystehoa 10-15 W ja jäähdytystehoa 20-40 W porakaivometriä kohden. Lämpöpumpun tehon laskemiseksi keruupiirin arvioitu ominaistehontuotto kerrotaan porakaivojen laajuudella ja lämpöpumpun lämpökertoimella. (Arola, 2014).
Lämpöpumppujen investointikustannukset arvioidaan laskennassa eri laitetoimittajilta
kerättyjen tietojen perusteella. Maalämpöpumppujen osalta porauskustannukset kattavat
yleensä noin kolmasosan investointikustannuksista. Mikäli tarkkoja investointikustannuksia ei ole saatavilla laskentaa tehdessä, lasketaan porauskustannukset käyttämällä
arvoa 25 € porakaivometriä kohti (Arola, 2014). Laskennassa lisäksi oletetaan, että lämpöpumppuinvestoinnille saadaan suurin mahdollinen investointituki, joka lämpöpumpuille vuonna 2014 on 15 % investointikustannuksista.
Lämpöpumput kuluttavat sähköä ja etenkin maalämpö- ja ilma-vesilämpöpumppua voidaan käyttää rakennuksen päälämmitysjärjestelmänä, joten lämpöpumppujen elinkaarikustannuslaskennassa tulee huomioida useampia tekijöitä, kuin esimerkiksi aurinkoenergiajärjestelmissä. Lämpöpumpulla saadaan tuotettua suurin osa vuotuisesta lämmitysenergiantarpeesta, jolloin esimerkiksi kaukolämmön tarve vähenee huomattavasti.
Kaukolämmön liittymismaksu ja kiinteä tehomaksu riippuu kaukolämmön mitoitustehosta, joten lämpöpumppua käytettäessä kaukolämmön kustannukset laskevat. Kaukolämmön pienentynyt liittymismaksu huomioidaan investointikustannuksissa ja kiinteä
tehomaksu vuotuisissa energianhankintakustannuksissa. Jos lämpöpumpun varalämmitysjärjestelmänä käytetään sähkölämmitystä, ei kaukolämmön liittymis- ja tehomaksua
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tule lainkaan. Vastaavasti sähkötehon tarpeen kasvaessa nousee myös sähköliittymän
tehomaksu, joka huomioidaan lämpöpumppujärjestelmän vuotuisissa energianhankintakustannuksissa.
Kaukolämmön ja sähkön kiinteät hinnat vaihtelevat paikkakunnittain, minkä takia täysin tarkkojen kustannusten automaattinen määrittäminen on haastavaa. Laskentatyökalussa kiinteät kustannukset määritetään käyttämällä Helsingin Energian hintatietoja,
jotka antavat hankkeen alkuvaiheen tarkastelulle arvion kustannuksista riittävällä tarkkuudella. Kustannusten tarkempaa määritystä varten käyttäjä voi luonnollisesti itse
syöttää paikkakuntakohtaiset kiinteät kaukolämmön ja sähkön hinnat.

4.5.3 Bioenergia
Bioenergiajärjestelmien elinkaarikustannusten laskenta perustuu Rakentamismääräyskokoelmassa D5 esitettyjen arvojen lisäksi laitetoimittajien haastatteluihin sekä pelletin
ja hakkeen tutkittuihin hintatietoihin. Kattiloiden hyötysuhde on määritetty kuukausitasolla käyttämällä D5:n mukaisia arvoja, jotka on esitetty taulukossa 4.
Taulukko 4. Laskennassa käytetyt kattiloden kuukausittaiset hyötysuhteet (Ympäristöministeriö 2013).

Pelletti
Puu

0,87
0,84

0,88
0,84

0,86
0,83

0,8
0,8

0,64
0,71

0,51
0,6

0,5
0,59

0,51
0,61

0,63
0,72

0,81
0,82

0,86
0,83

0,88
0,84

Lämmityskäytössä kattiloiden hyötysuhde on parempi kylminä kuukausina, kun tilojen
lämmitykseen tarvitaan enemmän energiaa. Kesäkuukausina hyötysuhde heikkenee
lämpimän käyttöveden osuuden kasvaessa, jolloin suurempi osuus tuotetusta lämmöstä
vaatii korkeamman lämpötilan.
Lämmityskäytössä kattiloiden oletetaan tuottavan koko tilojen ja lämpimän käyttöveden
energiantarve. Kuukausitasolla tuotetun energian perusteella lasketaan kuukausittain
tarvittava polttoainemäärä, joka saadaan yhtälöllä 2.
PA = Qlämmitys / Qpolttoaine / ŋ
missä

(2)

PA on kuukausittain tarvittava polttoaineenmäärä [polttoaineen mittayksikkö]
Qlämmitys on lämmitysenergiantarve [kWh/kk]
Qpolttoaine on käytetyn polttoaineen lämpöarvo [kWh/polttoaineen mittayksikkö]
ŋ on kattilan kuukausitason hyötysuhde.

Laskennassa käytettävät polttoaineet ovat pelletti ja hake, joiden lämpöarvoina on käytetty D5:ssä esitettyjä arvoja, jotka ovat:
• pelletti 4,7 kWh/kg
• hake 900 kWh/irto-m³.
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Kuukasitasolla tarvittavan polttoainemäärän perusteella voidaan laskea kattilajärjestelmällä tuotetun lämpöenergian vuotuiset energianhankintakustannukset, kun polttoaineen
hinta tiedetään. Pelletin hintana on laskennassa käytetty Vapon ilmoittamaa arvoa irtopelletille, joka on 188 €/t (Vapo, 2014) ja hakkeen hintana Kojonkulma Hake Oy:n arvoa 24 €/m³ (Kojonkulma Hake, 2013). Kyseisiä hintoja on lisäksi verrattu muidenkin
toimittajien hintatietoihin, jotka ovat olleet samaa tasoa käytettyjen hintojen kanssa.
Pelletin ja etenkin hakkeen hintaan vaikuttaa vahvasti kuljetusmatka, minkä takia hinnat
vaihtelevat jonkin verran tapauskohtaisesti. Eri toimittajien haastattelujen perusteella
pelletin hinnan on arvioitu vaihtelevan välillä 140-190 €/t ja hakkeen hinnan 16-32 €/m³
(Pihlainen, 2014. Haapakoski, 2014). Tarvittaessa käyttäjä voi muuttaa hintoja tapauskohtaisesti, mikäli tarkemmat hintatiedot ovat saatavilla laskentahetkellä.
Lämmityskäytössä olevien bioenergiajärjestelmien investointikustannusten arvioidaan
olevan 250-350 €/kW, ja investointikustannuksissa huomioidaan mahdollisesti saatavissa oleva investointituki. Haketta käytettäessä vuotuisten huoltokustannusten arvioidaan
olevan 22-24 €/kW ja pellettiä käytettäessä 18-20 €/kW. Kattiloiden laskennallinen elinikä on 15 vuotta, joten tätä pidemmillä tarkastelujaksoilla arvioidaan 15 vuoden välein
tehtäväksi kunnossapitokustannukseksi 80 % investointikustannuksesta.
Biokattilan tuottaessa koko lämmitysenergiantarpeen, ei kaukolämpöön tarvitse liittyä.
Näin ollen vuotuisissa kustannuksissa säästetään kaukolämpöliittymästä aiheutuvat kiinteät kustannukset ja liittymismaksu. Laskennassa kiinteistä kustannuksista aiheutuvat
säästöt huomioidaan energianhankinnassa ja liittymismaksu investointikustannuksissa.
Kattilajärjestelmän kaukolämpöä suurempi sähköenergiankulutus on myös huomioitu
käyttämällä D5:n mukaisia ohjearvoja lämmitysjärjestelmien sähkönkulutukselle, joka
määräytyy rakennuksen pinta-alan perusteella. Käytetyt arvot ovat pellettikattilalle 0,13
kWh/m²,v ja hakekattilalle 0,25 kWh/m²,v. Vertailutapauksena käytetylle kaukolämmölle sähkönkulutus on 0,07 kWh/m²,v.
Sähkön ja lämmön yhteistuotannossa tuotettu energia lasketaan laitetoimittajien antamien tietojen perusteella. Laskentaa varten on tutkittu polttomoottori- ja mikroturbiinitekniikalla toimivia järjestelmiä. Biopolttoainetta käyttäviä polttokenno- tai stirlingmoottoritekniikkaa hyödyntäviä yhteistuotantojärjestelmiä ei Suomesta löytynyt, joten niiden
elinkaarikustannuksia ei ole tutkittu. Laskennassa oletusasetuksena käytetään polttomoottorijärjestelmän tunnuslukuja, sillä se on yleisempi järjestelmä ja sopii paremmin
yksittäisille rakennuksille. Biopolttoaineella toimivat mikroturbiinitekniikkaa hyödyntävät järjestelmät ovat harvinaisempia eivätkä yleensä taloudellisesti kannattavia alle
450 kW kokoluokassa, joten ne sopivat lähinnä alueelliseen energiantuotantoon tai suurille kiinteistöille (Pihlainen, 2014). Myös mikroturbiinitekniikkaa hyödyntävän järjestelmän tunnusluvut on kuitenkin kirjattu laskentatyökaluun, jolloin käyttäjä voi halutessaan muuttaa tarkasteltavaa tekniikkaa.
Yhteistuotantojärjestelmällä tuotettu lämpö- ja sähköenergia lasketaan käyttäjän syöttämän järjestelmän tehon sekä toimittajien antamien tuotto-osuuksien perusteella. Polttomoottoritekniikkaa hyödyntävän järjestelmän lasketaan tuottavan 71 % lämpöenergiaa
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ja 29 % sähköenergiaa. Vastaavat osuudet mikroturbiinitekniikkaa hyödyntävälle järjestelmälle ovat 78 % lämpöä ja 22 % sähköä. Polttomoottorin vuotuisena käyttöasteena on
käytetty arvoa 0,86, kun mikroturbiinilla se on hieman suurempi 0,95. Polttomoottorin
investointikustannukset ovat 1360-1430 €/kW ja mikroturbiinilla ne ovat 1330-1700
€/kW. Huoltokustannuksissa ei tekniikoiden välillä ole suurta eroa. Polttomoottorin
vuotuisiksi huoltokustannuksiksi on määritetty 36-45 €/kW ja mikroturbiinin 33-44
€/kW. (Haapakoski, 2014), (Pihlainen, 2014).
Yhteistuotantojärjestelmien toimiessa lämmityksen osateholla, tarvitaan varalämmitysjärjestelmäksi joko kaukolämpö tai sähkölämmitys. Yhteistuotannossa laskenta toimii
kiinteiden tehomaksujen osalta samaan tapaan kuin lämpöpumppujärjestelmissä. Kaukolämmön toimiessa varajärjestelmänä laskee kaukolämmön tehontarve, jolloin myös
kiinteä tehomaksu ja liittymismaksu pienenevät, mikä on huomioitu laskennassa. Sähkölämmityksen toimiessa varajärjestelmänä kaukolämmön kiinteät kustannukset säästetään, mutta sähköliittymän kasvaessa myös sähkön tehomaksu nousee.

4.5.4 Tuulivoima
Tuulivoiman energiantuoton ja elinkaarikustannusten laskenta perustuu tuulivoimatoimittajilta saatujen tietojen lisäksi Suomen tuulivoimayhdistys ry:n ja Motivan ylläpitämän Tuulivoimatieto-sivuston sekä Suomen tuuliatlaksen tietoihin. Tuulivoimalan roottori ei pysty hyödyntämään sen läpi kulkevaa virtauksen koko energiaa, vaan roottorin
maksimiteho lasketaan yhtälöllä 3 (Tuuliatlas 2014a).
Pmax = (16 / 27) * (ρi / 2) * AV3
missä

(3)

Pmax on tuulivoiman maksimiteho (kW)
ρi on ilman tiheys (kg/m³)
A on roottorin pyyhkäisypinta-ala (m²)
V on tuulen nopeus (m/s).

Tuulivoimalan nimellisteho on määritetty 10 m/s tuulen nopeudella, joten kaavan 3
avulla voidaan laskea tuulivoimalan potkurin pyyhkäisyala ja halkaisija, kun käyttäjä on
syöttänyt halutun tehon.
Tuulivoimalan energiantuotanto lasketaan kuukausitasolla käyttämällä tuulen kuukausittaisia keskinopeuksia pääkaupunkiseudun rannikkoalueella. Tuulisuus vaihtelee
Suomessa runsaasti esimerkiksi rannikon ja sisämaan välillä, joten tarkempaa tarkastelua varten tuulen nopeudet tulee määrittää tapauskohtaisesti. Rannikkoalueen tuulen
nopeuden käyttäminen perusoletuksena on kuitenkin mielekästä, koska tuulivoiman
hyödyntäminen on todennäköisintä juuri rannikolla. Laskennan perusoletuksena käytetyt tuulen nopeudet on esitetty taulukossa 5.
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Taulukko 5. Laskennassa käytetyt tuulen kuukausittaiset keskinopeudet (Tuuliatlas
2014b).
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Taulukon 5 tuulen nopeuksien ja yhtälön 3 avulla voidaan laskea tuulivoimalan tuotto
kuukausitasolla. Tuulivoimala ei kuitenkaan todellisuudessa tuota energiaa yhtälön (3)
mukaan, vaan yhtälö täytyy kertoa vielä voimalan hyötysuhteella. Eri tuulivoimatoimittajilta saatujen tietojen perusteella pientuulivoiman hyötysuhde on yleensä noin 0,45,
jota on käytetty laskentatyökalun oletuksena tuulivoimalan hyötysuhteelle. Mahdollisesti syntyvä sähkön ylituotanto oletetaan laskennassa olevan hyödynnettävissä sähkön
hankintahintaan.
Pientuulivoiman investointikustannuksiksi on laskennassa arvioitu 2 000 €/kW ja vuotuisiksi huoltokustannuksiksi 2 % investointikustannuksesta, jotka perustuvat toimittajilta saatuihin tietoihin.

