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1 Johdanto 

1.1 Tausta 

Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikasta annettiin vuonna 2007 lainsäädäntöpaketti, 

johon sisältyvät ns. 20-20-20 tavoitteet. Tavoitteet edellyttävät, että EU:n tulisi vuoteen 2020 

mennessä lisätä energiatehokkuutta 20 prosenttia, kasvattaa kokonaisenergiankulutuksesta 

uusiutuvien lähteiden osuus 20 prosenttiin ja vähentää kasvihuonekaasuja 20 prosenttia 

(Eurooppa-neuvoston päätelmä 2007). Tavoitteiden saavuttamiseksi EU laati vuonna 2012 

energiatehokkuusdirektiivin (2012/27/EU) eli EED:n (engl. Energy Efficiency Directive).  

 

Energiatehokkuusdirektiivi velvoittaa jäsenmaat parantamaan energiatehokkuuttaan 

erilaisilla toimenpiteillä, jotta asetettu tavoite 20 prosentin tehokkuuden parannuksesta 

vuoteen 2020 mennessä saavutetaan. Jäsenvaltiot ohjeistettiin laatimaan kolmen vuoden 

välein energiatehokkuuden toimintasuunnitelman, joka luo pohjan tuleville kansallisille 

toimenpiteille tehokkuuden parantamisen suhteen. Direktiivi velvoitti myös valtiot 

raportoimaan vuosittain kansallisten energiatehokkuustavoitteiden saavuttamisessa 

tapahtuvasta edistyksestä. Euroopan komission on määrä ottaa tarkasteluun nämä 

toimintasuunnitelmat ja vuotuiset raportit, sekä arvioida, kuinka hyvin jäsenvaltiot ovat 

edistyneet energiatehokkuustavoitteiden saavuttamisessa ja energiatehokkuusdirektiivin 

toteuttamisessa. Tarvittaessa komissio antaa jäsenvaltioille suosituksia jatkotoimenpiteistä 

raporttien ja toimintasuunnitelmien arvioinnin perusteella. 

 

Direktiivin artiklassa 24(6) jäsenvaltiot velvoitetaan toimittamaan raporteissaan tilastotiedot 

tehokkaan ja matalatehoisen yhteistuotannon sähkön- ja lämmöntuotannosta suhteessa 

sähkön- ja lämmöntuotannon kokonaiskapasiteettiin. Lisäksi artiklassa ohjeistetaan valtiot 

toimittamaan tilastotiedot sähkön ja lämmön yhteistuotannon  (CHP) sekä kauko-

lämmityksen ja –jäähdytyksen (DHC) tuotantokapasiteeteista. Tilastoitujen tietojen 

perusteella jäsenmaiden tulee myös laskea direktiivissä esitettyjä menetelmiä käyttäen 

yhteistuotannolla saavutetut primäärienergian säästöt verrattuna sähkön ja lämmön 

erillistuotantoon.  

 

Raportoinnin tarkoituksena on yhtenäistää EU-tason tilastointia ja tuottaa päättäjille 

käyttökelpoista tietoa energia-alan kehityksestä. EED:n ohjeistama sähkön ja lämmön 

yhteistuotannon raportointi korvaa aiemman CHP-direktiivin (2004/8/EY) mukaisen 

raportoinnin. Kaukolämmityksen ja –jäähdytyksen raportointi on uusi lisäys EU:n 

vuotuisessa tiedonkeruussa. 

 

Tämän diplomityön aiheena on energiatehokkuusdirektiivin velvoittaman sähkön ja lämmön 

yhteistuotannon sekä kaukolämmityksen ja –jäähdytyksen vuosiraportoinnin suunnittelu ja 

toteuttaminen Suomen laitoskannasta. Diplomityö luo pohjan ensimmäisiin Suomen CHP- 

ja DHC-raportointeihin, jotka toimitetaan Euroopan komissiolle viimeistään 30. päivänä 

huhtikuuta 2018. 
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1.2 Tavoitteet 

Diplomityön tavoitteena on luoda Tilastokeskukselle menetelmät energiatehokkuus-

direktiivin mukaisen sähkön ja lämmön yhteistuotannon sekä kaukolämmön ja –

jäähdytyksen vuosiraportoinnin toteuttamiseksi Suomen laitoskannasta.  

 

Tavoitteena on laskea alustavat tulokset vuosiraportoinnille, arvioida tulosten luotettavuutta, 

sekä raportoinnin laadun parantamiseksi muodostaa arvion perusteella tarvittavat 

kehitystoimenpiteet. Työssä pyritään myös määrittämään raportointien kannalta tarvittavat 

muuttujat, laskentaperiaatteet ja aineistot Tilastokeskuksen sähköistä 

tilastotuotantojärjestelmää varten. 

 

Tutkimuskysymykset ovat seuraavanlaisia: voidaanko energiatehokkuusdirektiivin 

mukaiset CHP- ja DHC-raportoinnit toteuttaa nykyisiä tiedonkeruita hyödyntäen? Jos ei, 

millaisia lisätiedonkeruita tarvitaan? Onko tulosten laatu riittävä? Mitä kehitystoimenpiteitä 

laadun parantaminen vaatii?  Millaisia uudistuksia tilastotuotantojärjestelmään vaaditaan 

raportoinnin työmäärän keventämiseksi? 

1.3 Toteutus 

Työ aloitetaan tarkastelemalla energiatehokkuusdirektiivin pohjalta EU:n toimesta luotuja 

CHP- ja DHC-raportointiohjeita luvuissa 2 ja 3. Ohjeissa on esitetty raportoinnissa 

tarvittavat laskentamenetelmät, luokittelut ja aineistot, sekä määritelty keskeiset termit ja 

käsitteelliset lähtökohdat. Työssä käytettäviin aineistoihin tutustutaan luvussa 4.  

 

Luvussa 5 vuosiraportointien toteutus suunnitellaan käytettävissä olevien aineistojen sekä 

Suomen yksilöllisen laitoskannan suhteen. Ongelmakohtien selvittämiseksi raportointien 

osalta suoritetaan esitestauksia aikaisempien vuosien aineistoja käyttäen. 

Suunnitteluvaiheessa suoritetaan tietotarpeiden kartoitus ja täydennetään tarvittaessa 

puuttuvat tiedot ulkoisilla aineistoilla tai tiedonkeruulla. Lisäksi selvitetään raportoinnin 

tulosten laskennassa tarvittavat tarkemmat menetelmät sekä yhtenäistetään 

raportointiohjeiden luokittelut ja määritelmät Tilastokeskuksen käytäntöjen suhteen. 

Suunnitteluun sisältyy myös raportointiohjeiden kriittinen tarkastelu ja tarvittaessa ohjeita 

koskevien muutosten ehdottaminen. 

 

Luvussa 6  toteutetaan ohjeiden mukaiset vuosiraportoinnit erikseen ohjeiden mukaisesti ja 

muutosehdotusten kanssa, sekä arvioidaan tulosten luotettavuutta. Tuloksia käytetään 

alustavana aineistona vuoden 2018 huhtikuun virallisessa raportoinnissa. Viimeisessä 

luvussa 7 esitetään työn aikana esille nousseet kehitysehdotukset raportoinnin laadun 

parantamisen, suorittamisen sujuvuuden sekä työmäärän vähentämisen suhteen. 
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2 Yhteistuotannon raportointiohjeet 

2.1 Yhteistuotannon yleiskuva 

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto eli CHP (engl. Combined Heat and Power) tarkoittaa 

samanaikaista sähkön ja lämmön tuotantoa yhteistä energianlähdettä käyttäen. 

Yhteistuotannolle on ominaista sähkön erillistuotantoa huomattavasti korkeampi 

kokonaishyötysuhde. Erillistuotannossa sähkön tuotannosta jäljelle jäänyt terminen energia 

vapautetaan käyttämättömänä ympäristöön. Yhteistuotannossa tämä lämpöenergia 

hyödynnetään; tavallisesti käyttökohteena ovat teollisuuden prosessit tai kaukolämmitys. 

Yhteistuotannossa säästetään siis primäärienergiaa; pienemmällä polttoainepanoksella 

saadaan tuotettua sama määrä sähkö- tai lämpöenergiaa erillistuotantoon verrattuna. 

 

Sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos koostuu tavallisesti vähintään seuraavista 

perusosista: 

• höyrykattila höyrykäyttöisessä laitoksessa, tai palokammio kaasukäyttöisessä 

laitoksessa 

• mekaanista energiaa tuottava voimakone 

• generaattori 

• lämmönvaihdin 

 

Höyrykäyttöisessä CHP-laitoksessa prosessin työaineena toimii vesi. Kuvassa 1 on esitetty 

tällaisen CHP-laitoksen toimintaperiaate yksinkertaistettuna. Höyrykattilalla (K) tuotetaan 

tulistettua korkeapaineista höyryä, joka paisuu kulkiessaan turbiinin (T) läpi ja luovuttaa 

samalla osan sisältämästään energiasta turbiinin mekaaniseksi energiaksi. Turbiiniin 

yhdistetyllä generaattorilla (G) mekaaninen energia muunnetaan sähköenergiaksi. 

Turbiinilta poistuvan matalapaineisen höyryn sisältämä energia siirretään 

lämmönvaihtimella (L) haluttuun tarkoitukseen, esimerkiksi kaukolämmön tuotantoa tai 

prosessikäyttöä varten. Lämpöä tuotetaan tarpeesta riippuen höyrynä, kuumana vetenä, 

kuumana ilmana tai jäähdytysvetenä. Lämmönvaihtimen jälkeen vedeksi lauhtunut höyry 

nostetaan paineennostopumpulla (Pu) kattilapaineeseen, ja palautetaan höyrykattilaan uutta 

kiertoa varten. Yhteistuotantolaitokset ovat usein varustettuja eri painetasoilla toimivilla 

turbiineilla, joissa osa höyrystä voidaan poistaa eri käyttötarkoituksia varten väliotoilla. 

Turbiinin läpi kulkeva höyry paisuu asteittain, joten sijoittamalla väliottoja turbiinin eri 

kohtiin saadaan höyryä tarvittaessa ulos useilla eri painetasoilla. Väliotoilla poistettua 

korkeapaineista höyryä voidaan käyttää esimerkiksi kattilaan palaavan veden 

esilämmitykseen, kaukolämmön tuotantoon tai teollisuuden prosesseissa. 
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Höyryn sijaan yhteistuotantolaitoksessa voidaan käyttää työaineena ilman ja polttoaineen 

sytyttämisestä syntyviä palamiskaasuja. Kaasukäyttöisessä yksikössä turbiinin jälkeen 

savukaasujen sisältämä lämpöenergia hyödynnetään höyryjen tapaan, mutta tuotannon 

kokonaishyötysuhde jää pienemmäksi. Kaasuturbiinilaitosten etuina ovat pienempi koko, 

joustavuus tuotannossa ja investointikustannusten edullisuus. Tämä johtuu pääosin siitä, että 

kaasukäyttöisessä laitoksessa höyrykattila on tarpeeton. Vaihtoehtoisesti kaasuturbiinilaitos 

voidaan yhdistää höyrykäyttöiseen laitokseen, jolloin kaasuturbiinista poistuvien 

savukaasujen energiaa käytetään hyödyksi höyrykattilassa. Tällaista yhdistettyä CHP-

yksikköä kutsutaan kombivoimalaitokseksi. (Wikstén 2009) 

 

CHP-prosessin ja sähkön erillistuotantoprosessin oleellisin ero on turbiinilta palaavien 

höyryjen painetasoissa. Sähkön erillistuotantolaitoksessa turbiinissa kokonaan paisuneen 

höyryn paine on n. 0,02-0,05 bar. Tällaista matalapaineista höyryä ei voida enää hyödyntää 

lämmön tuotannossa, vaan höyryn lauhtumisenergia joudutaan vapauttamaan ympäristöön. 

CHP-yksikössä turbiinista palaavan höyryn painetaso on huomattavasti korkeampi (>1 bar), 

jolloin höyryn lauhtuminen tapahtuu korkeammassa lämpötilassa ja lauhtumisessa 

vapautunut energia voidaan siirtää hyötykäyttöön. (Lampinen et al. 2011) 

 

Kuvassa 2 on havainnollistettu eroa CHP-tuotannon ja erillistuotannon tehokkuuksien 

välillä. CHP-yksikkönä on käytetty maakaasulla toimivaa 5 MW:n kaasuturbiinia lämmön 

talteenotolla. Tämä laitos tuottaa 100 yksikön polttoainepanoksella 30 yksikköä 

sähköenergiaa ja 45 yksikköä lämpöä. Erillistuotannossa vaaditaan 91 yksikköä polttoainetta 

saman sähköenergiamäärän tuottamiseen ja vastaavasti 56 yksikköä polttoainetta saman 

lämpömäärän tuottamiseen. Yhteistuotannon kokonaishyötysuhde on 75 prosenttia ja 

huomattavasti korkeampi verrattuna erillistuotannon 51 prosenttiin. Primäärienergiaa 

säästetään kuvan tilanteessa 47 yksikköä, joka on lähes puolet CHP-yksikön 

kokonaisenergiankulutuksesta. (Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto 2016.) 

 

Kuva 1. Yksinkertaistettu yhteistuotantolaitoksen prosessi. Kuvassa höyrykattila (K), 

höyryturbiini (T) ja generaattori (G). (Wikstén, R. 2009) 
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Kuva 2. Yhteistuotannon ja erillistuotannon kokonaistehokkuuksien välinen ero. 

(Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto 2016)  

 

Rakennusaste on eräs keskeisimmistä CHP-yksikköjä koskevista parametreista; se ilmaisee 

CHP-yksikön sähkön ja lämmön tuotannon suhteen. Rakennusasteen määritelmä on 

seuraava: 

 

𝑅𝑎𝑘𝑒𝑛𝑛𝑢𝑠𝑎𝑠𝑡𝑒 =  
𝐶𝐻𝑃−𝑦𝑘𝑠𝑖𝑘ö𝑛 𝑠äℎ𝑘ö𝑡𝑒ℎ𝑜

𝐶𝐻𝑃−𝑦𝑘𝑠𝑖𝑘ö𝑛 𝑙ä𝑚𝑝ö𝑡𝑒ℎ𝑜
   (1) 

 

Energiantarpeesta riippuen tuotantoyksikkö voidaan suunnitella rakennusasteeltaan 

korkeaksi tai matalaksi. Kaukolämmityksessä rakennusaste on tyypillisesti 0,3 – 0,5. 

Teollisuudessa lämmön tarve on usein suurempi, jolloin rakennusaste on n. 0,2 - 0,4. Useissa 

yksiköissä rakennusasteen säätäminen tarpeen mukaan laitoksen ajotilaa muuttamalla on 

myös mahdollista. 