5 Pilottiprojektit
Tässä luvussa tutustutaan pilottiprojekteihin, joissa paikallisen energiantuotannon elinkaarikustannuslaskentatyökalua on sovellettu käytännössä ensimmäisiä kertoja. Pilottiprojekteissa saatu kokemus sekä palaute asiakkaalta ja yrityksen sisältä ovat ohjanneet
laskentatyökalun toimintaa sekä muokanneet raportin ulkonäköä. Laskentatyökalu
suunniteltiin lähtökohtaisesti käytettäväksi projekteissa, joissa haetaan BREEAM- tai
LEED-järjestelmän ympäristöluokitusta, mutta kuten pilottiprojektit osoittavat, sopii
laskentatyökalu myös moneen muuhun käyttötarkoitukseen erilaisissa projekteissa.

5.1 Kuivasjärven koulu
5.1.1 Kuvaus
Ensimmäinen projekti, jossa laskentatyökalua sovellettiin käytännössä, oli Oulussa sijaitseva Kuivasjärven koulu (kuva 17) ja asiakkaana Oulun Kaupunki. Kuivasjärven
koulu on 60-luvulla valmistunut koulurakennus, jossa lämmitysmuotona on ollut öljylämmitys. Rakennukselle suoritetaan vuonna 2014 peruskorjaus, jonka yhteydessä öljylämmitys vaihdetaan toiseen lämmitysjärjestelmään. Kaukolämpö ei koululle ole mahdollinen lämmitysmuoto, koska rakennus sijaitsee kaukolämpöalueen ulkopuolella. Päälämmitysjärjestelmävaihtoehtoja ovat näin ollen hakekattila, pellettikattila ja maalämpöpumppu, joiden elinkaarikustannuksia verrataan öljylämmitykseen. Projektin tavoitteena oli vertailla mainittujen lämmitysjärjestelmien elinkaarikustannuksia ja tunnistaa
järjestelmiin liittyvät muut hyödyt sekä haitat, jotta Oulun Kaupunki löytää Kuivasjärven koululle kustannuksiltaan ja toiminnaltaan tehokkaimman energiantuotantojärjestelmän.
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Kuva 17. Kuivasjärven koulu.

5.1.2 Lähtötiedot
Kyseisessä projektissa tehtäväkuvaan ei kuulunut energialaskennan suorittaminen, joten
koulurakennuksen energiantarve tuli arvioida muilla perusteilla. Koulurakennuksen
vuotuinen energiankulutus oli ennen peruskorjausta ollut 550 MWh vuodessa, mikä
pinta-alaltaan 2 919 m² rakennukselle tarkoittaa 188 kWh neliömetriä kohden vuodessa.
60-luvulla valmistuneen runsaasti ikkunoita sisältävän rakennuksen energiatehokkuuden
voidaan olettaa parantuvan huomattavasti peruskorjauksen jälkeen. Näin ollen Kuivasjärven koulun energiantarvelaskennan pohjana käytettiin aiemmassa projektissa koulurakennukselle tehtyä energialaskentaa, joka perustui suurelta osin Rakentamismääräyskokoelmissa esitettyihin arvoihin. Kyseistä laskentaa muokattiin Kuivasjärven koululle
sopivaksi päivittämällä rakennuksen laajuustiedot todellisuutta vastaavaksi ja kasvattamalla hieman rakenteiden lämpöhäviöitä sekä muita energiahäviöitä. Näin suoritetulla
laskennalla rakennuksen energiantarpeeksi ja lämmityksen huipputehoksi saatiin seuraavat arvot:
• tilojen lämmitys 268 MWh/v
• lämmin käyttövesi 53 MWh/v
• kiinteistösähkö 95 MWh/v
• kiinteistösähkö 64 MWh/v
• lämmityksen huipputeho 325 kW.
Energian hintatietoina projektissa käytettiin eri energiantoimittajilta saatavia hintatietoja. Laskennassa käytetyt hintatiedot on esitetty alla ja suluissa hintatiedon perässä on
kerrottu hintatiedon lähde.
• sähkö 88,1 €/MWh (Oulun energia)
• pelletti 40 €/MWh (Vapo)
• hake 26,7 €/MWh (Hake.fi)
• öljy 80 €/MWh (Neste Oil).
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Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia. Elinkaarikustannuslaskennan tarkastelujaksoksi
valittiin 15 vuotta ja korkokannaksi 2 %, jonka on yrityksessä todettu soveltuvan korkokannaksi rakentamisen elinkaarikustannuslaskennassa.
Toisin kuin luodussa laskentatyökalussa oletetaan, ei tässä tapauksessa vertailutapauksena käytetty kaukolämpöä vaan öljylämmitystä. Näin ollen laskentatyökalua tuli muokata vertailutapauksen osalta kyseiselle projektille sopivaksi. Tämän lisäksi kohteessa ei
ole lattialämmitystä, joten maalämpötarkastelun osalta lämmitysjärjestelmän menoveden lämpötilan oletettiin olevan 40 °C, mikä vaikuttaa maalämpöpumpulla tuotetun
lämmitysenergian suuruuteen. Öljykattilan hyötysuhteena käytettiin Rakentamismääräyskokoelma D5:n kuukausitason arvoja, jotka on esitetty taulukossa 6. Kuukausittain
ostettava öljymäärä lasketaan lämpöenergian tarpeen, kattilan hyötysuhteen sekä öljyn
lämpöarvon avulla. Öljyn lämpöarvona käytettiin D5:ssä ilmoitettua arvoa 10,0
kWh/dm³.
Taulukko 6. Öljykattilan kuukausitason hyötysuhde.
Öljykattila
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0,83

Öljylämmityksen vuotuisiksi energianhankintakustannuksiksi saatiin noin 31 000 € ja
vertailutapauksen kiinteistösähkön hankintakustannuksiksi noin 5 700 € vuodessa. Öljykattilan vuotuisten huoltokustannusten arvioitiin olevan 5 000 €.

5.1.3 Järjestelmien elinkaarikustannukset

5.1.3.1 Pellettikattila
Järjestelmien tutkiminen aloitettiin pellettikattilasta, jolla tuotetaan koko rakennuksen
lämmityksen tehontarve. Pellettikattilaa on alustavasti suunniteltu käytettävän koulurakennuksen tulevana lämmitysjärjestelmänä peruskorjauksen jälkeen, ja lämmitysjärjestelmän vaihto öljykattilasta pellettikattilaan on helppo toteuttaa.
Huipputehon (325 kW) mukaan mitoitetun pellettikattilan investointikustannusten arvioidaan olevan 55 000 €, kun huomioidaan mahdollisesti saatava 15 % investointituki.
Pellettikattilalla tuotetaan koko tilojen lämmityksen ja lämpimän käyttöveden tarve, ja
ostettava pellettimäärä lasketaan kattilan kuukausitason hyötysuhteen perusteella, kuten
kappaleessa 4.5.3 ja taulukossa 4 on esitetty. Pellettikattilan hyötysuhde on hieman heikompi kuin öljykattilan, minkä takia vuotuinen ostoenergian määrä kasvaa öljykattilaan
verrattuna. Tilavuudessa mitattuna ostettava pellettimäärä on sen sijaan huomattavasti
suurempi kuin ostettava öljymäärä pelletin heikommasta lämpöarvosta johtuen. Pelletin
lämpöarvona käytettiin Rakentamismääräyskokoelma D5:n mukaista arvoa, joka on 4,7
kWh/kg. Kuivasjärven koululle ostettava öljy- ja pellettimäärä on esitetty taulukossa 7.
Taulukko 7. Kuivasjärven koulun tarvitsema kuukausittainen öljy- ja pellettimäärä (m³).
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Kasvanut polttoainemäärä vaatii suurempaa varastoa polttoaineelle sekä useampia täydennyksiä. Pelletin varastointi ei kuitenkaan ole koululle ongelma, sillä tontilla on runsaasti tilaa pellettisiilon ja lämpökeskuksen sijoitukselle. Koululle on alustavasti suunniteltu 30 m³ suuruisen pellettisiilon sijoittamista, joten kylmimpienkin kuukausien aikana
pellettivarasto riittää keskimäärin lähes kahdeksi kuukaudeksi. Lyhin mahdollinen täydennysväli, kun kattila toimii jatkuvasti täydellä teholla, on 11 päivää. Koko vuoden
aikana pellettitäydennyksiä tarvittaisiin vain noin viisi kertaa, jota voidaan pitää kohtuullisena määränä.
Pellettilämmityksessä energiakustannussäästöt saavutetaan öljylämmitykseen verrattuna
pelletin halvemman hinnan ansiosta. Kyseisessä tapauksessa pelletin hinta on tasan puolet öljyn hinnasta, mikä näkyy suoraan lämmityskustannuksissa. Öljylämmityksen vuotuisten energianhankintakustannusten ollessa 31 000 €, pellettilämmityksellä saavutetaan noin 15 500 € vuotuiset säästöt. Pellettikattilan vuotuisten huoltokustannusten arvioitiin olevan 1 000 € enemmän kuin öljykattilalla, joten kokonaiskustannuksissa pellettikattilalla säästetään noin 14 500 € vuodessa öljykattilaan verrattuna. Kattilajärjestelmien kunnossapitokustannuksien arvioitiin olevan samaa tasoa, joten niitä ei huomioitu
laskennassa.
Pellettikattilalla saavutettujen energiakustannussäästöjen ansiosta järjestelmän investointikustannusten takaisinmaksuaika on neljä vuotta, kun korkokanta on 2 %. Taulukko
8 havainnollistaa järjestelmien elinaarikustannuksia 15 vuoden tarkastelujaksolla. Laskenta alkaa pellettikattilan hankinnasta, jolloin maksetaan pellettikattilan investointikustannus. Öljykattilalle investointia ei tarvitse tehdä ja kolmen ensimmäisen vuoden aikana sen elinkaarikustannukset ovat halvemmat kuin pellettikattilalla. Kuitenkin jo neljän
vuoden käytön jälkeen pellettikattila on maksanut siihen tehdyn investoinnin takaisin, ja
koko 15 vuoden tarkastelujakson aikana pellettikattilainvestointi säästää noin 130 000 €
öljylämmityksessä pysymiseen verrattuna. Kuva 18 havainnollistaa pellettikattilan elinkaarikustannuksia öljykattilaan verrattuna koko tarkastelujakson ajalta.
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Taulukko 8. Öljy- ja pellettikattilan elinkaarikustannukset 15 vuoden tarkastelujaksolla
(€).
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Kuva 18. Pellettikattilan elinkaarikustannukset öljykattilaan verrattuna.