2.2 Määritelmät ja luokittelut 

2.2.1 Tuotantotekniikat 

CHP-raportoinnissa yhteistuotantoyksiköiden tuotantotekniikat on jaettu kahteen eri 

ryhmään: joustaviin yksiköihin ja joustamattomiin yksiköihin.  

 

Joustavissa yksiköissä sähkön ja lämmön kysynnän muutoksiin pystytään mukautumaan. 

Tyypillisessä CHP-yksikössä kattilassa tuotettu höyry kulkee aluksi vastapaineturbiinin läpi, 

jossa se paisuu ja ohjataan mahdollisiin höyryn väliottoihin. Vastapaineturbiinin jälkeen 

höyry on vielä paineistettua (>1 bar), jolloin sitä voidaan hyödyntää lämmöntuotannossa tai 

prosessihöyrynä. Mikäli vastapaineturbiinista palaavaa matalapaineista höyryä halutaan 

hyödyntää sähkön tuotannossa, vaaditaan laitosprosessiin ylimääräistä lauhdeturbiinia eli 
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lauhdeperää. CHP-laitoksen toimiessa lauhdutustilassa, on lämmön tuotanto tilapäisesti 

lopetettu ja kaikki kattilassa tuotetun höyryn sisältämä energia pyritään käyttämään 

turbiinien pyörittämiseen sähkön tuotannon maksimoimiseksi. Tällöin mahdollisimman 

suuri osa höyrystä ohjataan vastapaineturbiinista lauhdeturbiiniin, josta se palaa lämmön 

tuotantoon kelpaamattomana viileänä ja matalapaineisena (0,02-0,05 bar) höyrynä. 

Päinvastaisesti yksikön sanotaan toimivan täydessä yhteistuotantotilassa, kun se toimii 

suurimmalla teknisesti mahdollisella lämmön yhteistuotantoteholla. Tällöin lauhdeperä on 

poistettu kokonaan käytöstä ja vastapaineturbiinista palaava höyry hyödynnetään lämmön 

tuotannossa. Sähkön ja lämmön tuotannon suhdetta voidaan joustavissa yksiköissä muuttaa 

asteittain täyden yhteistuotantotilan ja lauhdutustilan välillä ohjaamalla osa höyrystä 

lauhdeturbiiniin ja osa väliottoihin lämmön tuotantoa varten. CHP-yksikön hyötysuhde on 

korkeimmillaan täydessä yhteistuotantotilassa ja matalimmillaan lauhdutustilassa, joka 

vastaa erillissähköntuotantoa. (Eurostat 2017a.) 

 

Joustavan yksikön etuna on sen sopeutumiskyky lämmön kysynnän muutoksiin. 

Leikkaamalla lämmön tuotantoaan, joustava yksikkö voi hetkellisesti nostaa sähkön 

tuotantotehoa. Joustamattomissa yksiköissä lauhdeperä puuttuu, jolloin sähkön ja lämmön 

tuotannon suhdetta ei pystytä muuttamaan. Mikäli lämpöä tuotetaan yli tarpeen, vapautetaan 

ylimääräinen lämpö käyttämättömänä ympäristöön. 

 

Energiatehokkuusdirektiivin mukainen jako eri CHP-teknologioille löytyy Taulukosta 1. 

”Lomakkeen rivi” –sarakkeesta löytyy raportointilomakkeen rivi, johon kyseisen 

tuotantotekniikan tiedot raportoidaan. Taulukon kohtien a)* ja c) tekniikoita käytetään 

joustavissa yksiköissä, muut tekniikat kuuluvat joustamattomiin yksiköihin. 

 

Taulukko 1. Raportointiohjeiden mukainen luokittelu sähkön- ja lämmön yhteistuotanto-

tekniikoille. (Eurostat 2017a) 
Tunnus Lomakkeen rivi Tuotantotekniikka 

a)* 1 ja 8 Kaasukombiturbiini lämmön talteenotolla ja 

väliottolauhdutusturbiinilla (joustava rakennusaste) 

a)** 1 ja 8 Kaasukombiturbiini lämmön talteenotolla ilman väliottolauhdutus- 

turbiinia 

b) 4 ja 11 Vastapaineturbiini 

c) 5 ja 12 Väliottolauhdutusturbiini (joustava rakennusaste) 

d) 2 ja 9 Kaasuturbiini lämmöntalteenotolla  

e) 3 ja 10 Polttomoottori lämmöntalteenotolla 

f ) 6 ja 13 Mikroturbiini  

g) 6 ja 13 Stirlingmoottori 

h) 6 ja 13 Polttokenno 

i) 6 ja 13 Höyrykone 

j) 6 ja 13 ORC-prosessi (Organic Rankine cycle) 

k) 6 ja 13 Kaikki muut Artiklan 2(30) määritelmän soveltamisalaan kuuluvat 

tekniikat tai niiden yhdistelmät 
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Yleisimpiin CHP-tekniikoihin kuuluvat kaasukombiturbiinit, vastapaineturbiini, 

väliottolauhdutusturbiini sekä kaasuturbiini tai polttomoottori lämmöntalteenotolla. 

 

Vastapaineturbiinilla tarkoitetaan joustamatonta CHP-tuotantotekniikkaa, jossa yksikön 

turbiiniosio koostuu pelkästä vastapaineturbiinista. Turbiinin jälkeen täysin paisunut höyry 

on vielä paineistettua (>1 bar), jolloin sitä voidaan käyttää lämmön tuotannon tarpeisiin. 

Tavallisin käyttökohde on kaukolämmön tuotanto, jossa turbiinista palaava höyry luovuttaa 

lauhduttimessa lämpöenergiaa kaukolämpöverkkoon tiivistyen samalla vedeksi. Lisäksi 

vastapaineturbiini on usein varustettu väliotoilla, joissa höyryä voidaan ottaa ulos eri 

painetasoilla muihin käyttötarkoituksiin, kuten yhteistuotantoprosessin optimointiin tai 

teollisuuden prosessihöyryksi. Joustamattoman tuotantomuodosta tekee lauhdeperän 

puuttuminen, minkä seurauksena vastapaineturbiinista palaavaa paineistettua höyryä ei 

pystytä tarvittaessa hyödyntämään sähkön tuotannossa. 

 

Väliottolauhdutusturbiini merkitsee joustavaa CHP-tuotantotekniikkaa, jossa turbiiniosio 

koostuu vastapaine- ja lauhdeturbiineista. Väliottolauhdutustekniikka eroaa 

vastapainetekniikasta siten, että vastapaineosiosta palaava höyry voidaan tarvittaessa ohjata 

lauhdeturbiiniin sähkön tuotantoa varten. Tällaisilla laitoksilla pystytään mukautumaan 

lämmön kysynnän vaihteluihin, jolloin vastapaineturbiinista paisunutta höyryä ei tarvitse 

vapauttaa hyödyntämättömänä ympäristöön. 

 

Kaasuturbiini lämmön talteenotolla tarkoittaa joustamatonta CHP-tuotantotekniikkaa, jossa 

turbiiniosio koostuu kaasuturbiinista. Kaasuturbiini tuottaa mekaanista energiaa ilman ja 

polttoaineen seoksen sytyttämisestä syntyvillä palamiskaasuilla höyryn sijaan. Lämpöä 

tuotetaan siirtämällä turbiinista palaavista savukaasuista lämpöenergiaa lämmönvaihtimella 

haluttuun käyttötarkoitukseen. 

 

Kaasukombiturbiini voi olla joustava tai joustamaton CHP-tuotantotekniikka, jossa on 

yhdistetty kaasuturbiinitekniikka vastapaine- tai väliottolauhdutustekniikan kanssa. 

Kombitekniikassa kaasuturbiinista palaavia savukaasuja käytetään höyrykattilassa tuotetun 

höyryn lämmittämiseen. Tämä parantaa CHP-laitoksen tehokkuutta, kun höyrykattila vaatii 

vähemmän polttoainetta kiertoveden höyrystämiseen tarvittavan energian tuottamiseen. 

Tuotantomuodon joustavuus riippuu siitä, käytetäänkö höyrypuolella vastapaine- vai 

väliottolauhdutustekniikkaa. Kombitekniikan rakennusaste on muita tekniikoita suurempi 

(n. 0,7 – 1,0), sillä sähkön tuotannon työaineena käytetään sekä kaasua että höyryä. 

 

Polttomoottori lämmön talteenotolla on joustamaton CHP-tuotantotekniikka, jossa 

työaineena käytetään kaasuturbiinin tapaan ilmaa. Polttomoottorissa polttoaineen ja ilman 

seos sytytetään sylinterissä, jolloin seos palaa räjähdysmäisesti ja laajeneva palamiskaasu 

työntää sylinterin mäntää. Männän edestakainen liike muutetaan kiertokangen ja 

kampiakselin avulla pyörimisliikkeeksi, joka muunnetaan sähköenergiaksi generaattorilla. 

Lämpöä tuotetaan siirtämällä männästä palaavista savukaasuista lämpöenergiaa 

lämmönvaihtimella haluttuun käyttökohteeseen. 
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2.2.2 Taserajat 

Raportointiohjeissa yhteistuotantojärjestelmäksi rajataan vain varsinainen 

yhteistuotantoprosessi. Tämä tarkoittaa sitä, että laitosjärjestelmän CHP-tuotantoon käytetyt 

polttoaineet tulee erotella muista polttoaineista, ja kuluttaja-alueelle toimitettujen 

energiatuotteiden, eli CHP-tuotannon, määrät tulee selvittää. Kuluttaja-alueeksi on 

määritelty yhteistuotantoyksikön ulkopuolinen alue, joka kuluttaa yksikön tuottamaa 

energiaa. Kuluttaja-alue voi tarkoittaa teollisuusprosessia, yksittäistä lämmön ja sähkön 

kuluttajaa, kaukolämmitys- tai jäähdytysjärjestelmää, tai sähköverkkoa. 

 

Yhteistuotantolaitoksen yhteyteen saattaa kuulua lämmön erillistuotantoon suunniteltuja 

vara- tai lisäkattiloita, joita käytetään lämmön kysynnän huippujen kattamiseen sekä 

tukemaan tuotantoa CHP-yksikön huollon aikana tai vikatilanteessa. Näiden kattiloiden 

energiapanosta ja –tuotosta ei oteta huomioon laitoksen CHP-tuotannossa. Tilanteissa, joissa 

samalla höyrykattilalla tuotetaan höyryä sekä CHP-tuotantoa että erillistuotantoa varten, 

täytyy kyseisen kattilan energiapanos ja –tuotos jaotella perustellusti eri käyttökohteille. 

(Komission päätös 2008/952/EY.) 

 

Kuvassa 3 on esitetty raportointiohjeiden mukainen taseraja tilanteessa, jossa sama 

höyrykattila tuottaa höyryä useampaan eri käyttökohteeseen. Kuvassa höyrykattila (FB) 

tuottaa lämpöä yhteistuotantoyksikölle, jonka komponentteja ovat höyryturbiini (ST), 

generaattori (G) ja lämmöntalteenottojärjestelmä (HE). Tämän lisäksi kattila saattaa tuottaa 

höyryä, joka ohjataan turbiinin ohi ja hyödynnetään suoraan teollisuuden prosesseissa tai 

kaukolämmön tuotannossa. Tätä höyryä kutsutaan reduktiolämmöksi, eikä sitä tai sen 

kuluttamia polttoaineita lasketa mukaan CHP-yksikön energiataseeseen. (Eurostat 2017a.) 

 

Yhteistuotantoyksikön kuluttama polttoaine määritellään tällöin seuraavasti: 

 

𝐹𝐶𝐻𝑃−𝑡 = 𝐹𝑡 − 𝐹𝑟𝑒𝑑     (10) 

 

missä 𝐹𝑡 on laitoskokonaisuuden höyrykattilan kuluttama polttoainemäärä [J] 

 𝐹𝑟𝑒𝑑 on reduktiolämmön tuotantoon käytetty polttoainemäärä [J] 

 𝐹𝐶𝐻𝑃−𝑡 on CHP-yksikön kuluttama polttoainemäärä [J] 
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Kuva 3. Järjestelmän oikea rajaaminen tilanteessa, jossa höyrykattila tuottaa lämpöä myös 

yhteistuotannon ulkopuoliseen käyttöön. (Komission päätös 2008/952/EY) 

 

Kuvassa 4 on havainnollistettu yhteistuotantoyksikön oikea rajaaminen tilanteessa, jossa 

laitoksella on käytössään sekundäärihöyryturbiini. Tällöin sekundääriturbiini käyttää 

höyrykattilassa tuotettua ensimmäisen turbiinin läpi kulkenutta sekundäärihöyryä 

tuottaakseen sähköä ja lämpöä. Ensimmäisen turbiinin ja sekundääriturbiinin sähköenergian 

tuotokset lasketaan molemmat osaksi CHP-yksikön energiantuotantoa. (Komission päätös 

2008/952/EY.) 

 
Kuva 4. Järjestelmän rajaaminen, kun laitoksessa on sekundäärihöyryturbiineja. 

(Komission päätös 2008/952/EY) 
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2.2.3 Sähkö, lämpö ja polttoaineet 

Raportoinnissa yhteistuotantoyksikön tuottama sähkö on jaoteltu CHP-sähköksi ja ei-CHP-

sähköksi sekä lämpö CHP-lämmöksi. Tuotannossa kulutettu polttoaine on vastaavasti 

jaoteltu CHP-polttoaineeksi ja ei-CHP-polttoaineeksi. 

 

Yhteistuotantoyksikön tuottama lämpöenergia luetaan CHP-lämmöksi (HCHP) jos se 

käytetään taloudellisesti perustellun tarpeen täyttämiseen CHP-yksikön taserajan 

ulkopuolella. Näitä käyttökohteita ovat esimerkiksi kaukolämmitys tai –jäähdytys ja 

teollisuuden prosessit. CHP-lämmöntuotannolle on ominaista, että se saadaan 

sähköntuotannon yhteydessä hyödyntämällä turbiinin läpi kulkevaa höyryä. Tällöin 

reduktioventtiileillä tuotettu lämpö ei lukeudu CHP-lämmöksi. Lisäksi ympäristöön 

vapautettua hyödyntämätöntä tai häviöinä poistunutta lämpöä sekä yksikön taserajan sisällä 

kulkevien energiavirtojen lämmittämiseen käytettyä väliottohöyryä ei myöskään lueta CHP-

lämmöksi. 

 

CHP-yksikön tuottama sähköenergia määritellään seuraavasti: 

 

𝐸𝑡 = 𝐸𝐶𝐻𝑃 + 𝐸𝑒𝑖−𝐶𝐻𝑃     (2) 

 

missä 𝐸𝑡 on CHP-yksikön tuottama kokonaissähköenergia [J] 

 𝐸𝐶𝐻𝑃 on CHP-yksikön tuottama CHP-sähköenergia [J] 

 𝐸𝑒𝑖−𝐶𝐻𝑃 on CHP-yksikön tuottama ei-CHP-sähköenergia [J] 

 

CHP-sähkö tarkoittaa CHP-lämmön yhteydessä tuotettua sähköenergiaa. Täydessä 

yhteistuotantotilassa kaikki laitoksen tuottama sähkö ja lämpö lukeutuvat CHP-tuotannoksi. 

Täydestä yhteistuotantotilasta poistuttaessa lauhdeturbiini otetaan käyttöön ja yksikkö 

tuottaa CHP-sähkön lisäksi ei-CHP-sähköä ja CHP-lämmön lisäksi hyödyntämätöntä 

lämpöä. Ei-CHP-sähkö vastaa käytännössä sähkön erillistuotannossa tuotettua lauhdesähköä 

ja hyödyntämätön lämpö ympäristöön vapautettua lämmön tuotantoon kelpaamatonta 

lauhdehöyryä. Ei-CHP-sähkön tuotanto on riippuvainen yksikön CHP-lämmön tuotannosta 

ja sitä voi myös syntyä ilman lauhdeperää. Mikäli osa vastapaineturbiinista palaavasta 

höyrystä joudutaan vapauttamaan ympäristöön heikon lämmön kysynnän vuoksi, lukeutuu 

kyseisen höyryn yhteydessä tuotettu sähkö Ei-CHP-sähköksi. Kun CHP-lämpöä ei tuoteta 

lainkaan, lasketaan kaikki yksikön tuottama sähkö Ei-CHP-sähköksi. 

 

CHP-yksikön käyttämä polttoaine määritellään seuraavasti: 

 

𝐹𝐶𝐻𝑃−𝑡 = 𝐹𝐶𝐻𝑃 + 𝐹𝑒𝑖−𝐶𝐻𝑃     (3) 

 

missä 𝐹𝐶𝐻𝑃−𝑡 on CHP-yksikön käyttämä kokonaispolttoainepanos [J] 

 𝐹𝐶𝐻𝑃 on CHP-yksikön CHP-tuotantoon käyttämä polttoainepanos [J] 

 𝐹𝑒𝑖−𝐶𝐻𝑃 on CHP-yksikön ei-CHP-tuotantoon käyttämä polttoainepanos [J] 

  

Kuvassa 5 on esitetty yhteistuotantoyksikön energiatase. CHP-yksikön käyttämä polttoaine 

jaetaan kuvan mukaisesti lopullisen tuotannon perusteella joko CHP-polttoaineeksi tai ei-

CHP-polttoaineeksi. Jaottelun tarkoituksena on tehdä ero yhteistuotantoyksikön tehokkaan 

energiatuotannon (CHP-osa) ja erillistuotannon (ei-CHP-osa) välille. (Eurostat 2017a.) 
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Kuva 5. Yhteistuotantoyksikön energiatase jaoteltuna CHP- ja ei-CHP-osaan. (Muokattu: 

Komission päätös 2008/952/EY) 

2.2.4 Kapasiteetit 

Raportointiin kuuluu sähkön ja lämmön yhteistuotannon kapasiteettien ilmoittaminen. 

Sähkön osalta raportoidaan CHP-sähkön tuotantokapasiteetti (CAPCHPelec) ja 

kokonaissähköntuotantokapasiteetti (CAPelec), ja lämmön osalta CHP-lämmön 

tuotantokapasiteetti (CAPCHPheat). CHP-lämmön tuotantokapasiteetti vastaa tehoa joka 

saavutetaan, kun yhteistuotantoyksikköä ajetaan täydessä yhteistuotantotilassa. 

Tuotantokapasiteetti mitataan kaukolämpöverkkoon tai muuhun jakelukohteeseen 

kuuluvilta lämmönvaihtimilta. Kaukolämpöverkkoon liitetyn lämmönvaihtimen 

tuotantokapasiteetti on määritelty seuraavasti: 

 

𝛷𝑙𝑣 = 𝑚𝑘𝑙̇ ∙ 𝑐𝑝,𝑘𝑙 ∙ (𝑇𝑚 − 𝑇𝑡)    (4) 

 

missä 𝛷𝑙𝑣 on lämmönvaihtimen teho [W] 

 𝑚𝑘𝑙̇  on kaukolämpöveden massavirta [kg/s] 

 𝑐𝑝,𝑘𝑙 on kaukolämpöveden ominaislämpökapasiteetti [J/kgK] 

 𝑇𝑚 on lämmönvaihtimelta poistuvan veden lämpötila [K] 

 𝑇𝑡 on lämmönvaihtimelle saapuvan veden lämpötila [K] 

 

Kaukolämpöveden massavirran ja ominaislämpökapasiteetin voidaan arvioida pysyvän 

vakioina, jolloin lämmönvaihtimen tehoon vaikuttaa vain kaukolämpöveden tulo- ja 

menolämpötilat. Talvella kaukolämpöveden menolämpötila on suurempi kuin kesällä 

matalammasta ulkolämpötilasta seuraavien häviöiden seurauksena. Tällöin myös CHP-

lämmön tuotantokapasiteetti on suurempi laitoksen lämmönvaihtimelta mitattaessa. CHP-

raportoinnissa käytetään kaukolämmönvaihtimen tehona nk. kilpiarvoa, joka merkitsee 

lämmönvaihtimen valmistajan ilmoittamaa tehon arvoa. CHP-lämmön tuotantokapasiteetti 

on nettoarvo ja se saadaan lämmönvaihtimien yhteenlasketusta kapasiteetista. 

  

Yhteistuotannosta saatava sähköteho mitataan generaattorien lähtöliitännöissä. CHP-sähkön 

tuotantokapasiteetti vastaa tehoa joka saavutetaan, kun yhteistuotantoyksikköä ajetaan 
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täydessä yhteistuotantotilassa. Kokonaissähköntuotantokapasiteetti riippuu laitoksessa 

käytettävästä tuotantotekniikasta. Joustamattomilla laitoksilla 

kokonaissähköntuotantokapasiteetti vastaa CHP-sähkön tuotantokapasiteettia. Joustavissa 

laitoksissa sähkön tuotantoa voidaan kasvattaa lämmön tuotannon kustannuksella. Näillä 

laitoksilla kokonaissähköntuotantokapasiteetti on suurempi tai yhtä suuri kuin CHP-sähkön 

tuotantokapasiteetti, ja sen arvo saavutetaan, kun laitosta ajetaan lauhdutustilassa. 

Sähköntuotantokapasiteetit ovat bruttoarvoja, eli ne sisältävät myyntitarkoituksiin tuotetun 

sähkön lisäksi laitoksen omakäyttösähkön osuuden. Omakäyttösähköön kuuluvat kaikki 

CHP-tuotannossa sähköä kuluttavat prosessin osat lukuun ottamatta tuotetun lämmön 

siirtoon ja jakeluun liittyvä sähkönkulutus. (Eurostat 2017a.) 

2.2.5 Hyötysuhteet 

Raportointiohjeissa on määritelty yhteistuotantoyksikön kokonaishyötysuhde, CHP-

lämmöntuotannon hyötysuhde ja CHP-sähköntuotannon hyötysuhde. CHP-hyötysuhteita 

käytetään primäärienergian säästöjen laskemisessa ja kokonaishyötysuhdetta 

yksikkökohtaisten tietojen jaottelussa raportointilomakkeeseen. 

 

Yhteistuotantoyksikön kokonaishyötysuhde on määritelty seuraavasti: 

 

𝜂𝑡 =
𝐸𝑡+𝐻𝐶𝐻𝑃

𝐹𝐶𝐻𝑃−𝑡
      (5) 

 

missä 𝜂𝑡 on CHP-yksikön kokonaishyötysuhde [-] 

 𝐹𝐶𝐻𝑃−𝑡 on CHP-yksikön käyttämä kokonaispolttoainepanos [J] 

 𝐻𝐶𝐻𝑃 on CHP-yksikön tuottama CHP-lämpöenergia [J] 

 𝐸𝑡 on CHP-yksikön tuottama kokonaissähköenergia [J] 

 

Yhteistuotantoyksikön CHP-sähkön tuotannon hyötysuhde on määritelty seuraavasti: 

 

𝐶𝐻𝑃 𝐸𝜂 =  
𝐸𝐶𝐻𝑃

𝐹𝐶𝐻𝑃
     (6) 

 

missä 𝐶𝐻𝑃 𝐸𝜂 on CHP-yksikön CHP-sähkön tuotannon hyötysuhde [-] 

 𝐸𝐶𝐻𝑃 on CHP-yksikön tuottama CHP-sähköenergia [J] 

 𝐹𝐶𝐻𝑃 on CHP-yksikön CHP-tuotantoon käyttämä polttoainemäärä [J] 

 

Yhteistuotantoyksikön CHP-lämmön tuotannon hyötysuhde on määritelty seuraavasti: 

 

𝐶𝐻𝑃 𝐻𝜂 =  
𝐻𝐶𝐻𝑃

𝐹𝐶𝐻𝑃
      (7) 

 

missä 𝐶𝐻𝑃 𝐻𝜂 on CHP-yksikön CHP-lämmön tuotannon hyötysuhde [-] 

 𝐻𝐶𝐻𝑃 on CHP-yksikön tuottama CHP-lämpöenergia [J] 

 𝐹𝐶𝐻𝑃 on CHP-yksikön CHP-tuotantoon käyttämä polttoainemäärä [J] 

2.2.6 Primäärienergian säästöt 

Primäärienergian säästöillä eli PES:llä (engl. Primary energy savings) tarkoitetaan sitä 

säästöä polttoaineen kulutuksessa, joka saavutetaan, kun sähköä ja lämpöä tuotetaan 

yhteistuotannolla erillistuotannon sijaan. Säästöjen muodostuminen on havainnollistettu 

kappaleen 2.1 kuvassa 2. Primäärienergian säästöt jakavat raportoinnissa laitokset 
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tehokkaaseen (PES ≥ 10 %) ja matalan tehokkuuden (PES < 10 %) yhteistuotantoon. Lisäksi 

raportoidaan säästöjen kokonaismäärä energiana jäsenvaltion laitoskannasta laskettuna. 

 

Yhteistuotantoyksikön primäärienergian säästöt prosentteina on määritelty 

raportointiohjeissa seuraavasti: 

 

𝑃𝐸𝑆(%) =  [1 −
1

𝐶𝐻𝑃 𝐻𝜂

𝑅𝑒𝑓 𝐻𝜂
+

𝐶𝐻𝑃 𝐸𝜂

𝑅𝑒𝑓 𝐸𝜂

] × 100 %   (8) 

 

missä 𝑃𝐸𝑆(%) on CHP-yksikön primäärienergian säästöt prosentteina [-] 

𝐶𝐻𝑃 𝐻𝜂 on CHP-yksikön CHP-lämmön tuotannon hyötysuhde [-] 

 𝑅𝑒𝑓 𝐻𝜂 on hyötysuhteen viitearvo lämmön erillistuotannolle [-] 

 𝐶𝐻𝑃 𝐸𝜂 on CHP-yksikön CHP-sähkön tuotannon hyötysuhde [-] 

 𝑅𝑒𝑓 𝐸𝜂 on hyötysuhteen viitearvo sähkön erillistuotannolle [-] 

 

CHP-tuotannon hyötysuhteet lasketaan kappaleen 2.2.5 yhtälöiden mukaisesti. Viitearvot 

sähkön ja lämmön erillistuotannon hyötysuhteille ovat polttoaine- ja 

rakennusvuosisidonnaisia ja ne löydetään Komission delegoidusta asetuksesta 2015/2402. 

Tapauksessa, jossa CHP-yksikössä käytetään useampaa kuin yhtä polttoainetta, lasketaan 

viitearvo painotettuna keskiarvona käytettyjen polttoaineiden energiapanosten perusteella 

seuraavasti: 

 

𝑅𝑒𝑓 𝜂 =  
1

𝐹𝐶𝐻𝑃
∑ 𝐹𝑖 ∙ 𝑅𝑒𝑓 𝑛𝑖

𝑛
𝑖=1     (9) 

 

missä 𝑅𝑒𝑓 𝜂 on hyötysuhteen viitearvo sähkön tai lämmön erillistuotannolle [-] 

 n on CHP-yksikön CHP-tuotantoon käyttämien polttoaineiden lukumäärä [-] 

 𝐹𝑖 on indeksiä i vastaavan polttoaineen kulutus energiayksikköinä [J] 

𝑅𝑒𝑓 𝑛𝑖 on indeksiä i vastaavan polttoaineen hyötysuhteen viitearvo sähkön tai 

lämmön erillistuotannolle [-] 

 

Sähkön erillistuotannon hyötysuhteen viitearvoa korjataan laitoksen ilmastollisten 

olosuhteiden ja sähkön käyttökohteen sekä jännitetason perusteella (Komission delegoitu 

asetus 2015/2402). Ilmaston olosuhteiden aiheuttaman korjauksen määrittää laitosalueen 

vuosittaisen keskilämpötilan ero ISO-standardin mukaiseen vakiolämpötilaan (15 °C). 

Jokaista 15 °C:n ylittävää (alittavaa) astetta kohti hyötysuhdetta alennetaan (korotetaan) 0,1 

prosenttiyksikköä. Korjaus koskee vain kaasumaisia polttoaineita, joita vastaavat delegoidun 

asetuksen polttoaineluokat G10, G11, G12 ja G13. 