5.1.3.2 Hakekattila
Hakekattila on suurelta osin hyvin samantapainen lämmitysjärjestelmä kuin pellettikattila. Myös hakekattila mitoitetaan lämmityksen huipputehon mukaan, joten silläkin tuotetaan koko lämmitysenergiantarve. Hakekattilan arvioitiin olevan investointikustannuksiltaan pellettikattilan tapaan 55 000 €, kun huomioidaan mahdollisesti saatavissa
oleva investointituki.
Hake on polttoaineena huomattavasti edullisempaa kuin pelletit, mutta hakkeen lämpöarvo on pelletin lämpöarvoa selvästi alhaisempi ja sen tiheys on pienempi. Näin ollen
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haketta kuluu lämmityskäytössä enemmän, joten pellettiin verrattuna tarvitaan joko suurempi varasto tai tiheämmät varaston täydennysvälit. Hake ei myöskään ole yhtä tasalaatuinen polttoaine kuin pelletti, ja haketta käytettäessä tulee selvittää käytettävän hakkeen pääasiallinen kosteus, jonka tulisi olla alle 40 % (Ariterm 2011).
Hakkeen lämpöarvona käytettiin laskennassa Rakentamismääräyskokoelma D5:n mukaista arvoa 900 kWh/m³. Tarvittava hakemäärä lasketaan lämpöarvon sekä hakekattilan kuukausitason hyötysuhteen perusteella. Hyötysuhteena käytettiin niin ikään D5:ssä
esitettyjä arvoja. Taulukossa 9 on esitetty kattilan hyötysuhde sekä ostettava hakemäärä.
Taulukko 9. Hakekattilan kuukausitason hyötysuhde ja tarvittava hakkeen määrä.
Hyötysuhde
Hake m³
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Haketta tarvitaan vuodessa noin 440 m³, mikä on yli kolminkertainen määrä verrattuna
pellettiin, jota tarvittiin vuodessa noin 130 m³. Huippulämmityskauden aikana 30 m³
hakevarasto pitäisi täyttää keskimäärin alle kahden viikon välein ja vuodessa täydennyskertoja tarvittaisiin noin 15. Pahimmassa tapauksessa, kun kattila toimii monta peräkkäistä päivää huipputeholla, olisi täydennysväli vain kolme päivää. Polttoaineen täydennysväli on siis selvästi tiheämpi kuin pellettilämmityksessä, ja harvemman täydennysvälin saavuttamiseksi tulisi polttoainevaraston tilavuutta kasvattaa.
Hake on pellettiä selvästi halvempi polttoaine, ja hakekattilan hyötysuhde on samalla
tasolla pellettikattilan kanssa. Näin ollen energianhankintakustannuksissa saavutetaan
suuremmat säästöt kuin pellettilämmityksellä. Öljylämmitykseen verrattuna hakekattilalla saavutetaan säästöä energianhankintakustannuksissa noin 21 000 € vuodessa, mikä
on noin 5 000 € enemmän kuin pellettikattilalla. Hakkeenpoltto vaatii kuitenkin pellettiin verrattuna enemmän nuohous-, tuhkanpoisto- ja muita huoltokustannuksia, joiden
on arvioitu olevan 1 000 € enemmän kuin pellettilämmityksessä ja 2 000 € enemmän
kuin öljylämmityksessä.
Hakekattila on laskennan mukaan kokonaiskustannuksiltaan edullisempi vaihtoehto
kuin pellettikattila, mutta laskennalliseksi investoinnin takaisinmaksuajaksi saadaan
neljä vuotta, joka on sama tulos kuin pellettikattilalla. Hakekattilalla saavutetaan kuitenkin suuremmat vuotuiset kustannussäästöt, ja koko 15 vuoden laskennallisen elinkaaren ajalta kustannuksissa säästetään noin 185 000 €, joka on 55 000 € enemmän kuin
pellettikattilalla. Taulukko 10 ja kuva 19 havainnollistavat hakekattilan elinkaarikustannuksia 15 vuoden tarkastelujaksolla.
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Taulukko 10. Öljy- ja hakekattilan elinkaarikustannukset 15 vuoden tarkastelujaksolla.
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Kuva 19. Hake- ja öljykattilan elinkaarikustannukset.

5.1.3.3 Maalämpöjärjestelmä
Kolmantena tutkittavana lämmitysjärjestelmänä oli maalämpöpumppu. Maalämpöpumpun asentaminen vaatisi kohteeseen suurempia muutostöitä kuin biomassalämpökeskuksen asennus. Kohteessa on kuitenkin vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä ja suurikokoinen tontti, jossa lämmönkeruukaivojen lukumäärä ei rajoittaisi maalämpöpumpun tehoa,
joten maalämpöpumppu on kohteelle mahdollinen lämmitysjärjestelmä.
Biomassakattiloihin verrattuna maalämpöpumpun etuja ovat päästöttömyys, vähäisempi
huoltotarve ja polttoaineen tarpeettomuus. Maalämpöpumppu ei näin ollen tarvitse varastointitilaa polttoaineelle, eikä polttoaineen riittävyydestä tarvitse huolehtia. Maaläm-
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pöjärjestelmän haasteita sen sijaan ovat porauksesta aiheutuvat suuret investointikustannukset sekä muut lämmitysjärjestelmän vaihtamisesta aiheutuvat muutostyöt.
Rakennuksen ollessa kaukolämpöalueen ulkopuolella, käytetään maalämpöpumpun
varajärjestelmänä sähkölämmitystä. Maalämpöpumppu olisi mahdollista mitoittaa myös
huipputehon mukaan, jolloin varajärjestelmää ei tarvittaisi, mutta se nostaisi investointikustannukset suuriksi ja pidentäisi investoinnin takaisinmaksuaikaa. Kannattavinta on
mitoittaa maalämpöpumppu noin 50 % osateholle tilojen lämmitystehosta, jolloin maalämpöpumpun lämmitystehoksi tulee 128 kW. Tällä mitoituksella maalämmöllä voidaan
tuottaa noin 88 % vuotuisesta lämmitysenergiantarpeesta.
Maalämpöpumpun lämpökertoimen arvioitiin olevan 3,4 tilojen lämmityksessä ja 2,3
lämpimän käyttöveden tuotossa. Kokonaislämpökertoimeksi saadaan tässä tapauksessa
painotetulla keskiarvolla laskettuna 3,2. Kun lämmönkeruupiirin ominaistehontuoton
arvioidaan olevan 15 W porakaivometriä kohden, voidaan kokonaislämpökertoimen ja
maalämpöpumpun lämmitystehon perusteella laskea, että lämmönkeruupiirin kokonaissyvyyden tulisi olla noin 2 600 metriä. Yhden lämmönkeruukaivon syvyys on yleensä
250–270 metriä, joten lämpökaivoja tarvittaisiin tässä tapauksessa 10 kappaletta. Lämmönkeruukaivojen etäisyys toisiinsa nähden tulee olla noin 20 metriä, joten 11 000 m²
suuruiselle tontille lämmönkeruukaivojen asentaminen ei ole ongelma.
Maalämpöjärjestelmän investointikustannusten arvioitiin olevan noin 180 000 €, jossa
on bioenergiajärjestelmien tapaan huomioitu mahdollisesti saatavissa oleva investointituki, joka myös lämpöpumppujärjestelmille vuonna 2014 on 15 % investointikustannuksista. Maalämpöjärjestelmän investointikustannukset ovat näin ollen yli kolme kertaa suuremmat kuin bioenergiajärjestelmillä. Maalämpöä käytettäessä kaikki ostettava
energia on sähköä, ja energiaa säästetään noin 270 MWh vuodessa öljylämmitykseen
verrattuna.
Suurentuneesta sähkötehon tarpeesta johtuen sähköliittymän kiinteä tehomaksu kasvaa
maalämpöä käytettäessä noin 2 700 € vuodessa, mutta maalämmöllä säästetään vuotuisissa lämmityskustannuksissa kuitenkin noin 17 500 €. Maalämmöllä saavutettava energiakustannussäästö on siis 3 000 € suurempi kuin pellettikattilalla, mutta 3 500 € pienempi kuin hakekattilalla. Maalämpöpumppu vaatii lämpökattilajärjestelmiin verrattuna
vähemmän huoltoa, ja vuotuisten huoltokustannusten arvioitiin maalämmöllä olevan
1 000 €, joka on 4 000 € vähemmän kuin öljykattilalla, 5 000 € vähemmän kuin pellettikattilalla ja 6 000 € vähemmän kuin hakekattilalla. Näin ollen maalämpöjärjestelmän
vuotuiset kokonaiskäyttökustannukset ovat tarkastelluista järjestelmistä edullisimmat.
Suuresta investointikustannuksesta johtuen maalämpöjärjestelmän takaisinmaksuaika
venyy kuitenkin tarkastelluista järjestelmistä pisimmäksi, ollen noin 10 vuotta. Koko 15
vuoden tarkastelujaksolla maalämmöllä säästetään öljylämmitykseen verrattuna noin
100 000 €, joka on noin 30 000 € vähemmän kuin pellettikattilalla ja 85 000 € vähemmän kuin hakekattilalla. Taulukko 11 ja kuvaaja 20 havainnollistavat maalämpöpumpun
ja öljykattilan elinkaarikustannusvertailua.
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Taulukko 11. Öljykattilan ja maalämpöjärjestelmän elinkaarikustannukset 15 vuoden
tarkastelujaksolla (€).
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238 335
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Kuva 20. Öljykattilan ja maalämpöjärjestelmän elinkaarikustannusten vertailu.

5.1.3.4 Muut paikallisen energiantuotannon järjestelmät
Päälämmitysjärjestelmän ohessa olisi mahdollista käyttää lisäjärjestelmänä esimerkiksi
aurinkoenergiajärjestelmiä tai pientuulivoimaa. Avaran tontin ansiosta koulurakennus
voisi hyödyntää esimerkiksi katolle asennettuja aurinkokennoja tai –keräimiä, jotka ei
kärsisi varjostuksista. Aurinkosähkö- ja aurinkolämpöjärjestelmät tuottavat kuitenkin
eniten energiaa kesäkuukasina, jolloin koulurakennuksen käyttö on vähäistä. Näin ollen
aurinkoenergiajärjestelmät eivät ole kohteelle kannattava ratkaisu, joten niiden elinkaa-
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rikustannuksia ei tarkemmin selvitetty. Pientuulivoima olisi energiantuotannon kannalta
aurinkoenergiajärjestelmiä kannattavampi vaihtoehto, koska Suomessa tuulisimmat
kuukaudet ajoittuvat talvelle. Tuulivoimalat aiheuttavat kuitenkin melua ja varjostuksia,
jotka saattaisivat häiritä koulun pihapiirin viihtyisyyttä. Lisäksi tuulivoimalan potkuriin
ja muihin rakenteisiin saattaa kerääntyä jäätä, joka tippuessaan voisi aiheuttaa vaaratilanteita, mikä estää tuulivoiman käytön kohteessa. Myös pientuulivoima rajattiin mahdollisten järjestelmävaihtoehtojen ulkopuolelle.

5.1.4 Yhteenveto
Tutkituista järjestelmistä elinkaarikustannuksiltaan edullisin on hakekattila, toiseksi
edullisin on pellettikattila ja kolmanneksi edullisin on maalämpöpumppu. Jokainen tutkituista järjestelmistä on kannattava vaihtoehto verrattuna öljykattilaan, jonka käyttökustannukset ovat selvästi suurimmat. Maalämpöpumppu on järjestelmistä vuotuisilta
käyttökustannuksiltaan edullisin, mutta investointikustannukset ovat ylivoimaisesti suurimmat. Taulukossa 12 on esitetty tutkittujen järjestelmien keskeiset tulokset, ja kuva 21
havainnollistaa järjestelmien elinkaarikustannusvertailua.
Taulukko 12. Tutkittujen järjestelmien keskeiset tulokset.
Säästetty
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Kuvaa 21. Järjestelmien elinkaarikustannukset 15 vuoden tarkastelujaksolla.
Hakekattilan osalta tulee huomioida, että polttoainetta kuluu enemmän kuin pellettilämmityksessä, mikä tarkoittaa polttoaineen tiheämpää täydennysväliä, joka huippulämmityskauden aikaan saattaisi olla vain kolme päivää. Mikäli kolmen päivän täydennysväli koetaan liian lyhyeksi, pitäisi polttoaineelle hankkia suunniteltua isompi varasto. Hakkeenpoltto aiheuttaa myös enemmän päästöjä pellettiin verrattuna, mikä koulurakennuksessa saatetaan kokea ongelmaksi.
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Mikäli valinta tehdään pelkästään elinkaarikustannusten perusteella, on hakekattila paras vaihtoehto rakennuksen uudeksi lämmitysjärjestelmäksi. Pellettikattilalla on kuitenkin muita hyviä ominaisuuksia hakekattilaan verrattuna, kuten pidemmät polttoaineen
täydennysvälit, vähäisempi huoltotarve sekä pienemmät päästöt. Mikäli pellettikattilan
vaivattomampaa käyttöä arvostetaan, on pellettikattila paras vaihtoehto uudeksi lämmitysjärjestelmäksi.

5.1.5 Asiakaspalaute
Kuivasjärven koulun pilottiprojektin tulokset ehdittiin diplomityön tekemisen aikana
esitellä asiakkaalle. Tehtyyn energiantuotantotarkasteluun ja raporttimalliin oltiin pääpiirteissään melko tyytyväisiä. Maalämpöjärjestelmän osalta Oulun Kaupunki piti öljykattilaa varteenotettavampana varajärjestelmänä kuin sähkölämmitystä. Näin ollen maalämmölle tehtiin vielä yksi tarkastelu, jossa varajärjestelmänä käytettiin öljykattilaa.
Öljykattila on vuotuisten energianhankintakustannusten osalta noin 2 300 € edullisempi
varajärjestelmä kuin sähkölämmitys. Öljykattilan oletettiin varajärjestelmänä aiheuttavan 1 000 € suuremmat huoltokustannukset kuin sähkölämmityksen, joten öljylämmitys
on vuotuisilta kokonaiskustannuksiltaan 1 300 € edullisempi varajärjestelmä kuin sähkölämmitys. Öljykattila laskisi maalämpöjärjestelmän takaisinmaksuajan 9 vuoteen ja
elinkaaren aikana kokonaissäästö olisi noin 17 000 suurempi kuin sähkövarajärjestelmällä. Maalämpö ei kuitenkaan tästä huolimatta saavuttaisi kannattavuudessa pellettitai hakekattilaa.
Hakekattila oli tutkituista järjestelmistä edullisin, mutta Oulun Kaupunki piti pellettikattilaa parhaana ratkaisuna uudeksi lämmitysjärjestelmäksi. Pellettikattilan osalta arvostettiin vaivattomampaa käyttöä ja etenkin vähäisempää polttoaineen täydennystarvetta.
Tiheät polttoaineen täydennysvälit aiheuttaisivat rekkaliikennettä, joka koulurakennuksen edustalla on turvallisuusriski.