 

Sähkön käyttökohteesta aiheutuvat korjaukset riippuvat sähköverkon jännitetasosta ja siitä, 

käytetäänkö tuotettu sähkö laitospaikalla vai siirretäänkö se verkkoon jakeluun. Tämä 

korjaus koskee kaikkia delegoidun asetuksen polttoaineita. Taulukossa 2 on esitetty 

korjauskertoimet jännitetasosta ja käyttökohteesta riippuen. Mikäli osa sähköstä käytetään 

laitospaikalla ja osa siirretään verkkoon, lasketaan korjauskerroin painotettuna keskiarvona 

osuuksien perusteella. Ilmastollisten olosuhteiden sekä sähkön käyttökohteen ja verkon 

jännitetason perusteella korjattu hyötysuhteen viitearvo sähkön erillistuotannolle saadaan 

yhtälöstä: 

 



 

14 

 

𝑅𝑒𝑓 𝐸𝜂′ = [𝑅𝑒𝑓 𝐸𝜂 + (15 − 𝑇𝑖) ∙ 0,1
1

°C
] ∙ (𝑝𝑜𝑛𝑘𝑜𝑛 + 𝑝𝑜𝑓𝑓𝑘𝑜𝑓𝑓)  (10) 

 

missä 𝑅𝑒𝑓 𝐸𝜂′ on korjattu hyötysuhteen viitearvo sähkön erillistuotannolle [-] 

 𝑇𝑖 on laitosalueen raportointivuoden keskilämpötila Celsius-asteina [°C] 

 𝑝𝑜𝑛 on laitosalueella käytetyn sähkön osuus kokonaissähköntuotannosta [-] 

 𝑘𝑜𝑛 on jännitetasoa vastaava korjauskerroin paikalla käytetylle sähkölle [-] 

 𝑝𝑜𝑓𝑓 on verkkoon siirretyn sähkön osuus kokonaissähköntuotannosta [-] 

 𝑘𝑜𝑓𝑓 on jännitetasoa vastaava korjauskerroin verkkoon siirretylle sähkölle [-] 

 

Taulukko 2. Sähkön hyötysuhteen viitearvon korjauskertoimet jännitetasosta ja 

käyttökohteesta riippuen. (Komission delegoitu asetus 2015/2402) 
 

Jännitetaso Korjauskerroin (siirretty) Korjauskerroin (paikalla käytetty) 

≥ 345 kV 1 0,976 

≥ 200 - < 345 kV 0,972 0,963 

≥ 100 - < 200 kV 0,963 0,951 

≥ 50 - < 100 kV 0,952 0,936 

≥ 12 - < 50 kV 0,935 0,914 

≥ 0,45 - < 12 kV 0,918 0,891 

< 0,45 kV 0,888 0,851 

 

Primäärienergian säästöt raportoidaan lomakkeessa energiayksikköinä seuraavasti: 

 

𝑃𝐸𝑆(𝐸) =
𝐹𝐶𝐻𝑃

1−𝑃𝐸𝑆(%)
− 𝐹𝐶𝐻𝑃    (11) 

 

missä 𝑃𝐸𝑆(𝐸) on CHP-yksikön primäärienergian säästöt energiayksikköinä [J] 

 𝑃𝐸𝑆(%) on CHP-yksikön primäärienergian säästöt prosentteina [-] 

 𝐹𝐶𝐻𝑃 on CHP-yksikön CHP-tuotantoon käyttämä polttoainemäärä [J] 

2.3 Raportointilomake 

Sähkön ja lämmön yhteistuotannon raportointi suoritetaan täyttämällä Excel-muodossa 

oleva raportointilomake (Liite 1). Lomake sisältää seuraavat 4 välilehteä: EU-1A, EU-1B, 

EU-1C ja EU-2. Taulukossa 3 on esitetty lomakkeen rakenne ja perusteet tietojen 

syöttämiselle. CHP-raportoinnin osalta on rajattu pois välilehti EU-1A, sillä sitä koskevat 

tiedot toimitetaan EU:lle erillisessä raportoinnissa.  

 

Lomakkeessa vaaditaan raportoitavaksi seuraavat CHP-laitosten tiedot: 

• kokonaissähköntuotantokapasiteetti, CHP-sähkön tuotantokapasiteetti ja CHP-

lämmön tuotantokapasiteetti 

• kokonaissähköntuotanto, CHP-sähkön tuotanto ja CHP-lämmön tuotanto 

• käytetty kokonaispolttoaine-energia ja CHP-polttoaine-energia 

• primäärienergian säästöt energiayksikköinä 

• CHP-yksiköiden lukumäärä 

• CHP-tuotantoon käytetty polttoainemäärä ja -energia luokittain. 
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Välilehdille EU-1B ja EU-1C raportoidaan tuotantotekniikan perusteella tiedot 

yhteistuotantolaitosten kapasiteeteista, tuotannosta, käytetystä polttoaine-energiasta, 

primäärienergian säästöistä ja CHP-yksiköiden lukumääristä. Yhteistuotantolaitokset 

jaetaan primäärienergian säästöprosentin perusteella välilehdille EU-1B ja EU-1C ja 

edelleen laitoksen kokonaishyötysuhteesta riippuen taulukoihin 1B1 tai 1B2 ja 1C1 tai 1C2. 

Taulukkoon EU-1D raportoidaan kapasiteetit niiltä yhteistuotantoyksiköiltä, joilla ei ole 

ollut CHP-tuotantoa viitevuonna. Viimeisellä välilehdellä (EU-2) raportoidaan 

yhteistuotantolaitosten CHP-tuotantoon käyttämä polttoainemäärä ja -energia 22 eri 

luokkaan jaoteltuna. 

 

Taulukko 3. CHP-raportointilomakkeen sisältämät taulukot. (Eurostat 2017a) 
Taulukko Selitys 

EU-1A Kansallisen sähkön ja lämmön kokonaistuotannon raportointi (myös yhteistuotannon 

ulkopuolinen energiantuotanto) 

EU-1B Tehokkaan yhteistuotannon raportointi (PES ≥ 10 % tai 0 %) 

EU-1B1  Yhteistuotantoyksiköt, joiden kokonaishyötysuhde ≥ 75 tai 80 % 

EU-1B2  Yhteistuotantoyksiköt, joiden kokonaishyötysuhde < 75 tai 80 % 

EU-1C Matalan tehokkuuden yhteistuotannon raportointi (PES < 10 % tai 0 %) 

EU-1C1  Yhteistuotantoyksiköt, joiden kokonaishyötysuhde ≥ 75 tai 80 % 

EU-1C2  Yhteistuotantoyksiköt, joiden kokonaishyötysuhde < 75 tai 80 % 

EU-1D Yhteistuotantoyksiköt, joilla ei ole CHP-tuotantoa viitevuonna 

EU-2 Yhteistuotannon käyttämät polttoaineet luokittain 

 

Raportointiohjeissa laitoskohtaisten tietojen käsittely on jaettu viiteen päävaiheeseen, joita 

seuraamalla jäsenmaat ohjeistetaan suorittamaan raportointi. Kuvassa 6 on esitetty 

raportointiohjeiden mukainen vuokaavio tulosten määrittämisestä. 

 

Ensimmäisessä vaiheessa määritetään yhteistuontantolaitosten taserajat, joiden perusteella 

selvitetään laitosten energiankäyttö- ja tuotanto kokonaisuudessaan. Tietoja käyttäen 

lasketaan yksiköiden kokonaishyötysuhteet. Mikäli hyötysuhde ylittää joustavilla laitoksilla 

80 % ja joustamattomilla 75 %, voidaan kaiken energiantuotannon olettaa kuuluvan CHP-

tuotantoon. Tällöin voidaan jatkaa suoraan vaiheeseen neljä, jossa laitosten tiedot sijoitetaan 

taulukkoon EU-1B1 tai EU-1C1 yhteistuotantoyksikön PES-arvosta riippuen. Muussa 

tapauksessa siirrytään toiseen vaiheeseen. 
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Kuva 6. Vuokaavio CHP-raportoinnin tulosten määrittämisestä. (Eurostat 2017a) 

 

Toisessa ja kolmannessa vaiheessa käsitellään yhteistuotantolaitoksia, jotka sijoitetaan 

taulukkoon EU-1B2 ja EU-1C2. Näiden laitosten energiantuotanto ja polttoaineiden käyttö 

jaetaan CHP- ja ei-CHP-osiin ohjeissa annettuja laskentaperiaatteita noudattaen. Suomessa 

CHP-laitosten energiankäyttö- ja tuotanto tilastoidaan valmiiksi eri CHP-osiin jaoteltuna, 

joten laskentaperiaatteiden esittäminen sivuutetaan tarpeettomana.  

 

Neljännessä vaiheessa lasketaan kaikkien yhteistuotantolaitosten primäärienergian 

säästöprosentit. Yhteistuotantolaitokset, joiden primäärienergian säästöt ovat suuremmat tai 

yhtä suuret kuin 10 % raportoidaan välilehdelle EU-1B, ja vastaavasti laitokset, joilla säästöt 

ovat alle 10 % välilehdelle EU-1C. Pienille yhteistuotantolaitoksille (sähköteho alle 1 MW) 

primäärienergian säästöjen raja on 0 %. Negatiivisen PES-prosentin omaavat laitokset 

raportoidaan välilehdelle EU-1C. Lisäksi laitokset joilla ei ole viitevuonna lainkaan CHP-

tuotantoa, raportoidaan taulukkoon EU-1D. 

 

Viimeisessä vaiheessa yhteistuotantolaitosten CHP-tuotantoon käyttämät polttoaineet 

jaotellaan ohjeissa määriteltyihin 22 eri polttoaineluokkaan välilehdellä EU-2. Ohjeiden 

määrittelemät luokat on esitetty Taulukossa 4. (Eurostat 2017a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

Taulukko 4. Raportointiohjeiden mukainen polttoaineluokittelu CHP-laitoksille. (Eurostat 

2017a) 

Tunnus Polttoaine 

1 Hard coal 

2 Sub-bituminous coal 

3 Brown coal / lignite 

4 Peat 

5 Peat products 

6 Coke oven gas 

7 Blast furnace and oxygen steel furnace gas 

8 Other coal products (solid) 

9 Residual fuel oil 

10 Refinery gas 

11 Other liquid fossil fuels 

12 Natural gas and gas works gas 

13 Solid biomass 

14 Industrial waste 

15 Municipal waste (renewable) 

16 Municipal waste (non-renewable) 

17 Biogas 

18 Other renewables 

19 Nuclear heat 

20 Solar thermal 

21 Geothermal 

22 Other fuels not mentioned above 
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3 Kaukolämmityksen ja –jäähdytyksen raportointiohjeet 

3.1 Kaukolämmityksen ja –jäähdytyksen yleiskuva 

Kaukolämmitys ja -jäähdytys eli DHC (engl. District Heating and Cooling) tarkoittaa 

järjestelmää, jossa tuotantolaitokselta siirretään taloudellisin perustein jakeluverkon avulla 

lämpöenergiaa höyryn, kuuman veden tai jäähdytysveden muodossa verkkoon liitetyille 

asiakkaille käyttöä varten. Kaukolämmitys on Suomen yleisin rakennusten lämmitysmuoto; 

vuonna 2015 kaukolämmön osuus tilojen lämmitysenergian kulutuksesta oli n. 31 % 

(Tilastokeskus 2016). Syynä tähän on sen energiatehokkuus; kaukolämmön tuotannossa 

hyödynnetään usein sähköntuotannon tai teollisuuden prosessien yhteydessä syntyvää 

lämpöä, joka menisi muuten käyttämättömänä hukkaan. 

 

Kaukolämmöllä tarkoitetaan kuuman veden tai höyryn muodossa asiakkaalle verkkoa pitkin 

siirrettyä lämpöenergiaa. Suomessa kaukolämmöksi on yleisesti mielletty vain rakennusten 

ja tilojen tai veden lämmitykseen käytetty kuuma vesi, mutta EU:n määritelmien mukaan 

siihen sisältyy myös kuuma höyry, jota käytetään tavallisesti erilaisissa teollisuuden 

prosesseissa. Kaukolämmön toimitus tapahtuu kuljettamalla kuuma vesi tai höyry 

maanalaisten eristettyjen putkien kautta käyttökohteeseen, jossa osa sen sisältämästä 

lämpöenergiasta siirretään lämmönvaihtimella asiakkaan käyttöä varten. Höyryä voidaan 

lämmitystarkoitusten lisäksi hyödyntää sellaisenaan teollisuuden prosesseissa, mutta 

haittapuolena ovat suuremmat lämpöhäviöt, jotka seuraavat höyryn vettä korkeammasta 

lämpötilasta ja tarvittavasta suuresta paineesta. CHP on suosituin kaukolämmön 

tuotantomuoto Suomessa; vuonna 2015 n. 73 % kaukolämmöstä tuotettiin sähkön ja lämmön 

yhteistuotantona (Energiateollisuus 2016a). Erillisillä lämpökeskuksilla katetaan tyypilliesti 

hetkittäiset lämmön kysynnän piikit tai tuotetaan lämpöä rajattuun käyttöön. Kaukolämmön 

kysynnän vaihteluun voidaan myös varautua varastoimalla lämpöä myöhempää jakelua 

varten. 

 

Kaukokylmällä tarkoitetaan jäähdytettyä vettä, jota jaetaan asiakkaille 

tilanjäähdytystarkoitusta varten. Jäähdytysvesi siirretään kuuman veden tapaan maanalaisten 

putkien kautta. Kaukolämpöön verrattuna lämpöenergian siirron suunta on kuitenkin 

päinvastainen; kaukojäähdytyksessä asiakkaalta siirretään lämmönvaihtimella lämpöä 

putkistossa kulkevaan jäähdytysveteen, jonka jälkeen lämmennyt vesi palautetaan takaisin 

laitokselle. Jäähdytyslaitoksella kaukokylmävedestä poistetaan siihen asiakkaiden siirtämä 

lämpöenergia, jonka jälkeen vesi jatkaa kiertoaan takaisin verkkoon liittyneille asiakkaille. 

Kaukojäähdytystä tuotetaan tavallisesti lämpöpumpuilla ja vapaajäähdytyksellä 

(Energiateollisuus 2016b). 

3.2 Määritelmät ja luokittelut 

3.2.1 Kaukolämmitys ja –jäähdytys 

Energiatehokkuusdirektiivi ohjeistaa DHC-raportoinnissa käytettävän Rakennusten 

energiatehokkuusdirektiivin 2010/31/EU artiklan 2(19) mukaista kaukolämmityksen- ja 

jäähdytyksen määritelmää. Artiklan määritelmä on seuraava: ”kaukolämmityksellä tai 

kaukojäähdytyksellä tarkoitetaan termisen energian jakelua höyryn, kuuman veden tai 

jäähdytetyn nesteen muodossa keskitetystä tuotantolähteestä verkoston välityksellä useisiin 

rakennuksiin tai kohteisiin käytettäväksi lämmitykseen tai jäähdytykseen sisätiloissa tai 
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prosesseissa”. Kaukolämmöllä tarkoitetaan lämmitystarpeisiin ja kaukojäähdytyksellä 

jäähdytystarpeisiin käytettyä termistä energiaa. 

 

DHC-raportointiohjeisiin on artiklan määritelmän perusteella muodostettu kriteerit, jotka 

täyttävä terminen energia luetaan raportoitavaksi kaukolämmöksi- tai jäähdytykseksi. 

Ensimmäinen kriteeri on, että kaukolämpö tai –jäähdytys tuotetaan eri rakennuksessa tai 

laitosalueella kuin missä se käytetään. Toisena ehtona on, että kaukolämpö tai -jäähdytys 

myydään useammalle kuin yhdelle eri rakennukselle tai toimipaikalle, jotka ovat vähintään 

kahden eri asiakkaan omistuksessa. Asiakkaaksi on määritelty luonnollinen henkilö tai 

oikeushenkilö, joka ostaa energian omaa loppukäyttöään varten. 

 

Teollisuusalueiden kuluttama lämpöenergia muodostaa usein merkittävän osan kansalliseen 

kokonaislämmönkulutukseen verrattuna. Lisäksi nämä alueet tuottavat usein käyttämänsä 

termisen energian itse tai ulkoistavat tuotannon yksittäiselle energiayhtiölle, joka tuottaa 

energiaa vain kyseiselle teollisuusalueelle. Kriteerien tarkoituksena on rajata pois tällaiset 

suljetut verkot ja teollisuusalueet. Perusteena on, että suljettujen verkkojen sisältäminen 

tarkasteluun mukaan ei tuota ymmärrystä kansallisten, alueellisten ja paikallisten 

lämpömarkkinoiden levinneisyydestä sekä kaukolämmön- ja jäähdytyksen tuotannon 

tehokkuuspolitiikasta. (Eurostat 2017b.) 

3.2.2 Tuotantotekniikat 

3.2.2.1 Kaukolämmitys 

Kaukolämmityslaitosten tuotantotekniikat on DHC-raportoinnissa jaettu CHP-tuotantoon, 

erillislämmöntuotantoon ja lämmöntalteenottoon. Kaukolämmön tuotannossa 

tuotantolaitokset siirtävät lämmönvaihtimilla lämpöenergiaa kaukolämpöverkossa 

kiertävään veteen, josta asiakkaat edelleen siirtävät lämpöenergian omaan käyttöönsä. 

Käytön jälkeen jäähtynyt vesi palaa tuotantolaitoksille uutta lämmönlatausta varten. 

Asiakkaan rakennuksissa ja tuotantolaitoksilla kiertävät vedet tai höyryt eivät siis ole 

suoraan kosketuksissa kaukolämpöveden kanssa, mikä mahdollistaa useampien 

lämmöntuotantolaitosten ja asiakkaiden liittymisen samaan lämpöverkkoon. Taulukossa 5 

on esitetty raportointiohjeiden mukainen jaottelu kaukolämmityksen tuotantotekniikoille 

sekä vastaava raportointilomakkeen rivi.  

 

Taulukko 5. Raportointiohjeiden mukainen luokittelu kaukolämmityksen tuotanto-

tekniikoille. (Eurostat 2017b) 

Tuotantotekniikka Lomakkeen rivi 

Sähkön- ja lämmön yhteistuotanto (CHP) 1-4 

Erillislämmöntuotanto 5-8 

Lämmöntalteenotto 9 

 

CHP-tuotannon toimintaperiaatteet on esitelty luvussa 2. DHC-raportointiin sisältyvät 

kaikki kappaleessa 2.2.1 kuvatut CHP-tuotantotekniikat. Mikäli CHP-laitoksessa tuotetaan 

reduktiolämpöä, lasketaan tämä lämpömäärä erillistuotantoon kuuluvaksi. 

 

Erillislämmöntuotantoon kuuluvat kaikki pelkkää lämpöä tuottavat lämpökeskukset. 

Lämpöenergia tuotetaan höyrystämällä tai lämmittämällä vettä suljetussa kattilassa, jonka 

jälkeen veden sisältämä lämpö siirretään lämmönvaihtimella kaukolämpöverkkoon. 
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Primäärienergiana käytetään tulipesässä poltettua polttoainetta tai jotain muuta 

lämmönlähdettä, kuten geotermistä lämpöä, aurinkoenergiaa tai ympäristön lämpöä. Höyryä 

tuottavissa lämpökeskuksissa tuotantotekniikka eroaa yhteistuotannosta siten, että sähkön 

tuotantoon käytettävä turbiini puuttuu järjestelmästä ja kaikki kattilassa syntyneiden 

palamiskaasujen tai vesihöyryn sisältämä hyödyntämiskelpoinen lämpöenergia pyritään 

siirtämään kaukolämpöverkkoon. Teollisuuden kohteet käyttävät usein prosessihöyryä 

tuotannossaan. Tällainen lämpöenergia tuotetaan useimmiten teollisuusalueen omaan 

käyttöön tai ulkoistetaan yksittäisen energiayhtiön tuotettavaksi suljetulla verkolla. 

 

CHP-tuotannon ja erillislämmöntuotannon lisäksi kaukolämmön tuotantoon kuuluu 

raportoinnissa lämmön talteenotto. Lämmön talteenotto sisältää kaiken kemiallisista, 

teollisuuden tai muista prosesseista talteenotetun lämpöenergian.  Tällainen lämpöenergia 

on sekundäärilämpöä, joka on ensisijaisesti käytetty jossain toisessa prosessissa, ja 

vapautettaisiin käyttämättömänä ympäristöön lämmöntalteenottojärjestelmän puuttuessa. 

Lämmön talteenotto perustuu CHP-tuotannon ja erillistuotannon tapaan lämmönvaihtimen 

käyttöön, joka siirtää ylijäämälämmöstä lämpöenergiaa kaukolämpöverkkoon. 

Sekundäärilämpöä saadaan esimerkiksi teollisuusprosessien ylijäämänä, datakeskuksista tai 

metroasemilta. (Eurostat 2017b.) 

3.2.2.2 Kaukojäähdytys 

Kaukojäähdytyksen tuotantomuodot on raportoinnissa jaettu absorptiojäähdytykseen, 

kompressorijäähdytykseen, vapaajäähdytykseen ja jäähdytyksen talteenottoon. 

Kaukokylmän tuotanto on verrattavissa kaukolämmön tuotantoon sillä erolla, että 

tuotantolaitoksissa jäähdytetään kaukokylmäverkossa kiertävää jäähdytysvettä, joka on 

palannut jäähdytyslaitokselle lämmenneenä asiakkaiden käytön jälkeen. Kaukokylmää 

hyödyntävät asiakkaat siirtävät lämpöenergiaa verkossa kiertävään jäähdytysveteen, jonka 

tuotantolaitokset jäähdyttävät uudestaan asiakkaiden käyttöä varten siirtämällä syötetyn 

lämpöenergian verkosta pois. Verkosta poistettu lämpöenergia vapautetaan joko 

käyttämättömänä ympäristöön tai hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan. Taulukossa 6 on 

esitetty raportointiohjeiden mukainen jaottelu kaukojäähdytyksen tuotantotekniikoille sekä 

raportointilomakkeen rivi, mihin eri tuotannot raportoidaan. 

 

Taulukko 6. Raportointiohjeiden mukainen luokittelu kaukojäähdytyksen tuotanto- 

tekniikoille. (Eurostat 2017b) 

Tuotantotekniikka Lomakkeen rivi 

Absorptiojäähdytys 1-2 

Kompressorijäähdytys 3 

Vapaajäähdytys 4 

Jäähdytyksen talteenotto ja muu jäähdytys 5 

 

Absorptio- ja kompressorijäähdyttimet ovat laitteita, jotka kykenevät siirtämään lämpöä 

alhaisemmasta lämpötilasta korkeampaan. Kaukokylmän tuotannossa kylmäverkossa 

virtaavasta vedestä poistetaan jäähdyttimillä lämpöenergiaa, joka vuorostaan vapautetaan 

ympäristöön tai hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan. Jäähdyttimien toiminta perustuu 

matalan kiehumispisteen omaavan jäähdytysaineen hyödyntämiseen, joka kiertää 

jäähdyttimessä kahden lämmönvaihtimen, höyrystimen ja lauhduttimen, välillä.  
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Kuvassa 7 on havainnollistettu kompressorijäähdyttimen toimintaperiaate. 

Höyrystinpuolelle saapuessaan jäähdytysaine on matalapaineisessa nestemäisessä 

muodossa. Kuristusventtiilissä jäähdytysnesteen paine on pudonnut ja lämpötila laskenut  

niin, että se alkaa höyrystyä ottamalla faasimuutokseen vaadittavan lämpöenergian (Q̇j) 

ulkoisesta lämmönlähteestä (lämpötilassa Tj), joka on kaukokylmän tuotannossa 

kylmäverkossa kiertävä vesi. Höyrystymisen jälkeen kaasumaisessa tilassa oleva 

jäähdytysaine muunnetaan ulkoista työtä käyttäen korkeaan paineeseen lauhdutinpuolen 

lämmönluovutusta varten. Tämä prosessin osa on erilainen absorptio- ja 

kompressoritekniikoilla. Kompressoreissa höyrystimeltä tuleva matalapaineinen höyry 

tiivistetään sähkökäyttöisellä kompressorilla kuumaksi ja korkeapaineiseksi kaasuksi. 

Tarvittava työteho (Ẇk) saadaan ympäristöstä kompressorin akselitehona. Lauhduttimessa 

kaasu tiivistyy korkeapaineiseksi nesteeksi luovuttamalla lämpöenergiaa (Q̇l) systeemin 

ulkopuolelle jäähdytysnestettä matalammassa lämpötilassa (Tl) olevaan ympäristöön. 

Korkeapaineinen neste palautetaan takaisin höyrystinpuolelle paisuntaventtiilin läpi ja kierto 

voi jatkua. Absorptiojäähdyttimissä käytetään kompressorin sijaan laitteistoa, jossa 

jäähdytysaine muunnetaan lauhdutinpaineeseen käyttämällä työtehona ulkoista 

lämmönlähdettä.  Tällöin höyrystimeltä tuleva jäähdytysaine absorboidaan liuottimeen, joka 

toimii väliaineena. Lauhdutinpuolella seosta kuumennetaan ulkoisella lämmönlähteellä, 

jolloin jäähdytysaine höyrystyy seoksesta pois kuumana ja korkeapaineisena kaasuna. 

Lauhduttimessa kaasu tiivistyy kompressorijäähdyttimen tapaan korkeapaineiseksi 

nesteeksi luovuttaen lämpöenergiaa ympäristöön. (Lampinen et al. 2009, Koljonen ja Sipilä 

1998.) 

 

 
Kuva 7. Kompressorijäähdyttimen toimintaperiaate. (Lampinen et al. 2009)  

 

Absorptio- ja kompressoritekniikat käyttävät siis eri energianlähteitä kiertoprosessin 

ylläpitämiseen; absorptiojäähdyttimissä energianlähteenä toimii lämpö ja 

kompressorijäähdyttimissä sähkö. Lisäksi absorptio- ja kompressoritekniikoissa käytetyt 

jäähdytysaineet eroavat toisistaan, sillä absorptiotekniikassa jäähdytyshöyryn täytyy 

imeytyä absorboivaan aineeseen. Tehokkuuden puolesta kompressorijäähdytys pystyy 

poistamaan jäähdytettävästä aineesta n. 4-5 -kertaisen määrän lämpöenergiaa kulutettua 

energiayksikköä kohden absorptiojäähdytykseen verrattuna. Absorptiojäähdytyksen etu 

kompressoritekniikkaan verrattuna on säästö sähköenergian kulutuksessa. (Koljonen ja 

Sipilä 1998.) 
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Absorptio- ja kompressorijäähdytyksen lisäksi kaukokylmän tuotantomuotoihin kuuluvat 

raportoinnissa vapaajäähdytys sekä jäähdytyksen talteenotto tai muu jäähdytys. 

Vapaajäähdytyksen ja jäähdytyksen talteenoton toimintaperiaatteet ovat samat. Molemmissa 

tekniikoissa kaukokylmäverkossa kiertävää vettä jäähdytetään siirtämällä siitä 

lämmönvaihtimella lämpöenergiaa matalammassa lämpötilassa aineeseen, yleensä kaasuun 

tai nesteeseen. Tällöin lämmönsiirto tapahtuu spontaanisti, lämpimästä kylmään, jolloin 

energiaa kuluu vain jäähdyttävän aineen kuljettamiseen lämmönvaihtimen läpi. Erona 

vapaajäähdytyksessä ja jäähdytyksen talteenotossa on jäähdyttävän aineen alkuperä. 

Vapaajäähdytyksessä käytetään nimen mukaisesti vapaasti käytettävissä olevaa kylmän 

muotoa. Näihin kuuluvat esimerkiksi meri- ja järvivedet, joet ja talvella ilma. Jäähdytyksen 

talteenotossa jäähdyttävää ainetta saadaan kemiallisten tai muiden teollisuuden prosessien 

ylijäämätuotteena, esimerkiksi jätevesistä. Vapaajäähdytystä ja jäähdytyksen talteenottoa 

voidaan myös käyttää osana absorptio- ja kompressorilaitoksia esijäähdyttämällä 

jäähdyttimelle kulkevaa kaukokylmävettä. 

3.2.3 Polttoaineluokat 

Kaukolämpöä ja –jäähdytystä tuottavien yksiköiden tiedot raportoidaan DHC-lomakkeelle 

laitoksen tuotantotekniikan ja käytetyn polttoaineen perusteella. Taulukossa 7 on esitetty 

raportointilomakkeen taulukkokohtaiset rivit, joille kaukolämpö- ja jäähdytyslaitosten tiedot 

syötetään laitoksella käytetyn polttoaineen perusteella. Jaottelun selventämiseksi yksittäiset 

polttoaineet on jaettu viiteen alaluokkaan, joita käytetään myös raportointilomakkeessa. 

 

Taulukko 7. Polttoaineiden lajittelu DHC-lomakkeen taulukoihin 1 ja 2. 

Category Type of fuel 
Row of table 

Table 1 (KL) Table 2 (KJ) 

Non-renewable 

fuels  

(1) 

Hard coal and patent fuels 1 ja 5 1 

Sub-bituminous coal 1 ja 5 1 

Lignite/brown coal and brown coal briquettes 1 ja 5 1 

Peat 1 ja 5 1 

Coke oven gas 1 ja 5 1 

Blast furnace and oxygen steel furnace gas 1 ja 5 1 

Other coal products (solid) 1 ja 5 1 

Residual fuel oil 1 ja 5 1 

Refinery gas 1 ja 5 1 

Other liquid fossil fuels 1 ja 5 1 

Natural gas and gas works gas 1 ja 5 1 

Industrial waste 1 ja 5 1 

Municipal waste (non-renewable) 1 ja 5 1 

Nuclear heat 1 ja 5 1 

Renewable fuels 

(2) 

Solid biomass 2 ja 6 2 

Municipal waste (renewable) 2 ja 6 2 

Biogas 2 ja 6 2 

Liquid biofuel 2 ja 6 2 

Other renewables 2 ja 6 2 

Electricity (3) Electricity 7 3 

Ambient energy 

(4) 

Geothermal 3 ja 8 4 

Solar energy 3 ja 8 4 

Ambient heat 8 4 

Recovered heat (5) Recovered heat 4 ja 9 2 ja 5 
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3.3 Raportointilomake 

3.3.1 Kaukolämmityksen ja -jäähdytyksen raportointi 

Kaukolämmityksen ja –jäähdytyksen raportointi suoritetaan täyttämällä Excel-muodossa 

oleva raportointilomake, joka löytyy Liitteestä 2.   Energiatehokkuusdirektiivin artikla 24(6) 

velvoittaa jäsenmaat raportoimaan vuotuiset kaukolämmityksen ja –jäähdytyksen kansalliset 

kokonaistuotantokapasiteetit ja energiamääräiset tuotannot. Tietojen jaottelu polttoaine- ja 

tuotantomuotokohtaisesti on jäsenmaille vapaaehtoista. 