5.2

Kauniaisten toimistorakennus

5.2.1 Kuvaus
Laskentatyökalun käytön toisena pilottiprojektina toimi Kauniaisiin rakennettava toimistorakennus, jonka nimeä ei suunnitteluvaiheen salassapitosopimusten vuoksi saa
työssä kertoa. Toimistorakennus on pinta-alaltaan noin 5 500 m² ja se sijaitsee kaukolämpöalueella, joten tutkittavia energiantuotantojärjestelmiä verrataan tilanteeseen, jossa paikallista energiantuotantoa ei hyödynnetä ja lämmitysenergia tuotetaan kaukolämmöllä.
Toimistorakennus suunnitellaan energiatehokkaaksi ja sille aiotaan hakea LEEDjärjestelmän ympäristöluokitusta, jonka tavoitteena on korkein platina- tai toiseksi korkein kultataso. Näin ollen rakennuksen tulee saavuttaa korkeat pisteet energiatehokkuudessa, minkä lisäksi LEED-järjestelmän mukaisen paikallisen energiantuotannon pisteiden saavuttaminen auttaa korkean luokituksen täyttämisessä. LEED-järjestelmän paikallisen energiantuotannon kriteerin saavuttamiseksi rakennuksen tulisi tuottaa 1 % energi-
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anhankintakustannuksista
paikallisilla
energiantuotantojärjestelmillä.
LEEDjärjestelmässä lämpöpumpuilla tuotettua energiaa ei lasketa paikalliseksi energiantuotannoksi, joten rakennuksen täytyy hyödyntää esimerkiksi aurinko- tai tuulienergiaa
saadakseen paikallisen energiantuotannon pisteet. Myös lämpöpumppujärjestelmistä on
kuitenkin hyötyä ympäristöluokituksen kannalta, koska niiden avulla voidaan säästää
energianhankintakustannuksissa, mikä auttaa parempien pisteiden saavuttamista energiatehokkuudessa.
Projektin kannalta keskeistä on siis selvittää, minkälaisella järjestelmällä voidaan tuottaa paikallisesti 1 % energianhankintakustannuksista, jotta LEED-vaatimus paikallisesta
energiantuotannosta täytetään. Tämän lisäksi tarkoituksena on tutkia muitakin järjestelmiä, joita voidaan käyttää joko kaukolämmön ohella, tai joilla vaihtoehtoisesti voidaan
korvata kaukolämpö kokonaan. Tämän tutkimuksen avulla voidaan hankkeen suunnitteluvaiheessa kartoittaa mahdolliset energiantuotannon vaihtoehdot ja valita rakennukselle optimaalisimmat energiantuotantojärjestelmät kustannusten ja ympäristöluokituksen kannalta.
Kohteessa on jo alusta lähtien ajateltu paikallista energiantuotantoa, ja rakennuksessa on
noin 100 neliömetriä etelään suunnattua kattopinta-alaa, joka on aurinkoenergian tuotannon kannalta hyvässä 38 asteen kulmassa. Kyseinen katto on siis ihanteellinen paikka aurinkolämpö- tai aurinkosähköjärjestelmän asentamiselle, koska pinta-alaltaan katto
riittää suurellekin järjestelmälle eikä investointikustannuksia kasvattavia aurinkokeräinten tai –kennojen tukirakenteita tarvita. Maalämmönkin tuottaminen kohteessa on mahdollista, mutta rakennus sijaitsee pienellä tontilla, jossa lämmönkeruukaivoja voidaan
porata vain kahdeksan kappaletta. Näin ollen lämmönkeruukaivojen kokonaissyvyys
saattaa olla rajoittava tekijä maalämmön hyödyntämisessä. Kaupunkialueella sijaitsevan
kohteen kaavamääräysten mukaan paikallinen energiantuotanto ei saa aiheuttaa ympäristölle häiriöitä kuten melua, joten tuulivoiman hyödyntäminen ei ole mahdollista.
Myös bioenergian tuotanto rajataan tutkimuksen ulkopuolelle sen aiheuttamien päästöjen takia. Lisäksi pienen tontin varastointitilan vähyys rajoittaisi bioenergiatuotannon
mahdollisuuksia. Pienvesivoimankaan tuottaminen ei ole mahdollista sopivan vesistön
puutteen vuoksi. Näin ollen uusiutuvan energiantuotannon selvityksessä tutkittaviksi
järjestelmiksi valitaan aurinkoenergia- ja maalämpöjärjestelmät. Maalämpöjärjestelmien
osalta tutkitaan erilaisia vaihtoehtoja mitoituksen ja varajärjestelmien kannalta optimaalisimman tuotantotavan löytämiseksi.

5.2.2 Lähtötiedot
Kuivasjärven koulun tapaan tässäkään projektissa tehtäväkuvaan ei kuulunut energialaskennan tekeminen, joten rakennuksen energiantarve tuli selvittää muilla keinoilla.
Rakennuksen lämmitys- ja jäähdytystehontarve määritettiin käyttämällä LVIsuunnittelijan tekemää alustavaa energialaskentaa, ja energiantarve arvioitiin käyttämällä aikaisemmissa projekteissa tehtyjä energiantarvelaskentoja vastaaville rakennuksille.
Rakennuksen energian- ja huipputehojen tarpeeksi saatiin seuraavat arvot:
•

tilojen lämmitys: 98 MWh/v
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•
•
•
•
•
•
•

lämmin käyttövesi: 38 MWh/v
kiinteistösähkö: 46 MWh/v
jäähdytyssähkö: 24 MWh/v
vuokralaissähkö: 223 MWh/v
tilojen lämmityksen huipputeho: 279 kW
lämpimän käyttöveden huipputeho: 176 kW
jäähdytyksen huipputeho: 208 kW.

Laskentaa varten energiantarve tulee selvittää kuukausitasolla, joten laskettu vuotuinen
energiantarve normitettiin lämmitystarvelukujen avulla. Kuva 22 havainnollistaa vuotuista energiantarvetta.
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Kuva 22. Rakennuksen kuukausitason energiantarve (MWh).
Energian hintatietoina laskennassa käytettiin Fortumin hintoja Kauniaisten alueella.
Käytetyt energianhinnat olivat:
• kaukolämpö: 64,36 €/MWh
• verkkosähkö: 78 €/MWh.
Käytetyt hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %. Elinkaarilaskennan tarkastelujaksoksi
valittiin 30 vuotta ja Kuivasjärven koulun tapaan käytettäväksi korkokannaksi 2 %.
Energian hintojen muutoksia laskennassa ei huomioitu.
Toimistorakennus sijaitsee kaukolämpöalueella, joten vertailutapauksena pidetään laskentatyökalun oletustapauksen mukaista tilannetta, jossa lämmitysenergia tuotetaan
kaukolämmöllä ja muita energiantuotantojärjestelmiä ei hyödynnetä, joten kaikki tarvittava sähkö ostetaan verkosta. Jäähdytysenergia tuotetaan normaaleilla jäähdytyskoneilla, joiden lämpökertoimeksi on arvioitu 2,5. Vertailutapauksen investointikustannukset
muodostuvat kaukolämmön liittymismaksusta ja vedenjäähdytyskoneiden investointikustannuksista. Investointikustannuksiksi ja vuotuisiksi energianhankintakustannuksiksi
vertailutapauksessa saatiin seuraavat arvot:
• investointikustannus: 110 970 €
- vedenjäähdytyskoneet 90 000 €
- kaukolämmön liittymismaksu 20 970 €
• kaukolämmön energiamaksu: 8 744 €/v
• kaukolämmön kiinteä kustannus: 9 680 €/v
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•

kiinteistösähkö: 4 348 €/v.

Kohteen vuotuisiksi energianhankintakustannuksiksi vertailutapauksessa tulee näin ollen yhteensä 22 772 €. Vuokralaissähkön kustannuksia laskennassa ei huomioida, koska
vuokralaiset maksavat kohteessa oman sähkölaskunsa.