 

Lomakkeen taulukkoon 1 raportoidaan kaukolämpöä tuottavien laitosyksiköiden 

nettoarvoiset lämmöntuotantokapasiteetit ja kaukolämmön tuotannot energiana. Tuotetun 

kaukolämmön kokonaismäärän lisäksi voivat jäsenmaat vapaaehtoisesti raportoida, kuinka 

suuret osuudet lämmöstä on tuotettu kuumana vetenä ja höyrynä. Tuotantokapasiteetiksi on 

määritelty kaukolämpöverkkoon energiaa siirtävän lämmönvaihtimen nettoarvoinen 

kapasiteetti ja tuotetuksi kaukolämmöksi lämmönvaihtimen verkkoon siirtämä 

energiamäärä. Kaukolämpöverkossa energian kuljettamisesta ja loppukäyttäjälle 

siirtämisestä aiheutuvia häviöitä ei huomioida raportoinnissa. 

 

Kaukolämpötiedot jaotellaan yksikkökohtaisesti käytetyn tuotantekniikan ja polttoaineen 

perusteella seuraaviin luokkiin: 

1. uusiutumattomia energianlähteitä käyttävät CHP-yksiköt 

2. uusiututuvia energianlähteitä käyttävät CHP-yksiköt 

3. geotermistä energiaa tai aurinkoenergiaa käyttävät CHP-yksiköt 

4. kemiallisista tai muista prosesseista talteenotettua lämpöä käyttävät CHP-yksiköt 

(esim. ylijäämälämpö teollisista tai muista prosesseista) 

5. uusiutuvia energianlähteitä käyttävät erilliset lämmöntuotantolaitokset 

6. uusiutumattomia energianlähteitä käyttävät erilliset lämmöntuotantolaitokset 

7. sähköä käyttävät erilliset lämmöntuotantolaitokset (sähkökattilat) 

8. geotermistä energiaa, ympäristön lämpöä tai aurinkoenergiaa käyttävät 

lämmöntuotantolaitokset 

9. kemiallisista tai muista prosesseista talteenotettua lämpöä käyttävät 

lämmöntalteenottolaitokset 

 

Riveille 1-4 raportoidaan CHP-yksiköiden kaukolämpötiedot. Mikäli CHP-yksikössä 

tuotetaan lisäksi reduktiolämpöä, ilmoitetaan reduktiolämpö tuotannossa käytetyn 

polttoaineen perusteella erillislämmöntuotannoksi riveille 5-8. Lämpöpumput raportoidaan 

käytetyn lämmönlähteen perusteella joko riville 8 tai 9. (Eurostat 2017b.) 

 

Lomakkeen taulukkoon 1 raportoidaan kaukojäähdytystä tuottavien laitosyksiköiden 

nettoarvoiset jäähdytyskapasiteetit ja kaukojäähdytyksen tuotannot energiana. 

Tuotantokapasiteetiksi on absorptio- ja kompressorijäähdyttimien osalta määritelty 

verkkoon liitetyn jäähdyttimen kilpiarvoinen kapasiteetti. Vapaajäähdytyksen ja 

kemiallisista tai muista prosesseista talteenotetun jäähdytyksen kapasiteeteiksi on määritelty 

kaukojäähdytysverkosta pois siirtävän lämmönvaihtimen kilpiarvoinen kapasiteetti. 

Tuotetuksi kaukojäähdytykseksi on määritelty lämmönvaihtimen tai absorptio- ja 

kompressorijäähdyttimen verkosta pois siirtämä energiamäärä. 

 

Kaukojäähdytystiedot jaotellaan yksikkökohtaisesti käytetyn tuotantekniikan ja polttoaineen 

perusteella seuraaviin viiteen luokkaan: 
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1. uusiutumattomia energianlähteitä käyttävät absorptiojäähdytysyksiköt 

2. uusiutuvia energianlähteitä käyttävät absorptiojäähdytysyksiköt 

3. kompressorijäähdysyksiköt (sähkökäyttöiset) 

4. vapaajäähdytys (järvet, joet, kausivarastointi maan alla) 

5. kemiallisista tai muista prosesseista talteenotettu jäähdytys 

 

Riville 4 raportoitava vapaajäähdytys sisältää kaikki vapaasti käytettävissä olevat termistä 

energiaa sisältävät resurssit, jotka kykenevät sitomaan lämpöä  jäähdytysvedestä. Riville 5 

raportoitava talteenotettu jäähdytys sisältää kaiken jäähdytyskäyttöön sopivan termisen 

energian, joka on ensisijaisesti käytetty jossain toisessa prosessissa. (Eurostat 2017b.) 

3.3.2 Tehokkaiden ja matalan tehokkuuden kaukolämmitys- ja 
jäähdytysverkkojen raportointi 

DHC-lomakkeeseen sisältyy vapaaehtoinen osio, jossa raportoidaan kaukolämmitys ja –

jäähdytysverkkoja koskevat tiedot. Verkot jaetaan niihin syötetyn lämmön tuotantoon 

käytettyjen polttoaineiden perusteella tehokkaisiin tai matalan tehokkuuden verkkoihin. 

Verkon tehokkuus on energiatehokkuusdirektiivin artiklan 2(41) mukaisesti määritelty 

seuraavasti: ”tehokkaalla kaukolämmitys ja -jäähdytysjärjestelmällä tarkoitetaan 

kaukolämmitys- tai jäähdytysjärjestelmää, jossa käytetään vähintään 50-prosenttisesti 

uusiutuvaa energiaa, 50-prosenttisesti hukkalämpöä, 75-prosenttisesti yhteistuotannosta 

saatavaa lämpöä tai 50-prosenttisesti tällaisen energian ja lämmön yhdistelmää”. Matalan 

tehokkuuden lämmitys- tai jäähdytysverkoiksi luetaan ne verkot, jotka eivät täytä tätä 

määritelmää. Mikäli samaan kaukolämpö- tai jäähdytysverkkoon on yhdistetty useita 

lämpöä tai jäähdytystä tuottavia yksiköitä, määritetään verkon tehokkuus kaikkien 

yksiköiden yhteenlasketun polttoainemäärän perusteella. 

 

Tehokkaita kaukolämmitys- ja –jäähdytysverkkoja koskevat tiedot vastataan 

raportointilomakkeen taulukoihin 3a ja 4a. Vastaavasti matalan tehokkuuden verkot 

raportoidaan taulukoihin 3b ja 4b. Taulukoihin vastataan seuraavat verkkokohtaiset tiedot: 

      1. asiakkaille toimitettu kaukolämpö tai -kylmä 

       1a. josta teollisuussektorin osuus 

       1b. josta asuin- ja palvelualan osuus 

       1c. josta muiden sektorien osuus 

      2. kaukolämmitys ja -jäähdytysverkkojen lukumäärä 

      3. kaukolämmitys ja –jäähdytysverkkojen yhteenlaskettu pituus 

      4. verkkoon liittyneiden asiakkaiden lukumäärä 

 

Riville 1 raportoidaan asiakkaille toimitettu kaukolämpö tai -kylmä. Tämä tarkoittaa 

tuotantoyksiköiden verkkoon siirtämää kaukolämpöä tai –kylmää, josta on vähennetty 

energian toimittamisesta asiakkaalle aiheutuvat häviöt. Toisin sanoen, riville 1 raportoidaan 

asiakkaan vastaanottama nettoarvoinen kaukolämpö- tai kylmä. Kokonaisenergiamäärän 

lisäksi ilmoitetaan alaluokissa teollisuuden käyttämä osuus, asuin- ja palvelualan osuus sekä 

muiden toimialojen käyttämä osuus. Luokkaan 2 raportoidaan lämmitys- ja 

jäähdytysverkkojen lukumäärät ja luokkaan 3 niiden yhteenlaskettu pituus kilometreinä. 

Kaukolämmitys- tai –jäähdytysverkoksi luetaan ne järjestelmät, jotka täyttävät direktiivin 

2010/31/EU artiklan 2(19) mukaisen määritelmän. Määritelmän täyttävien verkkojen 

asiakkaiden lukumäärä luokkaan 4. 
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Kaukojäähdytysverkkojen tiedot raportoidaan aina kokonaisuudessaan edellä mainittuihin 

luokkiin. Lämmitysverkoilta raportoidaan kokonaismäärän lisäksi erikseen kuuman veden 

ja höyryn osuudet. Jos jäsenvaltio päättää olla erottelematta tehokkaita ja matalan 

tehokkuuden verkkoja, ilmoitetaan kaikki tiedot matalan tehokkuuden verkkoina 

taulukkoihin 3b ja 4b. (Eurostat 2017b.)  
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4 Tutkimuksessa käytettävät aineistot 

4.1 Sähkön ja lämmön tuotantotilasto 

Tilastokeskuksen Sähkön ja lämmön tuotantotilasto eli SL-tilasto sisältää vuosittaiset 

Suomen kansalliset sähkön ja lämmön tuotantoa koskevat tiedot. SL-aineisto tuotetaan 

Tilastokeskuksen YEIS-tilastotuotantojärjestelmän avulla, jota käytetään myös teollisuuden 

energiankäyttöä ja ympäristösuojelumenoja koskevien tilastojen tuottamiseen. SL-tilasto on 

suurin tutkimuksessa käytettävä aineisto. 

 

SL-tilasto koostuu useista ulkoisista tietolähteistä, joista tärkeimmät ovat Energiateollisuus 

ry:n (ET) Sähkötilasto ja Kaukolämpötilasto, Kuntaliiton kootut tiedot pienistä 

lämpölaitoksista sekä Tilastokeskuksen oma erillislämmöntuotantoa koskeva kysely 

(LATU). Biokaasurekisterin mikro-CHP-laitoksia lukuunottamatta, SL-tilasto kattaa lähes 

kaikki sähkön ja lämmön erillis- ja yhteistuotantoa koskevat tiedot. SL-tilaston tiedot 

validoidaan ja tarvittaessa korjataan ulkoisten vertailuaineistojen avulla. Näihin 

vertailuaineistoihin kuuluvat Energiaviraston (EV) päästökauppa-aineisto, Valtion 

ympäristöhallinnon VAHTI-aineisto ja Luonnonvarakeskuksen (LUKE) puupolttoaineita 

koskeva aineisto. Vertailuaineistoja käytetään pääasiassa tuotantolaitosten polttoainetietojen 

tarkastamiseen. 

 

SL-tilastossa energiantuotanto on jaettu sähköön, kaukolämpöön ja teollisuuslämpöön, jotka 

on edelleen jaoteltu tuotantomuodoittain ja polttoaineittain. Kaukolämpö on määritelty 

tilastossa kuumana vetenä kaukolämpöverkkojen kautta myydyksi lämpöenergiaksi. 

Teollisuuslämmöllä viitataan useimmiten teollisuuden tuotannon tarkoituksiin 

prosessihöyryn muodossa tuotettua lämpöenergiaa, mutta siihen sisältyy myös kaikki muu 

lämpö, jota ei lueta kaukolämpöön. Teollisuuslämpö on edelleen jaettu laitoksen omaan 

käyttöön sekä samalla laitosalueella toimiville yrityksille toimitettuun lämpöön tai 

laitosalueen ulkopuolelle toimitettuun lämpöön. Tiedot perustuvat suoraan yrityksiltä 

saatuihin vastauksiin. 

 

Yhteistuotantolaitosten energiantuotanto on SL-tilastossa eritelty sähkön osalta CHP- ja 

lauhdetuotantoon, ja lämmön osalta CHP- ja reduktiotuotantoon. Lähtöaineistosta 

energiantuotanto saadaan valmiiksi näihin osiin jaettuna. Polttoaineen kulutusta ei ole 

erikseen eritelty, joten sen osuudet eri tuotannoissa arvioidaan. Lauhde- ja 

reduktiotuotannon kuluttamat polttoaineet saadaan arvioimalla kyseisten tuotantojen 

hyötysuhteiksi 30-50 % ja 70-90 % vastaavasti. Yhteistuotannossa kulutetut polttoaineet 

kohdistetaan tuotetulle sähkölle ja lämmölle energia- ja hyödynjakomenetelmiä käyttäen. 

 

Kuvassa 8 on ruudunkaappaus SL-tilastosta Exceliin tuoduista sähkön ja lämmön 

tuotantolaitosten tiedoista. Yksi rivi ilmoittaa tuotetun sähkö- ja/tai lämpöenergian käytettyä 

polttoainemäärää ja tuotantotyyppiä kohden.  Näiden tietojen lisäksi tilastosta löytyy 

lukuisia muita laitoksen toimintaa kuvaavia muuttujia, kuten koneikkojen lukumäärä, CHP- 

ja kokonaishyötysuhteet, polttoaineen osuus kokonaispolttoainemäärästä sekä sähkön- ja 

lämmön tuotantokapasiteetit. Polttoaineet luokitellaan Tilastokeskuksen oman vuosittain 

päivitettävän polttoaineluokituksen perusteella (Tilastokeskus 2017). 
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Kuva 8. Ruudunkaappaus Exceliin tuodusta SL-aineistosta. 

4.2 Kaukolämpötilasto ja Kaukojäähdytystilasto 

Energiateollisuus ry:n Kaukolämpötilasto ja Kaukojäähdytystilasto ovat vuosittain 

julkaistavia tilastoja Suomen kaukolämmitys ja –jäähdytystoimintaa koskien. 

 

Kaukolämpötilastoon eli KL-tilastoon kuuluvat kaikki lämpöä tuottavat Energiateollisuus 

ry:n jäsenet, jotka ovat viitevuonna vastanneet ET:n tilastokyselyyn. Lisäksi tietoja 

täydennetään erillisellä kyselyllä niiltä lämmöntuottajilta, jotka myyvät tuottamansa 

lämmön edelleen toimitettavaksi ET:n tilastoinnin piirissä olevien kaukolämpöyritysten 

asiakkaille. Kaukolämpötilaston lämmön tuotantotietoja hyödynnetään Tilastokeskuksen 

vuotuisen SL-tilaston muodostamisessa. Tuotantotietojen lisäksi KL-tilasto sisältää mm. 

seuraavia yritys- ja paikkakuntakohtaisia tietoja kaukolämpöön liittyen: asiakkaiden 

käyttämä kaukolämpöenergia kokonaisuudessaan ja sektoreittain, kaukolämmön 

kuljetukseen liittyvät häviöt, kaukolämmön tuotantoon käytetyt polttoaineet, 

kaukolämpöverkkojen pituudet, asiakkaiden lukumäärät, sekä kaukolämpölaitosten 

tuotantotyypit, kapasiteetit ja pääpolttoaineet. Huomioitavaa on, että kaukolämpötilasto 

kerää ainoastaan kuumana vetenä tuotetun kaukolämmön ja sitä koskevien jakeluverkkojen 

tietoja, mikä rajaa höyrynä tuotetun kaukolämmön tilaston ulkopuolelle. (Energiateollisuus 

2016a.) 