5.2.3 Järjestelmien elinkaarikustannukset

5.2.3.1 Aurinkoenergiajärjestelmät
Tuulivoiman, pienvesivoiman ja bioenergian ollessa kohteelle sopimattomia järjestelmiä, on aurinkoenergiatuotanto kohteelle ainoa mahdollisuus saavuttaa LEED:n vaatima
paikallisen energiantuotannon piste. Kohteessa on kuitenkin hyvät puitteet aurinkoenergian tuotolle, koska korkean rakennuksen katolla aurinkojärjestelmä ei kärsi varjostuksista, minkä lisäksi ihanteellisen ilmansuunnan ja asennuskulman ansiosta aurinkojärjestelmällä voidaan saavuttaa paras mahdollinen tuotanto.
Aurinkoenergiajärjestelmien tuotantotavoitteeksi selvityksessä asetetaan siis 1 % säästö
energianhankintakustannuksissa, jotta LEED:n vaatimus saavutettaisiin. Kohteen vuotuiset energianhankintakustannukset olivat 22 772 €, joten aurinkojärjestelmällä tulisi
saavuttaa 228 euron säästö vuodessa. Sopivan kokoinen järjestelmä on helppo löytää
laskentatyökalun avulla kokeilemalla erikokoisia järjestelmiä.
Aurinkosähköjärjestelmällä 1 % energiakustannussäästö on mahdollista saavuttaa 4 kilowatin järjestelmällä, mikä vastaa 24 aurinkokennoneliötä. Järjestelmä sopii siis kooltaan helposti rakennuksen katolle, jonka pinta-ala on noin 100 m². 24 m² aurinkosähköjärjestelmän investointikustannukset olisivat noin 8 400 €, kun huomioidaan mahdollisesti saatavissa oleva 30 % investointituki, ja vuotuisten huoltokustannusten arvioitiin
olevan 24 €. Järjestelmällä voitaisiin tuottaa vuodessa energiaa noin 3 500 kWh, ja
energiakustannuksissa säästettäisiin noin 270 € vuodessa. Kuva 23 havainnollistaa aurinkosähköjärjestelmän kuukausittaista tuottoa.
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Kuva 23. Aurinkosähköjärjestelmällä tuotettu energia kuukausitasolla (kWh).
Kuvasta huomataan, että sähkön ylituotantoa ei kuukausitasolla syntyisi, joten ylimääräisen sähkön myymisestä ei tarvitsisi huolehtia. Laskentatyökalulla voidaan myös selvittää, että pienin aurinkosähköjärjestelmä, jolla kuukausitason ylituotantoa syntyisi,
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olisi kooltaan noin 200 kennoneliötä. Näin ollen on epätodennäköistä, että ylituotantoa
syntyy 24 kennoneliön järjestelmällä lyhemmälläkään aikavälillä.
Aurinkosähköjärjestelmä ei hyvästä toiminnastaan huolimatta maksaisi investointikustannusta takaisin 30 vuoden tarkastelujaksolla. Energianhankintakustannuksissa 30
vuoden aikana säästettäisiin noin 6 000 € ja huoltokustannukset maksaisivat noin 500 €.
Investointikustannusten ollessa 8 400 € jäisi aurinkosähköjärjestelmä elinkaarensa ajalta
noin 2 900 € tappiolliseksi. Kuvassa 24 on esitetty aurinkosähköjärjestelmän elinkaarikustannukset. Kuvasta huomataan, että aurinkosähköinvestointi ei saavuta investoinnin
takaisinmaksua 30 vuoden tarkastelujaksolla.
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Kuva 24. Aurinkosähköjärjestelmän elinkaarikustannukset suhteessa investoinnin takaisinmaksuun.
Aurinkolämpöjärjestelmällä 1 % energiakustannussäästö on mahdollista saavuttaa 7
kilowatin järjestelmällä, mikä vastaa vain 10 keräinneliön suuruista järjestelmää. 10 m²
kokoisen aurinkolämpöjärjestelmän investointikustannukset olisivat 3 200 €, kun huomioidaan mahdollisesti saatavissa oleva 20 % investointituki. Vuotuiset huoltokustannukset olisivat noin 20 €. Järjestelmä tuottaisi vuodessa noin 3 800 kWh energiaa, ja
kaukolämmön hankintakustannuksissa säästettäisiin noin 250 €. Järjestelmä kuluttaisi
sähköä vuodessa noin 200 kWh, jonka kustannus on noin 20 €. Näin ollen ostoenergiakustannuksissa säästettäisiin vuodessa noin 230 €, joka riittäisi LEED:n vaatimuksen
täyttämiseksi. Kuva 25 havainnollistaa aurinkosähköjärjestelmän energiantuottoa kuukausitasolla.
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Kuva 25. Aurinkolämpöjärjestelmän energiantuotto kuukausitasolla (kWh).
Kuvasta huomataan, että lämmön ylituotantoa ei 10 keräinneliön aurinkolämpöjärjestelmällä synny. Rakennuksen kuukausittainen lämpimän käyttöveden kulutus on hieman
yli 3 000 kWh. Kuvasta 25 voidaan lukea, että 10 aurinkokeräinneliöllä energiaa tuotetaan kesäkuukausinakin vain hieman yli 500 kWh, joten aurinkolämmöntuotanto ei ylitä
edes käyttöveden kulutusta. Jos aurinkolämpöjärjestelmä haluttaisiin mitoittaa lämpimän käyttöveden kulutuksen mukaan, olisi 60 m² järjestelmä sopiva. Tällöin kesäkuukausina saataisiin tuotettua lähes kaikki käyttövesi aurinkolämmöllä.
Keräinalaltaan 10 m² aurinkolämpöjärjestelmän laskennalliseksi takaisinmaksuajaksi
saadaan 19 vuotta ja 30 vuoden tarkastelujaksolla energianhankintakustannuksissa säästetään noin 5 200 €. Huoltokustannukset olisivat noin 450 € ja investointikustannuksen
ollessa 3 200 €, tuottaisi aurinkolämpöjärjestelmä noin 1 500 € voittoa elinkaarensa
aikana. Aurinkokeräinjärjestelmän elinkaarikustannukset on esitetty kuvassa 26. Kuvasta huomataan, että takaisinmaksuaika ajoittuu vuodelle 19 ja elinkaarikustannusten kokonaissäästö on noin 1 500 €.
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Kuva 26. Aurinkolämpöjärjestelmän elinkaarikustannukset suhteessa investoinnin takaisinmaksuun.
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5.2.3.2 Maalämpöpumppu
Maalämpöä ei LEED-järjestelmässä lasketa uusiutuvaksi energiaksi, mutta maalämmöllä voidaan kuitenkin pienentää rakennuksen energianhankintakustannuksia, mikä auttaa
saavuttamaan suuremman määrän LEED-pisteitä energiatehokkuudessa. Maalämmön
osalta projektissa on oleellista tutkia, minkälaisella mitoituksella ja varalämmitysjärjestelmällä saavutetaan elinkaarikustannuksiltaan tehokkain maalämpöjärjestelmä, ja kuinka kannattava se on kaukolämpöön verrattuna.
Kyseisessä kohteessa maalämmöntuottoa rajoittaa pieni tontti, jolle voidaan porata kahdeksan 285 metriä syvää lämmönkeruukaivoa. Alustavan selvityksen mukaan kyseisen
maaperän lämmön ominaistuotto on 21 W/m. Laskentatyökalu antaa lämpöpumpun
lämpökertoimeksi 3,1, joka on laskettu painotetulla keskiarvolla tilojen lämmityksen ja
lämpimän käyttöveden tuoton lämpökertoimista. Näiden tietojen perusteella voidaan
laskea, että maalämmön suurimmaksi tehoksi voidaan mitoittaa 150 kW. Tilojen lämmityksen huipputeho kohteessa on 279 kW, joten maalämpö voidaan enimmillään mitoittaa kattamaan 50 % tilojen lämmitystehosta. Maaperän jäähdytyksen ominaistehontuotoksi arvioitiin 30 W/m. Jäähdytyksen lämpökertoimen arvioidaan olevan 3,5, joten
lämpöpumpun jäähdytystehontuotoksi saadaan 249 kW. Rakennuksen jäähdytyksen
huipputehon ollessa 208 kW, voitaisiin lämpöpumpulla kattaa koko jäähdytystehontarve
rakennuksessa.
Jäähdytyksentuotto on olennainen osa maalämpöjärjestelmän mitoitusta suunniteltaessa,
koska maalämpöjärjestelmän avulla voidaan säästää koko vedenjäähdytyskoneiden investointikustannus. Näin ollen maalämpöjärjestelmä kannattaa mitoittaa suurimmalle
mahdolliselle 50 % osateholle, jolla koko jäähdytystarve voidaan kattaa. Lämpöpumpun
lämmitystehoksi tulee tällöin 139 kW ja jäähdytystehoksi 223 kW.
Maalämpöpumpun varalämmitysjärjestelmänä voidaan käyttää joko kaukolämpöä tai
sähkölämmitystä. Kaukolämpöä käytettäessä investointikustannuksissa huomioidaan
myös kaukolämmön liittymismaksu. 50 % tehomitoituksella kaukolämmön investointikustannukseksi tulee noin 177 000 €, kun huomioidaan mahdollisesti saatavissa oleva
15 % investointituki. Kaukolämmön liittymismaksussa säästetään noin 10 000 € ja
jäähdytyskoneinvestoinnissa 90 000 €. Näin ollen investointieroksi tulee 66 000 €. Maalämpöjärjestelmän vuotuisten huoltokustannusten arvioidaan olevan noin 1 200 €
enemmän kuin perustapauksessa ja maalämpöpumpun kunnossapitokustannusten on
arvioitu olevan 30 % investointikustannuksesta, jotka tarvitaan 15 vuoden välein. Vastaavasti vedenjäähdytyskoneiden kunnossapitoinvestointien arvioidaan oleva 50 % alkuperäisestä investoinnista 15 vuoden välein.
Kyseisellä mitoituksella maalämpö tuottaisi lämpöenergiaa noin 125 MWh, joka on 92
% koko lämmitysenergiantarpeesta. Jäähdytyksen osalta maalämpöjärjestelmällä voitaisiin tuottaa kaikki tarvittava energia, joka on noin 24 MWh. Sähköä järjestelmä käyttäisi 48 MWh. Kaikkiaan järjestelmällä säästettäisiin energiankulutuksessa 86 MWh, joka
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on 45 % vähemmän kuin vertailutapauksessa. Kuva 27 havainnollistaa energiankulutusta molemmissa tapauksissa.
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Kuva 27. Maalämpöjärjestelmän ja kaukolämmön energiankulutusvertailu (MWh).
Vuotuisissa energianhankintakustannuksissa maalämpöpumpulla säästettäisiin noin
8 000 € kaukolämmön energiamaksussa ja 5 700 € kaukolämmön kiinteässä tehomaksussa. Suurentunut sähkönkulutus kasvattaisi sähkönhankintakustannuksia noin 3 000 €
ja sähkön tehomaksu kasvaisi 1 100 €. Yhteensä maalämpöpumpulla säästettäisiin siis
9 600 € vuotuisissa energianhankintakustannuksissa. Järjestelmävertailun energianhankintakustannukset on esitetty kuvassa 28. Kuvasta huomataan, että kaukolämpöä käytettäessä maalämpöpumpun varajärjestelmänä on vuotuinen tehomaksu lähes 6-kertainen
kaukolämmön hankintakustannuksiin verrattuna. Kaukolämpöä tarvitaan todellisuudessa vain vähän, mutta mitoitustehon tulee olla 139 kW huipputehontarpeen kattamiseksi.
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Kuva 28. Maalämpöjärjestelmän ja kaukolämmön vuotuisten energianhankintakustannusten vertailu (€).
Maalämpöjärjestelmän arvioitiin aiheuttavan 1 200 € suuremmat huoltokustannukset
kuin kaukolämpöjärjestelmän, joten kokonaiskustannuksissa maalämmöllä säästetään
8 400 € vuodessa. Investoinnin ollessa 66 000 € suurempi, saadaan kaukolämpöä varalämmitysjärjestelmänä käyttävän maalämpöpumpun takaisinmaksuajaksi 9 vuotta. 30
vuoden tarkastelujaksolla elinkaarikustannuksissa säästetään noin 105 000 €. Järjestelmien elinkaarikustannukset on esitetty taulukossa 13 ja kuvassa 29.
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Taulukko 13. Järjestelmien elinkaarikustannukset 30 vuoden tarkastelujaksolla.
Kustannus
Investointi
Ostoenergia
Hoito & huolto
Kunnossapito
Yhteensä
Takaisinmaksuaika

Kaukolämpö
110 970 €
510 005 €
0€
58 279 €
679 254 €

Maalämpö+kaukolämpö
176 943 €
294 630 €
26 224 €
75 820 €
573 616 €

Erotus
-65 973 €
215 376 €
-26 224 €
-17 541 €
105 638 €
9v
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Kuva 29. Kaukolämmön ja kaukolämpöä varajärjestelmänä käyttävän maalämpöpumppujärjestelmän elinkaarikustannukset 30 vuoden tarkastelujaksolla.
Kaukolämpöä käytettäessä varajärjestelmänä kattaa kaukolämmön kiinteä kustannus
lähes 90 % kaukolämmön vuotuisista kustannuksista, joten kaukolämpö on kiinteiltä
kustannuksiltaan kallis varajärjestelmä. Toinen vaihtoehto maalämmön varajärjestelmäksi on sähkölämmitys. Sähköenergian hankintahinta on suurempi kuin kaukolämmön, mutta sähkölämmitys ei vaatisi yhtä suuria investointikustannuksia ja kiinteässä
tehomaksussa voitaisiin säästää.
Sähkölämmitystä käytettäessä varalämmitysjärjestelmänä arvioidaan investointikustannuksissa säästettävän kaukolämmön liittymismaksun suuruus. Sähkölämmityksen käyttö
vaatii mahdollisesti lisäkustannuksia sähkötöiden ja automaation osalta, mutta toisaalta
kaukolämpölaitteiston arvioidaan aiheuttavan kustannuksia saman verran. Näin ollen
sähkövaralämmitysjärjestelmän investointikustannukset ovat noin 11 000 € pienemmät
kuin kaukolämpövarajärjestelmällä, ja vertailutapaukseen nähden investointiero on
55 000 €. Järjestelmän huolto- ja kunnossapitokustannukset lasketaan olevan samat kuin
edellisessä maalämpötarkastelussa.
Varalämmitysjärjestelmän muuttuminen ei vaikuta maalämpöjärjestelmän energiankulutukseen, joten säästö energiankulutuksessa on sama 86 MWh vuodessa kuin edellisessäkin tarkastelussa. Sähkölämmityksen ollessa varajärjestelmänä kaikki hankittava energia on sähköä, jonka kustannus koostuu energianhankinnasta ja sähkön kiinteästä teho-
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maksusta. Kuvassa 30 on esitetty energiahankintakustannusten vertailu, kun maalämpöpumpun varajärjestelmänä käytetään sähkölämmitystä.
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Kuva 30. Maalämpöpumpun ja kaukolämmön vuotuiset energianhankintakustannukset,
kun maalämmön varajärjestelmänä käytetään sähkölämmitystä (€).
Sähkölämmityksen ollessa varajärjestelmänä on sähköliittymän kiinteä kustannus noin
4 500 € vuodessa, joka on 3 400 € enemmän kuin varajärjestelmän ollessa kaukolämpö.
Kiinteissä kustannuksissa kuitenkin säästetään kaukolämmön tehomaksu, jonka suuruus
oli 4 000 €, joten kiinteiltä kustannuksiltaan sähkölämmitys on 600 € vuodessa kaukolämpöä edullisempi. Sähkön vuotuiset hankintakustannukset ovat noin 8 200 €, joten
sähkölämmitystä varajärjestelmänä käyttävän maalämpöpumpun vuotuisiksi energianhankintakustannuksiksi saadaan yhteensä 12 700 €, joka on 10 000 € vähemmän kuin
pelkällä kaukolämmöllä, ja 400 € vähemmän kuin kaukolämpöä varajärjestelmänä käyttävällä maalämpöpumpulla.
Sähkölämmitys on energianhankintakustannuksiltaan edullisempi vaihtoehto varalämmitysjärjestelmäksi kuin kaukolämpö, ja investointikustannustenkin ollessa pienemmät
on sähkölämmitys luonnollisesti myös elinkaarikustannuksiltaan edullisempi varajärjestelmä. Maalämpöpumpun ja sähkölämmityksen takaisinmaksuajaksi saadaan 7 vuotta,
joka on kaksi vuotta vähemmän kuin kaukolämpövarajärjestelmällä. 30 vuoden tarkastelujaksolla elinkaarikustannuksissa säästetään noin 143 000 €. Kaukolämmön ja sähkölämmitystä varajärjestelmänä käyttävän maalämpöpumpun elinkaarikustannusvertailu
on esitetty taulukossa 14 ja kuvassa 31.
Taulukko 14. Kaukolämmön ja sähkölämmitystä varajärjestelmänä käyttävän maalämpöpumpun elinkaarikustannukset 30 vuoden tarkastelujaksolla.
Kustannus
Investointi
Ostoenergia
Hoito & huolto
Kunnossapito
Yhteensä
Takaisinmaksuaika

Kaukolämpö
110 970 €
510 005 €
0€
58 279
679 254 €

Maalämpöpumppu+sähkölämmitys
165 875 €
285 530 €
26 224 €
75 820 €
553 449 €

Erotus
-54 905 €
224 475 €
-26 224 €
0€
143 346 €
7v
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Kuva 31. Kaukolämmön ja sähkölämmitystä varajärjestelmänä käyttävän maalämpöpumpun elinkaarikustannukset.

5.2.4 Yhteenveto
Täyttääkseen LEED-järjestelmän vaatimukset paikallisesta energiantuotannosta on rakennuksessa hyödynnettävä aurinkoenergiaa. Vaatimukset voidaan täyttää joko 24 m²
kokoisella aurinkosähköjärjestelmällä tai 10 m² kokoisella aurinkolämpöjärjestelmällä.
Järjestelmistä taloudellisesti kannattavampi vaihtoehto on aurinkolämpö, jonka takaisinmaksuaika on 19 vuotta. Aurinkosähkö ei 30 vuoden tarkastelujaksolla ole kannattava investointi. Järjestelmien elinkaarikustannukset suhteessa investoinnin takaisinmaksuun on esitetty kuvassa 32.
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Kuva 32. Aurinkosähkö- ja aurinkolämpöjärjestelmän elinkaarikustannukset suhteessa
investoinnin takaisinmaksuun.
Vaikka aurinkolämpö elinkaarikustannuksiltaan onkin tuottava järjestelmä, on myös sen
takaisinmaksuaika erittäin pitkä. Toisaalta molempien aurinkoenergiajärjestelmien in-
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vestointikustannusten voidaan todeta olevan melko edulliset, joten LEED-pisteen saavuttamiseksi ei suurta investointia tarvitse tehdä.
Maalämmöllä kohteessa voidaan parantaa energiatehokkuutta, mikä auttaa paremman
LEED-luokituksen saavuttamista. Tämän lisäksi maalämpöpumppu on elinkaarikustannuksiltaankin kilpailukykyinen järjestelmä kaukolämpöön verrattuna. Maalämpöä ei
kohteessa voida mitoittaa huipputehon mukaan, joten varajärjestelmänä täytyy käyttää
joko kaukolämpöä tai sähkölämmitystä.
Maalämpö on kannattavinta mitoittaa 50 % osateholle, jolloin järjestelmällä voidaan
tuottaa rakennuksen koko jäähdytystehontarve eikä kalliita lisäjäähdytysjärjestelmiä
tarvitse hankkia. Tämä on investointieron ja elinkaarikustannusten kannalta paras ratkaisu. Varalämmitysjärjestelmistä kannattavampi ratkaisu on sähkölämmitys, jolla säästetään investointikustannuksissa kaukolämpöön liittyminen sekä kaukolämmön energianhankintakustannuksiin suhteessa kalliit kiinteät tehomaksut. Kaukolämmön ja eri
maalämpöjärjestelmien elinkaarikustannukset on esitetty kuvassa 33.
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Kuva 33. Kaukolämmön sekä kaukolämpöä ja sähkölämmitystä varajärjestelmänä käyttävän maalämpöpumpun elinkaarikustannukset.
Maalämmön voidaan todeta olevan kannattava järjestelmä kaukolämpöön verrattuna ja
tarkastelun perusteella rakennusta ei kannata liittää kaukolämpöverkkoon laisinkaan.
Takaisinmaksuaika sähkövarajärjestelmää käyttävällä maalämpöpumpulla on 2 vuotta
vähemmän kuin kaukolämpövarajärjestelmällä, ja elinkaarikustannuksiltaan sähkölämmitys on noin 20 000 € edullisempi varajärjestelmä. Taulukossa 15 on esitetty kaikkien
tutkittujen järjestelmien keskeiset tulokset.
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Taulukko 15. Tutkittujen järjestelmien keskeiset tulokset.
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5.3 Pirkanmaan monitoimitalo
5.3.1 Kohteen kuvaus
Kolmantena pilottiprojektina laskentatyökalun käytölle toimi monitoimitalo Pirkanmaalla. Myös tässä projektissa oli voimassa suunnitteluvaiheen salassapitosopimus,
joten kohteen nimeä ei työssä mainita. Monitoimitalo on pinta-alaltaan noin 10 000 m²
ja se sijaitsee kaukolämpöalueella, joten tutkittavia paikallisen energiantuotannon järjestelmiä verrataan kaukolämpöön. Monitoimitalo on pääosin koulun ja päiväkodin käytössä, mutta sen yhteydessä toimii myös kirjasto, ja rakennuksen liikuntasali on esimerkiksi urheiluseurojen käytössä iltaisin.
Projektin tarkoituksena oli suorittaa kohteelle energian tavoitekulutuslaskenta, jonka
perusteella voidaan tutkia eri energiantuotantojärjestelmiä niiden elinkaarikustannusten
ja muidenkin ominaisuuksien kannalta. Tutkittaviksi järjestelmiksi projektissa valittiin
seuraavat järjestelmät:
• aurinkoenergiajärjestelmät
• maalämpöpumppu
• hake- ja pellettikattila
• tuulivoima.
Rakennus sijaitsee avaralla tontilla, jossa esimerkiksi katolle asennettujen aurinkokennojen tai –keräimien ei pitäisi kärsiä varjostuksista. Lisäksi lämmönkeruukaivoja olisi
mahdollista porata tontille useita, joten lämmönkeruupiirin kokonaissyvyyden ei pitäisi
rajoittaa maalämpöpumpun tehoa. Bioenergiatuotannon kannalta tontilla on riittävästi
tilaa suurellekin polttoainevarastolle, ja lämpölaitos olisi mahdollista sijoittaa rakennuksen ulkopuolelle. Myös tuulivoima otetaan mukaan tarkasteluun, vaikka esimerkiksi
Kuivasjärven koulun energiantuotantotarkastelussa sen todettiin olevan haasteellinen
järjestelmä koulurakennukselle. Tässä tapauksessa tontti on kuitenkin laajempi, ja tuulivoimala olisi mahdollista sijoittaa tarpeeksi kauaksi koululaisten käytössä olevalta alueelta.
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5.3.2 Laskennan lähtötiedot
Kyseisessä projektissa tehtäväkuvaan kuului myös energialaskennan suorittaminen.
Energialaskenta aloitettiin rakennuksen tilamallin luomisesta, joka tehtiin MagiCAD
Room – ohjelmalla arkkitehdin luonnospiirustuksia apuna käyttäen. Luodusta mallista
tehtiin IFC-tiedosto, joka vietiin energiasimulointiohjelma Riuskaan. Kuvassa 34 on
energialaskentaa varten luotu IFC-malli.

Kuva 34. Energiasimuloinnissa käytetty tilamalli.
Energialaskennan kannalta oleellisinta on, että tilamalli vastaa rakenteiltaan todellista
tilannetta. Tilamallia käytetään lähinnä lämpöhäviöiden laskennassa, joten esimerkiksi
ulkoseinät ja ikkunat täytyy mallintaa tarkasti. Rakennuksen tilat mallinnettiin käyttötarkoituksittain, jotta erilaisille tiloille voidaan määrittää totuudenmukaiset lämpökuormat ja ilmanvaihdon ilmamäärät.
Riuskalla suoritetussa energian tavoitekulutuslaskennassa energiantarve pyrittiin määrittämään todellisen energiankulutuksen mukaan. Lähtötietoina käytettiin muun muassa
LVI- ja sähkösuunnittelijalta saatuja arvoja esimerkiksi valaistustehon ja ilmanvaihdon
ilmamäärien osalta. Rakennus on koulun ja päiväkodin lisäksi myös iltaopetus- ja viikonloppukäytössä, joten ilmanvaihtokoneiden käyntiaikataulut tuli huomioida kyseisissä tiloissa myös ilta- ja viikonloppukäytön mukaan. Jäähdytystä rakennuksessa ei ole
muualla kuin keittiössä. Rakennuksen vuotuiseksi energiantarpeeksi saatiin seuraavat
arvot:
• tilojen lämmitys: 699 MWh/v
• lämmin käyttövesi: 133 MWh/v
• kiinteistösähkö: 287 MWh/v
• jäähdytys: 13 MWh/v
• käyttäjäsähkö 251 MWh/v.
• tilojen lämmityksen huipputeho 441 kW
• lämpimän käyttöveden huipputeho 300 kW
• jäähdytyksen huipputeho 91 kW.
Rakennuksen kuukausitason energiantarve on esitetty kuvassa 35.
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Kuva 35. Rakennuksen energiantarve kuukausitasolla (MWh).
Sähkön ja kaukolämmön hintana käytettiin paikallisen toimittajan Leppäkosken hintatietoja. Hakkeen ja pelletin osalta hintana käytettiin Kojonkulman Hake Oy:n ja Vapon
ilmoittamia tietoja. Laskennassa käytetyt energian arvonlisäverottomat hinnat olivat:
• kaukolämpö: 63,05 €/MWh
• sähkö: 80,56 €/MWh
• pelletti: 188 €/t
• hake: 24 €/m³.
Laskennan tarkastelujaksoksi valittiin 30 vuotta ja korkokannaksi 2 % kuten aiemmissakin tapauksissa. Energian hintojen kehitystä ei laskennassa huomioitu.
Rakennuksen sijaitessa kaukolämpöalueella pidetään laskennan vertailutapauksena tilannetta, jossa paikallista energiantuotantoa ei hyödynnetä ja kaikki lämpöenergian tuotetaan kaukolämmöllä. Jäähdytysenergia vertailutapauksessa tuotetaan sähköllä ja jäähdytysenergiantuoton kylmäkertoimena käytetään arvoa 2,5. Vertailutapauksen investointikustannus muodostuu kaukolämmön liittymismaksusta ja jäähdytyskoneiden investointikustannuksista. Vertailutapauksen investointikustannuksiksi ja vuotuisiksi
energianhankintakustannuksiksi saatiin seuraavat arvot:
• investointikustannus 69 633 €
- kaukolämmön liittymismaksu 29 633 €
- jäähdytyskoneet 40 000 €
• kaukolämmön energiamaksu 52 456 €
• kaukolämmön kiinteä kustannus 7 613 €
• kiinteistösähkö 23 581 €.
Vertailutapauksen vuotuisiksi energianhankintakustannuksiksi saatiin näin ollen 83 650
€. Käyttäjäsähköä ei laskennassa huomioitu ostoenergiaksi.

5.3.3 Järjestelmien elinkaarikustannukset

5.3.3.1 Maalämpö
Kohteessa on suuren tontin ansiosta hyvät mahdollisuudet maalämmön hyödyntämiseen
ja maalämmön on aikaisemmassakin tarkastelussa todettu olevan kilpailukykyinen vaihtoehto kaukolämmölle. Kyseisessä kohteessa jäähdytysenergiaa tarvitaan vain vähän,

74
joten se on mahdollista tuottaa kokonaan maalämmön avulla. Toisaalta jäähdytystehontarpeen ollessa pieni ovat jäähdytyskoneiden investointikustannukset maltilliset, eikä
maalämpöratkaisulla näin ollen voida saavuttaa yhtä suuria säästöjä jäähdytyksen investointikustannuksissa.
Maalämpöpumppua ei elinkaarikustannuksiltaan ole kannattavaa mitoittaa täysteholle,
vaan lämmityksen huipputehontarve kannattaa tuottaa varalämmitysjärjestelmällä. Lyhin takaisinmaksuaika maalämpöpumppuinvestoinnille saadaan mitoittamalla järjestelmä mahdollisimman pieneksi. Lyhin takaisinmaksuaika ei kuitenkaan välttämättä tuota
suurinta säästöä kokonaiskustannuksissa.
Laskentatyökalun avulla maalämpöjärjestelmälle voidaan nopeasti selvittää elinkaarikustannuksiltaan tehokkain mitoitus sekä varajärjestelmä. Lyhin takaisinmaksuaika kyseisessä tapauksessa saavutettaisiin 30 % osatehomitoituksella, kun varajärjestelmänä
käytetään kaukolämpöä. Maalämpöjärjestelmän takaisinmaksuaika olisi tällöin 5 vuotta.
Elinkaarikustannuksiltaan edullisempi vaihtoehto on kuitenkin mitoittaa maalämpö 40
% osateholle ja käyttää varajärjestelmänä niin ikään kaukolämpöä. Takaisinmaksuajaksi
saadaan tällöin 7 vuotta, mutta 30 % mitoitukseen verrattuna elinkaarikustannuksissa
säästetään noin 50 000 €. Kyseisessä tapauksessa kaukolämpö on siis kustannuksiltaan
tehokkaampi varajärjestelmä kuin sähkölämmitys, mikä johtuu varajärjestelmän suuremmasta energiankulutuksesta ja kaukolämmön suhteellisesti edullisemmasta kiinteästä tehomaksusta kuin esimerkiksi Kauniaisten toimistotalon tapauksessa.
Maalämpöpumpun mitoitukseksi valitaan näin ollen 40 % tilojen lämmitystehosta ja
varajärjestelmänä käytetään kaukolämpöä. Tällä mitoituksella maalämmöllä voidaan
tuottaa 84 % vuotuisesta lämmitysenergiantarpeesta. Maalämpöpumpun lämpökerroin
on 3,2 ja lämmitysteho 176 kW. Kohteen jäähdytysenergiantarve 91 kW saadaan maajäähdytyksellä katettua kokonaan. Lämmönkeruupiirin kokonaissyvyyden tulee olla
noin 3 700 metriä, joten 250 metriä syviä lämmönkeruukaivoja tulisi porata 15 kappaletta, joka ei tontin laajuuden kannalta ole ongelma.
Maalämpöpumpun investointikustannukset ovat noin 211 000 €, kun huomioidaan
mahdollisesti saatavissa oleva 15 % investointituki. Vertailutapaukseen nähden kaukolämmön liittymismaksussa säästetään noin 15 000 €, minkä lisäksi säästetään jäähdytyskoneiden 40 000 € investointikustannus. Järjestelmien investointieroksi saadaan näin
ollen 157 000 €. Maalämpöjärjestelmän vuotuisten huoltokustannusten arvioidaan olevan 1 500 € enemmän kuin kaukolämpöjärjestelmällä ja kunnossapidon osalta maalämpöjärjestelmälle oletetaan tehtävän noin 75 000 € arvoinen kunnossapitoinvestointi 15
vuoden välein. Vertailutapauksessa oletetaan jäähdytyskoneiden tarvitsevan 20 000 €
arvoinen investointi niin ikään 15 vuoden välein.
Maalämpöpumpulla säästetään vuodessa 480 MWh energiaa, joka on 43 % vähemmän
kuin vertailutapauksen energiankulutus. Energianhankintakustannuksissa maalämmöllä
säästetään yhteensä noin 29 000 € vuodessa. Kaukolämmön hankintakustannuksissa
säästetään noin 44 000 € ja kaukolämmön kiinteissä kustannuksissa noin 3 700 €. Säh-
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kön hankintakustannukset maalämpöä käytettäessä kasvavat noin 17 600 € ja sähkön
tehomaksu noin 1 300 €. Kuva 36 havainnollistaa maalämpöpumpun ja kaukolämpöjärjestelmän vuotuisia energianhankintakustannuksia.
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Kuva 36. Maalämpöpumpun (MLP) ja kaukolämpöjärjestelmän vuotuiset energianhankintakustannukset (€).
Vuotuisissa kokonaiskustannuksissa 40 % osateholle mitoitetulla maalämpöjärjestelmällä säästetään näin ollen noin 27 500 € kaukolämpöjärjestelmään verrattuna. Investointikustannuksen ollessa 157 000 € enemmän saadaan maalämpöjärjestelmän takaisinmaksuajaksi 7 vuotta. 30 vuoden tarkastelujaksolla elinkaarikustannuksissa säästetään noin 380 000 €. Järjestelmien elinkaarikustannukset on esitetty kuvassa 37.
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Kuva 37. Maalämpö- ja kaukolämpöjärjestelmän elinkaarikustannukset 30 vuoden tarkastelujaksolla.