 

Kaukojäähdytystilasto eli KJ-tilasto sisältää tuottajakohtaisia tietoja kaukojäähdytykseen 

liittyen. Tilastosta löytyy tietoja mm. jäähdytysenergian tuotannoista ja kapasiteeteista 

tekniikkakohtaisesti, asiakkaiden lukumääristä sekä jäähdytysverkkojen pituuksista. 

Kaukojäähdytyksen tuotanto on Suomessa toistaiseksi vielä suhteellisen pientä, joten myös 

KJ-tilasto on tulevaisuudessa muutoksen kohteena. (Energiateollisuus 2016b.) 

4.3 Muut aineistot 

SL-, KL-, ja KJ-tilasto kattavat suurimman osan työssä käytettävistä aineistoista. Muihin 

aineistoihin kuuluvat Energiaviraston voimalaitosrekisteri, Suomen biokaasulaitosrekisteri, 

Euroopan komission delegoitu asetus 2015/2402, kapasiteettikyselyssä kerätty aineisto, 

Ilmatieteen laitoksen vuositilastot sekä Fingridin kantaverkkotiedot. 

 

Energiaviraston voimalaitosrekisteri sisältää kattavat tiedot Suomessa toimivien 

voimalaitosten sähköntuotantokapasiteeteista. EV tilastoi kapasiteettitiedot kaikilta 

vähintään yhden megawatin suuruisilta voimalaitoksilta. Tietojen ilmoitusvelvollisuus on 

voimalaitosten haltijoille lakisääteinen ja perustuu sähkömarkkinalakiin. 

Kapasiteettitietojen lisäksi rekisteristä löytyy voimalaitosten rakennusvuosi, tuotantotyyppi 

ja pääpolttoaine. (Energiavirasto 2016.) 
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Komission delegoitu asetus 2015/2402 on EU:n säädös, jossa tarkennetaan 

Energiatehokkuusdirektiivin määräämiä ja CHP-raportointiohjeiden mukaisia 

primäärienergian säästöjen laskentaa koskevia menetelmiä. Delegoitu asetus sisältää 

primäärienergian säästöjen laskennassa tarvittavat sähkön ja lämmön erillistuotannon 

hyötysuhteiden viitearvot, sekä viitearvojen hienosäätöä koskevat korjauskertoimet. 

 

Biokaasulaitosrekisteri on Itä-Suomen yliopiston vuosittain julkaisema aineisto, joka 

sisältää tietoa Suomessa toimivista biokaasua tuottavista laitoksista. Rekisteriin kerätään 

tietoa laitosten kaasun tuotannosta sekä käyttökohteista. Tässä työssä 

biokaasulaitosrekisteristä saadaan SL-tilastosta puuttuvien pienen teholuokan (<1 MW) 

mikro-CHP-laitosten tuotantoa ja kulutettuja polttoaineita koskevat tiedot. (Huttunen, J. & 

Kuittinen, V. 2017.) 

 

SL-tilaston CHP-laitoksia koskevissa tuotantokapasiteettitiedot päivitettiin työn aikana 

kyselyllä. Kapasiteettikysely suoritettiin sähköpostikyselynä voimalaitosten vastaavilta 

henkilöiltä, joiden yhteystiedot saatiin ET:n Sähkötilastosta. Kyselylomakkeessa 

tiedusteltiin laitosten kokonaissähkön-, CHP-sähkön-, ja CHP-lämmöntuotanto-

kapasiteetteja. Kapasiteettikyselyssä kerättyä aineistoa ei voida esittää tässä työssä sen 

luottamuksellisuuden takia. 
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5 Vuosiraportoinnin toteuttaminen 

5.1 Sähkön ja lämmön yhteistuotanto 

5.1.1 Edeltävä raportointi 

Edeltävä sähkön ja lämmön yhteistuotannon vuosiraportointi toteutettiin CHP-direktiivin 

2004/8/EY mukaisesti. Raportointi sisälsi kaksi välilehteä: EU-1 ja EU-2. Välilehdellä EU-

1 ilmoitettiin tuotantoteknologian mukaan jaoteltuna tiedot valtion yhteistuotantolaitosten 

kapasiteeteista, lauhde- ja CHP-sähkön sekä CHP-lämmön tuotannosta, käytetystä CHP-

polttoaine-energiasta ja yksiköiden lukumääristä. Kokonaishyötysuhteesta riippuen yksiköt 

jaoteltiin korkean hyötysuhteen yksiköihin (hyötysuhde ≥ 75 % tai 80 %) tai matalan 

hyötysuhteen yksiköihin (hyötysuhde < 75 % tai 80 %). Välilehdellä EU-2 raportoitiin 

yhteistuotannossa käytetty polttoainemäärä ja -energia 19 eri luokkaan jaoteltuna. Lisäksi 

yhteistuotantolaitokset jaoteltiin päätoimisten ja toissijaisten tuottajien kesken. Päätoimiset 

tuottajat tuottavat energiaa myyntiin ensisijaisena toimintanaan. Toissijaisilla tuottajilla 

energiantuotanto tukee yhtiön varsinaista päätoimintaa, joka on useimmiten jokin 

teollisuuden toimiala. 

 

EED:n mukaisessa uudessa CHP-raportoinnissa tulevat seuraavat muutokset vanhan 

lomakkeen suhteen: 

• CHP-polttoaine-energian lisäksi raportoidaan laitosten kokonaispolttoaine-energia 

(sis. CHP- ja ei-CHP-osat). 

• Laitosten primäärienergian säästöt raportoidaan uutena arvona. 

• Laitokset jaotellaan primäärienergian säästöjen perusteella tehokkaaseen 

yhteistuotantoon ja matalan tehokkuuden yhteistuotantoon. 

• Polttoaineluokkien määrä kasvaa 22:een. 

• Laitosten jaottelu päätoimisiin tuottajiin ja toissijaisiin tuottajiin poistetaan. 

5.1.2 Muutokset raportointiin 

Energiatehokkuusdirektiivin mukaisessa raportoinnissa kaikki yhteistuotantolaitoksessa 

tuotettu sähkö- ja lämpöenergia voidaan lukea CHP-tuotannoksi, mikäli 

kokonaishyötysuhde ylittää joustavilla laitoksilla 80 % ja joustamattomilla laitoksilla 75 %. 

Tämä periaate vähentää jäsenvaltioiden raportoinnista aiheutuvaa kuormitusta. Tapauksessa, 

jossa laitoksen hyötysuhde alittaa raja-arvon, voidaan olettaa, että osa laitoksen 

energiantuotannosta on lauhdetuotantoa. Mikäli valtio ei tilastoinnissaan erottele valmiiksi 

yhteistuotantona ja lauhteena tuotettua energiaa, joudutaan edellä mainittujen laitosten 

tuotannosta erottelemaan kyseiset osat raportointiohjeissa annettuja menetelmiä käyttäen. 

Tämä edellyttää lisätietojen keruuta hyötysuhteen rajan alittavilta yhteistuotantolaitoksilta. 

 

Suomessa yhteistuotantoyksiköiden CHP- ja lauhdetuotannot tilastoidaan valmiiksi 

eriteltynä, joten tarvetta lisätietojen keruulle ei ole. Tämän seurauksena EU:n 

raportointiohjeita noudatettaessa hyötysuhteen raja-arvon ylittävien laitosten tuotannot 

saattavat vääristyä, mikäli laitos tuottaa CHP-tuotannon lisäksi lauhdesähköä. Tässä työssä 

raportointi suoritetaan kahdella eri tavalla ja niiden tuloksia vertaillaan: 

 

 

1. Tarkka raportointitapa, jossa laitoksen lauhdetuotanto raportoidaan 

toteutumien mukaisesti.  
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2. Vaihtoehtoinen tapa, jossa energiantuotanto luetaan kokonaan CHP-

tuotannoksi laitoksen hyötysuhteen ylittäessä määritetyn raja-arvon.  

 

Huomioitavaa on, että tavassa 1 laitokset jaetaan kokonaishyötysuhteesta riippuen 

taulukoihin 1B1 tai 1B2 ja 1C1 tai 1C2 raportointiohjeiden mukaisesti, vaikka kyseistä 

hyötysuhdetta ei käytetä CHP-tuotannon määrittämisessä kuten tavassa 2. 

5.1.3 Raportoinnissa tarvittavat aineistot 

Vuosiraportoinnissa tarvittavat tiedot saadaan seuraavista aineistoista: SL-tilastosta (SL), 

EV:n voimalaitosrekisteristä (EV), Suomen biokaasulaitosrekisteristä (Bio), Komission 

delegoidusta asetuksesta 2015/2402 (EU), kapasiteettikyselystä (Kap), 

Kaukolämpötilastosta (KL), Fingridin kantaverkkokartasta (Fingrid) sekä Ilmatieteen 

laitoksen vuositilastosta (ITL). Raportoinnissa käytetään tilastovuoden 2016 aineistoja. 

Taulukossa 8 on esitetty mitä aineistoa käytetään kunkin raportoinnissa vaadittavan tiedon 

lähteenä. Tunnus-sarakkeen kirjaimet vastaavat raportointilomakkeen tunnisteita. 

Primäärienergian säästöjen ja säästöprosentin määrittämisessä tarvitaan useita muuttujia, 

jotka on jaettu taulukossa erikseen osioon PES. 

 

Taulukko 8. CHP-raportoinnissa vaadittavat tiedot käytettävissä olevan aineiston suhteen.  

 
 

SL-tilasto kattaa suurimman osan raportoinnissa tarvittavista tiedoista; SL-aineistosta 

saadaan lähes kaikkien Suomen yhteistuotantolaitosten sähkön ja lämmön tuotantoa, sekä 

polttoaineita koskevat tiedot tuotantotekniikkakohtaisesti. Biokaasulaitosrekisterillä 

täytetään SL-tilastosta puuttuvat mikro-CHP-laitoksia koskevat tiedot. Kapasiteettitietojen 

puolesta SL-tilasto ei ollut täysin ajan tasalla, joten tiedot päivitettiin EV:n 

voimalaitosrekisterin, Kaukolämpötilaston ja kapasiteettikyselyn avulla. Laitosten 

kokonaissähköntuotantokapasiteetit saatiin lähes poikkeuksetta voimalaitosrekisteristä ja 

osa lämmöntuotannon kapasiteeteista KL-tilastosta. Puuttuvat kapasiteettitiedot kerättiin 

diplomityön aikana sähköpostikyselynä laitosten vastaavilta henkilöiltä. 

 

Primäärienergian säästöjen laskeminen edellyttää useiden eri aineistojen käyttöä. CHP-

sähkön ja –lämmön hyötysuhteet sekä laitoksen omakäyttösähkön osuudet saadaan SL-

tilastosta. Sähkön ja lämmön erillistuotannon hyötysuhteiden viitearvot määritetään 

Sarake Raportoitava tieto (laitoskohtainen) SL EV Kap KL Bio EU ITL Fingrid

- Tuotantotekniikka X

- Kokonaishyötysuhde X

A Kapasiteetti (CHP-sähkö) X

B Kapasiteetti (kokonaissähkö) X X

C Kapasiteetti (CHP-lämpö) X X

D Tuotanto (CHP-sähkö) X X

E Tuotanto (kokonaissähkö) X

F Tuotanto (CHP-lämpö) X X

G Polttoaineen kulutus (CHP- ja ei-CHP) X

H Polttoaineen kulutus (CHP) X X

J Yksiköiden lukumäärä X

CHP-sähkön ja -lämmön tuotannon hyötysuhteet X

Sähkön ja lämmön erillistuotannon hyötysuhteiden viitearvot X

Omakäyttösähkön osuus X

Rakennusvuosi X

Kantaverkon jännitetaso X

Ulkoilman keskilämpötila X

- Polttoaineen kulutus luokittain X

Taulukot EU-1B, EU-1C, EU-1D ja EU-2 Aineisto

I

(PES)
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komission delegoidun asetuksen 2015/2402 mukaisesti yhteistuotannossa käytettyjen 

polttoaineiden ja laitoksen rakennusvuoden perusteella. Rakennusvuosien lähteenä 

käytetään voimalaitosrekisteriä. Viitearvojen korjausta varten tarvitaan myös tiedot 

vuosittaisesta keskilämpötilasta sekä kantaverkon jännitetasosta. Keskilämpötilan lähteenä 

käytetään Ilmatieteen laitoksen vuositilastoa ja kantaverkkojen tiedot saadaan Fingridin 

voimansiirtoverkkoja koskevasta kartasta (Ilmatieteen laitos 2017, Fingrid 2017). 

5.1.4 Luokittelut ja määritelmät 

Tilastokeskuksen SL-tilastossa CHP-laitosten tuotantomuodot on tiivistetty kolmeen 

luokkaan: vastapainetuotanto (K1/T1), kaasuturbiini tai moottori lämmöntalteenotolla 

(K2/T2), ja kombituotanto (K3/T3). Laitoksen tuottaman lämmön pääsääntöisestä 

käyttökohteesta riippuen tiedot on jaettu kaukolämmön (K) tai teollisuuden tuotantoon (T). 

Tuotantomuotoja on myös edelleen tarkennettu jakamalla ne kuuteen tuotantotekniikkaan, 

jotka ovat kaasukombiturbiini, vastapaineturbiini, väliottolauhdutusturbiini, sekä 

kaasturbiini tai polttomoottori lämmön talteenotolla. Taulukossa 9 on esitetty eri 

tuotantotekniikoiden vastaavuus energiatehokkuusdirektiivin ja raportointilomakkeen 

mukaisten laitostyyppien suhteen. Tätä luokittelua käytetään vuosiraportoinnissa välilehtien 

EU-1B ja EU-1C tuotantotekniikkakohtaisten tietojen täyttämisessä. 

 

Taulukko 9. SL-aineiston tuotantotekniikoiden vastaavuus CHP-raportoinnin laitostyyppien 

suhteen. 

Tuotantoteknologia (SL) SL-tunnus EED-tunnus Lomakkeen rivi 

Kaasukombiturbiini (CC) K3/T3 a)* tai a)** 1 ja 8 

Vastapaineturbiini (SBT) K1/T1 b) 4 ja 11 

Väliottolauhdutusturbiini (SCT) K1/T1 c) 5 ja 12 

Kaasuturbiini lämmöntalteenotolla (GTH) K2/T2 d) 2 ja 9 

Polttomoottori lämmön talteentotolla (DSL) K2/T2 e) 3 ja 10 

 

SL-tilaston lisäksi CHP-tietoja saadaan Biokaasulaitosrekisteristä. Rekisteristä saadut tiedot 

koskevat yksinomaan mikro-CHP-laitoksia, joiden tuotantotekniikka vastaa EED-luokkaa f) 

mikroturbiinit (lomakkeen rivit 6 ja 13). 