5.3.3.2 Bioenergia
Lämmitysenergia monitoimitalossa olisi myös mahdollista tuottaa kaukolämmön sijasta
bioenergialla. Rakennus ei sijaitse tiheään asutetulla kaupunkialueella ja tontilla riittää
tilaa polttoaineen varastoinnille. Polttoaineena bioenergiakattilassa voitaisiin käyttää
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joko pellettiä tai haketta. Hake on vaihtoehdoista edullisempi, mutta sen poltto vaatii
enemmän huoltoa sekä enemmän varastointitilaa tai tiheämmät polttoaineen täydennysvälit.
Pellettijärjestelmän investointikustannus olisi arviolta noin 158 000 €, kun huomioidaan
15 % investointituki. Investoinnissa säästettäisiin kaukolämpöön verrattuna kaukolämmön liittymismaksu, joten investointieroksi tulisi näin ollen 128 000 €. Pellettikattilan
huoltokustannusten arvioidaan olevan noin 13 000 € vuodessa. Lisäksi kattila täytyy
uusia 15 vuoden välein, minkä kustannukseksi arvioidaan 130 000 €.
Kaukolämmön hankintakustannuksissa pellettikattilalla säästettäisiin 11 100 € vuodessa, minkä lisäksi säästettäisiin kaukolämmön kiinteä kustannus 7 600 €. Energianhankintakustannuksissa säästettäisiin näin ollen yhteensä 18 700 €, mutta vuotuisissa kokonaiskustannuksissa säästöä kertyisi vain 5 700 € pellettikattilan huoltokustannuksista
johtuen. Pellettikattila ei 15 vuoden aikana tuota sen investointikustannuksen verran
säästöä, ja kattilan uusimisesta koituvien kustannusten vuoksi se ei 30 vuoden tarkastelujaksolla ole elinkaarikustannuksiltaan kannattava järjestelmä.
Hakejärjestelmän investointikustannusten arvioidaan olevan 173 000 € pellettiä suuremmasta varastointitarpeesta johtuen, ja kaukolämpöön verrattuna investointieroksi
saadaan 143 000 €. Hakekattilan vuotuisten huoltokustannusten arvioidaan olevan
16 000 € ja pellettijärjestelmän tapaan kattilan uusiminen huomioidaan 130 000 € kunnossapitoinvestointina 15 vuoden välein.
Energianhankintakustannuksissa hakekattilalla säästetään yhteensä noin 32 000 € vuodessa kaukolämpöön verrattuna, ja kokonaiskustannuksissa säästöä kertyy yhteensä
16 000 €. Hakejärjestelmä maksaa investointikustannuksen takaisin 10 vuodessa, mutta
kattilan uusimisesta koituvien kustannusten vuoksi ovat elinkaarikustannukset jälleen
tappiolliset 15 vuoden kohdalla. Kattilan uusimisen jälkeen on investointi jälleen tuottoisa 18 vuoden kohdalla, ja 30 vuoden tarkastelujaksolla hakekattila tuottaa säästöä
noin 47 000 €, vaikka viimeisenä vuotena huomioidaan jälleen kattilan uusiminen. Kuva
38 havainnollistaa pellettikattilan, hakekattilan ja kaukolämpöjärjestelmän elinkaarikustannuksia.
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Kuva 38. Kaukolämmön, hakekattilan ja pellettikattilan elinkaarikustannukset.

5.3.3.3 Aurinkoenergia
Pääenergiantuotantojärjestelmien ohessa kohteessa voitaisiin tuottaa energiaa esimerkiksi myös aurinkoenergiajärjestelmillä. Rakennuksessa on runsaasti kattopinta-alaa,
jonne aurinkojärjestelmä voitaisiin asentaa ja avaran maaston ansiosta varjostuksia ei
pitäisi syntyä. Rakennus on pääosin koulun ja päiväkodin käytössä, mutta monitoimitalossa aurinkoenergiaa voitaisiin hyödyntää kesäkuukausinakin ainakin sähkön ja lämpimän käyttöveden tuotannossa.
Rakennus on vasta suunnitteluvaiheessa ja sille ei vielä olla hakemassa ympäristöluokitusta, mutta asia voi myöhemmin olla ajankohtainen. Aurinkoenergiajärjestelmien osalta kannattaa siis selvittää alustavasti, minkälaisella järjestelmällä voitaisiin tuottaa
LEED-luokituksen paikallisen energiantuotannon vaatimus eli 1 % energianhankintakustannuksista. BREEAM-luokituksessa vaatimus on 10 % energianhankintakustannuksista, mutta siinä myös maalämpö lasketaan paikalliseksi energiantuotannoksi.
Vuotuiset energianhankintakustannukset kohteessa olivat 83 650 €, joten aurinkoenergialla tulisi saavuttaa 837 € säästöä vuodessa. Laskentatyökalun avulla voidaan tutkia, että
aurinkosähköjärjestelmässä kennojen pinta-alan pitäisi olla 76 m². Investointituki huomioituna investointikustannukseksi tulisi tällöin 26 600 €, ja vuotuisissa energianhankintakustannuksissa säästettäisiin 890 € eli 1,1 %. 30 vuoden tarkastelujaksolla aurinkokennot eivät kuitenkaan olisi kannattava järjestelmä, vaan elinkaarikustannukset jäisivät noin 8 500 € tappiolliseksi.
Aurinkolämpöjärjestelmällä tulisi keräinpinta-alan olla 37 m², jotta LEED-luokituksen
vaatimus saavutetaan. Investointikustannukseksi tuli tällöin 11 800 €, ja energianhankintakustannuksissa säästettäisiin 855 € vuodessa. Järjestelmän takaisinmaksuaika olisi
19 vuotta ja 30 vuoden aikana kustannuksissa säästettäisiin noin 5 700 €. Kuva 39 havainnollistaa aurinkosähkö- ja aurinkolämpöjärjestelmän investointikustannuksia suhteessa investoinnin takaisinmaksuun.
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Kuva 39. Aurinkosähkö- ja aurinkolämpöjärjestelmän elinkaarikustannukset suhteessa
investoinnin takaisinmaksuun.

5.3.3.4 Tuulivoima
Kohteessa voisi olla mahdollista myös tuottaa sähköä tuulivoimalla. Rakennus ei sijaitse
lähellä rannikkoa tai tunturilla, jossa tuuliolosuhteet olisivat ihanteellisimmat, mutta
laajalla ja avaralla tontilla tuulivoima on mahdollinen järjestelmä. Laskentaa varten
keskimääräiset kuukausitason tuulen nopeudet selvitettiin Suomen Tuuliatlaksen karttaliittymän avulla (Tuuliatlas 2014b). Vuoden keskituulennopeudeksi kohteen alueella
saatiin 5,5 m/s.
Tuulivoimankin tuotanto kannattaa kohteessa mitoittaa LEED-vaatimuksen mukaisesti
kattamaan 1 % energianhankintakustannuksista. Kohteessa voitaisiin käyttää esimerkiksi nimellisteholtaan 4 kW tuulivoimaloita, joiden potkuri on halkaisijaltaan 5 metriä.
Laskentatyökalun mukaan 1 % energianhankintasäästö voitaisiin saavuttaa 8 kW tuulivoimalalla, joten kohteessa tarvittaisiin kaksi teholtaan 4 kW voimalaa. Kahden voimalan investointikustannukseksi tulisi 15 000 €, kun huomioidaan 25 % investointituki.
Energianhankintakustannuksissa voimaloilla säästettäisiin noin 900 €, joka on 1,1 %
kokonaisenergiakustannuksista. Kuva 40 havainnollistaa kahden pientuulivoimalan
energiantuotantoa kuukausitasolla.
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Kuva 40. Kahden tuulivoimalan kuukausitason energiantuotanto (kWh).
Tuulivoimaloiden vuotuisten huoltokustannusten arvioitiin olevan 400 €, joten kokonaiskustannuksissa tuulivoimaloilla säästettäisiin noin 500 € vuodessa. 30 vuoden tarkastelujaksolla tuulivoimalat eivät olisi elinkaarikustannuksiltaan kannattava investointi, vaan jäisivät noin 4 200 € tappiolliseksi. Kuva 41 havainnollistaa tuulivoimalainvestoinnin elinkaarikustannuksia suhteessa takaisinmaksuun.
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Kuva 41. Tuulivoimalainvestoinnin elinkaarikustannukset suhteessa takaisinmaksuun.

5.3.4 Yhteenveto
Tutkituista päälämmitysjärjestelmistä kannattavin vaihtoehto on maalämpöpumppu,
jonka investoinnin takaisinmaksuaika on 7 vuotta. Maalämpöpumppu on kokonaiskustannuksiltaan edullisinta mitoittaa 40 % teholle ja varalämmitysjärjestelmänä kannattaa
käyttää kaukolämpöä. Maalämpöpumpulla voidaan rakennuksessa kattaa koko jäähdytysenergiantarve, joten investointikustannuksissa säästetään jäähdytyskoneiden hankintakustannukset.
Bioenergiajärjestelmistä pellettikattila ei ole elinkaarikustannuksiltaan kannattava järjestelmä kaukolämpöön verrattuna. Hakekattilalla voitaisiin pitkällä aikavälillä saavuttaa säästöjä kaukolämpöön verrattuna, mutta säästöt jäisivät huomattavasti pienemmiksi
kuin maalämpöpumpulla. Hakekattila vaatisi lisäksi enemmän työtä esimerkiksi huollon, polttoaineen varastoinnin ja polttoaineen kuljetuksen osalta.
Kohteessa voitaisiin lisäksi hyödyntää paikallista energiantuotantoa aurinkoenergiajärjestelmillä ja pientuulivoimalla. Aurinkoenergiajärjestelmistä kannattavampi vaihtoehto
olisi aurinkolämpö, jonka takaisinmaksuaika olisi 19 vuotta. LEED-vaatimuksen täyttämiseksi riittäisi järjestelmä, jonka investointikustannus olisi noin 12 000 €. Aurinkosähkö ja tuulivoima eivät kohteessa olisi kustannuksiltaan kannattavia järjestelmiä.
Tuulivoiman heikko kannattavuus johtuu pääasiassa sisämaan pienestä tuulen nopeudesta, joka on tuulivoimatuotannon kannalta keskeisin asia. Taulukossa 16 on esitetty
tutkittujen järjestelmien keskeiset tulokset.
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Taulukko 16. Tutkittujen järjestelmien keskeiset tulokset.

Tutkittu järjestelmä
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6 Johtopäätökset
Työssä tutkittujen pilottiprojektien perusteella voidaan todeta, että paikallinen energiantuotanto voi olla kannattava ratkaisu kaukolämpöön verrattuna. Kaukolämmön hyödyntäminen on helppo ja investointikustannuksiltaan edullinen vaihtoehto, mutta elinkaarikustannuksissa voidaan paikallisella energiantuotannolla saavuttaa merkittävät säästöt.
Elinkaarikustannusvertailun tulokset riippuvat paikallisesta kaukolämmön, sähkön ja
muiden polttoaineiden hinnoittelusta sekä käytetystä korkokannasta, joten eri järjestelmien kannattavuus tulee tarkastella tapauskohtaisesti.
Tutkituista järjestelmistä kaukolämpöön verrattuna kilpailukykyisin on maalämpöpumppu, jonka takaisinmaksuaika oli parhaimmillaan 7 vuotta. Etenkin jäähdytysenergiaa tarvitsevissa rakennuksissa on maalämpöjärjestelmällä mahdollista saavuttaa hyvä
kannattavuus, sillä maalämpöpumpulla voidaan kattaa suuri osa jäähdytysenergiantarpeesta, jolloin investointikustannuksissa säästetään kalliiden jäähdytyskoneiden kustannukset. Näin ollen esimerkiksi toimistorakennuksissa kannattaa maalämpöpumppua
mitoitettaessa huomioida lämmitystarpeen lisäksi jäähdytys. Lämmitystehon osalta on
maalämpö kannattavinta mitoittaa noin 50 % osateholle ja huipputehontarve voidaan
tuottaa joko kaukolämmöllä tai sähkölämmityksellä. Varajärjestelmän valinta riippuu
paikallisesta kaukolämmön ja sähkön hinnasta sekä maalämpöpumpun mitoituksesta:
alle 50 % tehomitoituksella on kaukolämpö kannattavampi varajärjestelmä ja yli 50 %
mitoituksella vaikuttaa sähkölämmitys olevan kannattavampi vaihtoehto. Maalämmön
haasteena on kalliin investointikustannuksen lisäksi sen tarvitsema laaja lämmönkeruupiiri, joka suurissa kohteissa vaatii useiden lämmönkeruukaivojen poraamista. Lämmönkeruukaivojen välinen etäisyys tulee olla 20 metriä, joten tontin laajuus saattaa rajoittaa lämmöntuotantoa.
Biomassakattiloiden kannattavuus ei kaukolämpöön verrattuna ole yhtä hyvä kuin maalämmön. Pellettilämmitys ei elinkaarikustannuksiltaan ollut kannattava järjestelmä, ja
hakekattila tuotti 30 vuoden tarkastelujaksolla pienet säästöt. Biomassan hinta kuitenkin
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vaihtelee suuresti eri alueiden välillä ja etenkin haketta on mahdollista saada hankittua
hyvinkin edullisesti tietyillä alueilla. Kaukolämpöverkkoon liittyminen on mahdollista
yleensä vain kaupunki- ja taajama-alueilla, joissa biomassan hyödyntäminen on rajoitettua. Näin ollen biomassakattilat sopivat yleensä paremmin alueille, joissa kaukolämpöä
ei ole saatavissa. Öljylämmitykseen verrattuna sekä pelletti- että hakekattilan takaisinmaksuaika oli noin 4 vuotta ja elinkaaren aikana saavutettiin huomattavat säästöt.
Aurinkoenergiajärjestelmistä aurinkosähkö ei ole elinkaarikustannuksiltaan kannattava
järjestelmä, ja aurinkolämmön takaisinmaksuaika on noin 20 vuotta. Aurinkoenergiajärjestelmien investointikustannukset ovat kuitenkin laskeneet merkittävästi viimeisen 10
vuoden aikana ja saman kehityksen voidaan olettaa jatkuvan. Pienien järjestelmien hankintakustannusten voidaan jo nykyhetkellä todeta olevan maltilliset, ja aurinkoenergiajärjestelmät toimivat näkyvänä merkkinä rakennuksen ekologisuudesta, joten niillä
on energiakustannussäästön lisäksi myös mainosarvoa. Jos rakennukselle ollaan hakemassa esimerkiksi LEED-järjestelmän ympäristöluokitusta, on aurinkosähkö- tai aurinkolämpöjärjestelmä tehokas keino paikallisen energiantuotannon pisteen saavuttamiselle.
Pientuulivoima ei Pirkanmaan monitoimitalon pilottiprojektissa ollut kannattava järjestelmä, mikä johtui pääasiassa sisämaan heikoista tuuliolosuhteista. Pientuulivoima voi
kuitenkin olla tuottava järjestelmä esimerkiksi rannikkoseuduilla, joissa sillä voidaan
saavuttaa noin 10 vuoden takaisinmaksuaika. Näin ollen pientuulivoima voi hyvin toimiessaan olla kannattavuudeltaan parempi järjestelmä kuin aurinkoenergia ja sillä on
myös mainosarvon ja ympäristöluokituksen kannalta samat ominaisuudet kuin aurinkoenergialla. Tuulivoima on kuitenkin useissa tapauksissa haasteellisempi järjestelmä
etenkin sijoituksen kannalta kuin aurinkoenergia.
Hajautetun ja paikallisen energiantuotannon voidaan todeta olevan tehokas keino uusiutuvan energiantuotannon lisäämisessä ja EU:n energiatavoitteiden saavuttamisessa, jotka sisältävät, että Suomen energiankulutuksesta tuotetaan 38 % uusiutuvalla energialla
vuoteen 2020 mennessä. Maalämpö on Suomessa yleisesti käytetty lämmitysmuoto
pientaloissa, mutta tutkimuksen perusteella sen käyttö on kannattavaa myös suuremmissa toimitiloissa, joissa sen hyödyntämistä tulisi lisätä. Tekniikan kehittyessä kaikkien
tutkittujen järjestelmien investointikustannukset laskevat ja hyötysuhteet paranevat,
minkä lisäksi fossiilisten polttoaineiden hinnat nousevat. Näin ollen uusiutuva energiantuotanto on tulevaisuudessa yhä kannattavampaa. Energiantuotantojärjestelmien elinkaaret ovat pitkiä, joten investointipäätöksiä tehdessä tulisi huomioida niiden koko elinkaari, ja miettiä perinteisten ratkaisujen lisäksi myös uusia vaihtoehtoja.

7 Yhteenveto
Työn tavoitteena oli kehittää paikallisen energiantuotannon elinkaarikustannusten laskentatyökalu, jolla voidaan tehokkaasti selvittää kohteelle paras energiantuotantojärjestelmä, ja soveltaa työkalua pilottiprojekteissa. Työkalua käytettiin apuna kolmessa pilottiprojektissa, jotka olivat:

82
•
•
•

Kuivasjärven koulu
Kauniaisten toimistorakennus
Pirkanmaan monitoimitalo.

Laskentatyökalun lähtöoletukseksi valittiin tilanne, jossa rakennus liittyy kaukolämpöön
ja hankkii sähköenergian verkosta. Työkalun käyttö pilottiprojekteissa oli nopeaa ja
tehokasta, ja järjestelmien elinkaarikustannusvertailu syntyi helposti vain lähtötiedot
syöttämällä. Ainoastaan Kuivasjärven koulun tapauksessa täytyi vertailutapausta muokata, koska vertailutapauksena oli kaukolämmön sijasta öljylämmitys.
Kuivasjärven koulun pilottiprojektissa tutkittiin pelletti-, hake- ja kaukolämpöjärjestelmää öljylämmitykseen verrattuna. Tutkituista järjestelmistä kannattavin oli hakekattila,
toiseksi kannattavin oli pellettikattila ja kolmanneksi kannattavin maalämpöpumppu. 15
vuoden tarkastelujaksolla kaikki tutkitut järjestelmät olivat kuitenkin kannattavia öljylämmitykseen verrattuna. Järjestelmien investointikustannusten takaisinmaksuaika oli
hake- ja pellettikattilalla 4 vuotta ja maalämpöpumpulla 10 vuotta. Vaikka hakekattila
oli vaihtoehdoista elinkaarikustannuksiltaan edullisin, päätyi asiakas valitsemaan uudeksi järjestelmäksi pellettikattilan sen helpomman käytön vuoksi. Etenkin polttoaineen
pidempiä täydennysvälejä pidettiin tärkeänä tekijänä, koska polttoaineen täydennyksistä
johtuva rekkaliikenne on koulurakennuksessa turvallisuuden kannalta oleellinen asia.
Kauniaisten toimistorakennuksessa tutkittiin paikallista energiantuotantoa mahdollisuutena saavuttaa parempi LEED-järjestelmän ympäristöluokitus. Tutkittaviksi järjestelmiksi valittiin aurinkosähkö-, aurinkolämpö- ja maalämpöjärjestelmä. Paikallisen energiantuotannon LEED-vaatimuksen täyttämiseksi paras vaihtoehto oli aurinkolämpöjärjestelmä. Aurinkokeräimiä kohteessa tuli asentaa vähintään 10 m², jotta energiantuotannon vähimmäisvaatimus saavutetaan. Maalämmöllä kohteessa voidaan saavuttaa pienemmät energianhankintakustannukset, mikä auttaa LEED-pisteiden saamista energiatehokkuudessa. Elinkaarikustannuksilta tehokkainta oli mitoittaa maalämpö kattamaan
50 % lämmitystehosta ja varajärjestelmänä sähkölämmitys oli kaukolämpöä edullisempi
ratkaisu. Tällä mitoituksella maalämpöjärjestelmän takaisinmaksuajaksi tuli 7 vuotta.
Pirkanmaan monitoimitalossa selvitettiin maalämpö- ja bioenergiajärjestelmien kannattavuus kaukolämpöön verrattuna, minkä lisäksi tutkittiin aurinkoenergia- ja pientuulivoimatuotannon kannattavuutta. Tutkituista päälämmitysjärjestelmistä kannattavin oli
maalämpöpumppu, jonka mitoitus on 40 % huippulämmitystehosta ja varajärjestelmänä
käytetään kaukolämpöä. Tällä mitoituksella järjestelmän takaisinmaksuajaksi saatiin 7
vuotta. Pellettilämmitys ei kaukolämpöön verrattuna ollut kannattava järjestelmä, ja
hakekattilalla saavutetut säästöt 30 vuoden tarkastelujaksolla olivat huomattavasti pienemmät kuin maalämmöllä. Pientuulivoimatuotanto kohteessa oli kannattamatonta sisämaan heikkojen tuuliolosuhteiden vuoksi, ja myös aurinkosähkön elinkaarikustannukset jäivät tappiolliseksi. Aurinkolämpöjärjestelmän takaisinmaksuaika oli 19 vuotta.
Mikäli kohteessa halutaan hakea esimerkiksi LEED-luokitusta, voidaan paikallisen
energiantuotannon vaatimus saavuttaa 37 keräinneliön aurinkolämpöjärjestelmällä.
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Liite 1. Energiantuotantojärjestelmien elinkaarikustannuslaskentatyökalun tulossivut
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Energiankulutuksen yhteenveto
Järjestelmä

Lämpöenergia
MWh/v

Kiinteistösähkö
MWh/v

Yhteensä
MWh/v

321
321
0

131
123
9

453
444
9
2%

Kaukolämpö
Aurinkosähkö
Säästetty energia

Vuotuinen energiankulutus järjestelmittäin [MWh]
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0€
738 162 €

Kustannus
Investointi
Ostoenergia
Hoito & huolto
Kunnossapito
Yhteensä
Takaisinmaksuaika

Aurinkosähkö
20 650 €
720 963 €
1 321 €
0€
742 935 €

Erotus
-20 650 €
17 199 €
-1 321 €
0€
-4 773 €
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Energiankulutuksen yhteenveto
Lämpöenergia
MWh/v
321
26
296

Järjestelmä
Kaukolämpö
Maalämpöpumppu
Säästetty energia

Lämmityssähkö
MWh/v
0
115
-115

Kiinteistösähkö
MWh/v
131
108
23

Yhteensä
MWh/v
453
249
204
45 %

Vuotuinen energiankulutus järjestelmittäin [MWh]

Maalämpöpumppu
Kaukolämpö
Lämmityssähkö
Kiinteistösähkö
Kaukolämpö

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Elinkaarikustannusten yhteenveto
Tarkastelujakso
Reaalikorko
Kustannus
Investointi
Ostoenergia
Hoito & huolto
Kunnossapito
Yhteensä
Takaisinmaksuaika

30 vuotta
2%
Kaukolämpö
13 298 €
738 162 €
0€
0€
751 460 €

Maalämpöpumppu
110 813 €
568 817 €
18 813 €
27 095 €
725 538 €

Erotus
-97 516 €
169 346 €
-18 813 €
-27 095 €
25 922 €
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Energiankulutuksen yhteenveto
Järjestelmä

Lämpöenergia
MWh/v

Kiinteistösähkö
MWh/v

Yhteensä
MWh/v

321
404
-83

131
133
-1

453
537
-84
-19 %

Kaukolämpö
Hakekattila
Säästetty energia

Vuotuinen energiankulutus järjestelmittäin [MWh]
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13 298 €
738 162 €
0€
0€
751 460 €

Kustannus
Investointi
Ostoenergia
Hoito & huolto
Kunnossapito
Yhteensä
Takaisinmaksuaika

Hakekattila
59 500 €
508 953 €
98 544 €
0€
666 997 €

Erotus
-46 203 €
229 209 €
-98 544 €
0€
84 462 €
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Energiankulutuksen yhteenveto
Järjestelmä

Lämpöenergia
MWh/v

Kiinteistösähkö
MWh/v

Yhteensä
MWh/v

321
321
0
0%

131
107
24
18 %

453
429
24
5%

Kaukolämpö
Tuulivoima
Säästetty energia

Vuotuinen energiankulutus järjestelmittäin [MWh]

Tuulivoima
Lämpö
Kiinteistösähkö
Kaukolämpö

0

100

200

300

400

500

Elinkaarikustannusten yhteenveto
Tarkastelujakso
Reaalikorko

30 vuotta
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738 162 €
0€
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738 162 €

Kustannus
Investointi
Ostoenergia
Hoito & huolto
Kunnossapito
Yhteensä
Takaisinmaksuaika

Tuulivoima
15 000 €
689 311 €
8 959 €
0€
713 270 €

Erotus
-15 000 €
48 851 €
-8 959 €
0€
24 892 €
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