 

Raportointilomakkeen polttoainetaulukon EU-2 täyttäminen sekä sähkön ja lämmön 

erillistuotannon hyötysuhteiden viitearvojen määrittäminen edellyttää EU:n 

polttoaineluokittelujen yhdistämistä Tilastokeskuksen omaan luokitukseen. Liitteestä 3 

löytyy taulukko, jossa EU:n polttoainetunnukset on luokiteltu vastaamaan Tilastokeskuksen 

tunnuksia. Tilastokeskuksen polttoaineluokitus vuodelle 2017 löytyy viraston omilta 

sivuilta, viitearvojen polttoaineluokitus komission delegoidusta asetuksesta ja 

raportointilomakkeen polttoaineluokitus CHP-raportointiohjeista (Tilastokeskus 2017, 

Komission delegoitu asetus 2015/2402, Eurostat 2017a). 

5.1.5 Menetelmät ja omat havainnot 

Vuosiraportin tulokset lasketaan kappaleessa 5.1.3 esitettyjen aineistojen mukaisesti ja 

laskennoissa sovelletaan kappaleen 5.1.4 tekniikka- ja polttoainekohtaista jaottelua. Nämä 

kappaleet muodostavat perustan raportoinnin suorittamiseen. Seuraavaksi esitetään 

tarkentavat menetelmät ja osiokohtaiset huomiot. 
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Raportin taulukoiden EU-1B, -1C ja -1D tuotanto- ja polttoainetiedot, sekä taulukon EU-2 

polttoaineet luokittain lasketaan pääasiassa taulukkolaskentaohjelmalla SL-aineistoa 

käyttäen. Laskennoissa käytetyt SL-aineiston muuttujat ovat: 

• tuot_muoto (laitoksen tuotantomuoto) 

• pa_koodi (polttoainetunnus) 

• lampo_kauko_tj/lampo_teoll_tj (kaukolämmön/teollisuuslämmön tuotannot) 

• pa_maara_fyks (polttoaineen massamääräinen kulutus) 

• pa_maara_tj (polttoaineen kulutus energiana) 

• sahko_brutto_gwh/sahko_netto_gwh (sähkön brutto- ja nettotuotannot) 

• plant_type_chp (yksikön tuotantotekniikka) 

• kone_lkm (yksiköiden lukumäärä) 

• chp_teho_brutto/chp_lampo_teho/lauhde_teho (sähköteho/lämpöteho/lauhdeteho) 

 

Raportoinnin polttoaineet 15 (yhdyskuntajäte, uusiutuva) ja 16 (yhdyskuntajäte, 

uusiutumaton) muodostuvat Tilastokeskuksen polttoaineluokituksessa sekapolttoaineista. 

Näille sekapolttoaine-koodeille on luokituksessa merkitty oletetut bio-osuudet, jonka 

perusteella koodia vastaavat kulutetut polttoaineet sijoitetaan uusiutuvaan tai 

uusiutumattomaan yhdyskuntajätteeseen. Kaikki muut raportoinnin polttoaineet saadaan 

Liitteen 3 luokitusten mukaisesti. 

 

SL-aineiston lisäksi CHP-tietoja saadaan Biokaasulaitosrekisteristä mikro-CHP-laitosten 

muodossa. Mikro-CHP kattaa vain murto-osan raportoinnin tuloksista ja biokaasurekisteri 

pitää sisällään ainoastaan tiedot käytetyistä polttoaineista, joten loput laitoksia koskevat 

tiedot arvioidaan. Mikro-CHP-yksiköiden arvioidaan tuottavan energiaa CHP-tilassa (ei 

lauhdetta) 80 %:n hyötysuhteella siten, että tuotetusta energiasta 35 % on sähköä ja 65 % 

lämpöä. Yksiköiden tuotantokapasiteeteiksi arvioidaan CHP-sähkön osalta 0,15 MW ja 

CHP-lämmölle 0,3 MW. 

 

CHP-yksikön primäärienergian säästöprosentti ja säästöt energiana lasketaan kappaleen 

2.3.4 yhtälöiden mukaisesti. Ilmaston keskilämpötilasta aiheutuva korjaus hyötysuhteen 

viitearvoihin huomioidaan koko maan kattavalla lämpötilavyöhykkeellä. Lämpötilana 

käytetään vuotuista keskiarvoa, joka oli vuonna 2016 4,2 °C (Ilmatieteen laitos 2017). 

Sähköverkosta aiheutuvassa viitearvojen korjauksessa käytetään yhtä jännitetason 

vyöhykettä. Jännitetasoksi määritetään 110 kilovoltin voimajohdot, jotka kattavat hieman yli 

puolet Suomen kantaverkosta (Fingrid 2017). Laitosten tarkan jännitetason selvittäminen 

edellyttäisi tiedonkeruuta laitosten vastaavilta henkilöiltä. Tiedonkeruusta saatava tarkennus 

on hyvin pieni vastaajille aiheutuvaan lisäkuormitukseen verrattuna, joten laskuissa 

tyydytään käyttämään yhtä jännitetasoa.  

 

Viitearvon korjausten aiheuttamaa muutosta laitosten primäärienergian säästöihin 

tarkastellaan vuosiraportoinnin tuloksissa laskemalla PES viitearvon korjauksien kanssa ja 

ilman. Tulosten perusteella arvioidaan, onko laitosten tarkkojen jännitetasojen selvittäminen 

ja useampien lämpötilavyöhykkeiden muodostaminen tarpeellista. Mahdollisena hyötynä 

olisivat tarkemmat primäärienergian säästöt raportissa. Kustannuksena olisivat vuosittaisen 

työmäärän kasvaminen lämpötilavyöhykkeiden päivittämiseen liittyen sekä jännitetasojen 

selvittämisestä aiheutuva rasite laitosten vastaajille. 
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Vuosiraportoinnin tuloksia tarkastellaan myös kaukolämmön ja teollisuuden näkökulmasta 

jakamalla laitoskanta näihin osiin kappaleen 5.1.4 luokittelun mukaisesti, jossa 

kaukolämmön piiriin kuuluvat yksiköt (K) tuottavat pääasiassa energiaa lämmitystarkoitusta 

varten ja teollisuuden yksiköt (T) teollisuuslämpöä, joka vastaa tilastoinnissa suurimmilta 

osin prosessihöyryä. Tarkastelussa selvitetään, kuinka hyvin tehty jako erottaa lämmityksen 

ja teollisuuden tuotannon tarkoituksia palvelevat yhteistuotantoyksiköt. Sektoreita verrataan 

myös keskenään seuraavien CHP-yksikölle ominaisten tunnuslukujen perusteella:  

rakennusasteen, CHP-hyötysuhteen, lauhdehyötysuhteen ja huipunkäyttöajan. 

 

CHP-hyötysuhde on määritelty seuraavasti: 

 

𝐶𝐻𝑃 𝜂 =  
𝐻𝐶𝐻𝑃+𝐸𝐶𝐻𝑃

𝐹𝐶𝐻𝑃
     (11) 

 

missä 𝐶𝐻𝑃 𝜂 on CHP-yksikön CHP-hyötysuhde [-] 

 𝐻𝐶𝐻𝑃 on CHP-yksikön tuottama CHP-lämpöenergia [J] 

 𝐸𝐶𝐻𝑃 on CHP-yksikön tuottama CHP-sähköenergia [J] 

 𝐹𝐶𝐻𝑃 on CHP-yksikön CHP-tuotantoon käyttämä polttoainemäärä [J] 

 

Lauhdehyötysuhteen määritelmä on: 

 

𝐶𝐷𝑁𝑆 𝜂 =  
𝐸𝑒𝑖−𝐶𝐻𝑃 

𝐹𝑒𝑖−𝐶𝐻𝑃
     (12) 

 

missä 𝐶𝐷𝑁𝑆 𝜂 on CHP-yksikön lauhdesähköntuotannon hyötysuhde [-] 

 𝐸𝑒𝑖−𝐶𝐻𝑃 on CHP-yksikön tuottama lauhdesähköenergia [J] 

 𝐹𝑒𝑖−𝐶𝐻𝑃 on CHP-yksikön ei-CHP-tuotantoon käyttämä polttoainemäärä [J] 

 

Huipunkäyttöaika (CHP) saadaan seuraavan kaavan mukaisesti: 

 

𝑃𝐿𝐷 =  
𝐻𝐶𝐻𝑃+𝐸𝐶𝐻𝑃

𝜙𝐶𝐻𝑃,𝐻+𝜙𝐶𝐻𝑃,𝐸
     (13) 

 

missä 𝑃𝐿𝐷 on CHP-yksikön huipunkäyttöaika [h] 

 𝜙𝐶𝐻𝑃,𝐻 on CHP-yksikön CHP-lämmöntuotantokapasiteetti [MW] 

 𝜙𝐶𝐻𝑃,𝐸 on CHP-yksikön CHP-sähköntuotantokapasiteetti [MW] 

5.2 Kaukolämmitys- ja jäähdytys 

5.2.1 Muutokset raportointiin 

Kaukolämmityksen ja –jäähdytyksen raportointilomake ja sitä koskevat ohjeet olivat tämän 

työn aikana suunnitteluvaiheessa, jonka seurauksena raportoinnin ja ohjeiden lopullista 

muotoa ei ollut vielä EU:n puolesta vahvistettu. EU-maat lähettivät viimeiset raportointia 

koskevat kommentit ja testiraportoinnit EU:n DHC-työryhmälle 1.10.2017 mennessä. 

Kommenttien perusteella työryhmän on määrä muokata DHC-raportointi lopulliseen 

muotoonsa vuoden 2017 loppuun mennessä. Tilastokeskuksen suorittaman testauksen 

perusteella raportointiin ehdotettiin seuraavia muutoksia: 

• Taulukossa 2 absorptiojäähdytyksen tuotantotekniikoihin lisätään 

sekundäärilämpöä käyttävät yksiköt omana rivinään (Absorption units for cooling 

using recovered heat from chemical processes and other processes). Muutoksen 
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perusteluna on se, että absorptiojäähdytyksessä käytetään usein ylijäämälämpöä 

prosessin polttoaineena. Suomessa absorptiojäähdytyksessä käytetään 

energianlähteenä vain kaukolämpöä, mikä raportoidaan uudessa luokittelussa 

sekundäärilämpönä (Energiateollisuus 2016b). 

• Taulukossa 2 rivin 4 vapaajäähdytykseen lisätään jäähdytyksen tuottajaksi ilma. 

Kylmän ilmaston omaavissa maissa voidaan ajoittain käyttää vesien lisäksi myös 

ilmaa vapaajäähdytyksen lähteenä. 

• Taulukon 2 tuotantotekniikoihin lisätään jäähdytysyksiköt, jotka tuottavat 

jäähdytyksen ohella myös hyödynnettävää lämpöä (esimerkiksi lämpöpumput). 

Tekniikalle on olennaista, että hyödynnettävä lämpöenergia on peräisin 

kaukojäähdytyksen paluuvedestä. Suomessa suurin osa jäähdytyksestä tuotetaan 

tällä tuotantotekniikalla (Energiateollisuus 2016b). 

• Taulukoissa 3 ja 4 asiakkaille toimitetun lämmityksen/jäähdytyksen sektorijaottelua 

muutetaan. Uuden jaottelun kolme luokkaa ovat: asuinrakennusten osuus, 

teollisuuden osuus, ja muiden sektorien osuus. Uusi jaottelu on KL-tilaston 

mukainen, mikä mahdollistaa sektoritietojen vaivattoman raportoinnin. 

5.2.2 Raportoinnissa tarvittavat aineistot 

Vuosiraportoinnissa tarvittavat tiedot saadaan kolmesta eri aineistosta: SL-, KL- ja KJ-

tilastosta. Tilastovuoden 2016 kaukolämpöaineistot olivat työn aikana vielä puutteelliset, 

joten DHC-raportointi suoritettiin vuoden 2015 aineistoja käyttäen. Taulukossa 10 on 

esitetty, mitä aineistoa käytetään raportointilomakkeen eri osioiden tietojen lähteenä. Osa 

raportoinnissa vaadittavista tiedoista eivät ole saatavilla tai ovat puutteellisia. Nämä tiedot 

merkittiin taulukossa puuttuviksi. Teknologiakohtainen jaottelu pitää sisällään tiedon 

käytetystä tuotantotekniikasta sekä kulutetuista polttoaineista. 

 

Kaukolämmön tuotantoa ja kapasiteetteja koskevat tiedot raportoidaan DHC-lomakkeen 

taulukkoon 1. SL-tilastosta saadaan kaukolämpöveden ja -höyryn tuotantotiedot 

kokonaisuudessaan sekä tekniikkakohtaisesti jaoteltuna. Yhteistuotannon osalta 

kaukolämmön kapasiteettitiedot saadaan CHP-raportointia varten kerätystä 

kapasiteettiaineistosta. Kapasiteetit sisältävät kuuman veden ja höyryn osuudet 

yhteenlaskettuna; osuuksien erottelu ei ole tällä aineistolla mahdollista. Kaukolämmön 

erillistuotannon kokonais- ja tekniikkakohtaiset kapasiteetit saadaan kuuman veden osalta 

Kaukolämpötilastosta. Höyryä koskevat erillistuotannon ja reduktiotuotannon kapasiteetit 

puuttuvat käytettävissä olevasta aineistosta. 
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Taulukko 10. DHC-raportissa vaadittavat tiedot käytettävissä olevan aineiston suhteen. 

Aineistoina SL-tilasto (SL), KL-tilasto (KL), KJ-tilasto (KJ) ja kapasiteettikysely (Kap). 

 
 

Kaukojäähdytyksen tuotantoa ja kapasiteetteja koskevat tiedot raportoidaan lomakkeen 

taulukkoon 2. Jäähdytyksen kapasiteetti- ja tuotantotiedot saadaan kokonaisuudessaan ja 

tekniikkakohtaisesti jaoteltuna Kaukojäähdytystilastosta. Tekniikkakohtainen jaottelu 

pystytään kaukojäähdytyksen osalta tekemään absorptiojäähdytystä lukuun ottamatta. 

Absorptiojäähdytyksen jaottelu edellyttää tietoa tuotannossa energianlähteenä käytetyn 

lämmön lähteestä, eikä Kaukojäähdytystilastosta tätä tietoa ei toistaiseksi löydy. 

Lämmönlähteitä koskevat tiedot kerättiin ET:ltä erikseen 

 

Kaukolämpö- ja –jäähdytysverkkoja koskevat tiedot täytetään lomakkeen taulukkoihin 3 ja 

4. Kaukolämpöverkkojen raportointi pystytään suorittamaan kuuman veden osalta 

käyttämällä KL-tilaston tietoja. Höyryä koskevat verkkotiedot puuttuvat. 

Kaukolämpöverkkojen lukumäärästä ei KL-tilastossa ole tarkkaa tietoa, joten työssä 

käytetään arviota, jonka mukaan yksi kuntakohtainen lämmönmyyjä KL-tilastossa vastaa 

yhtä kaukolämpöverkkoa.  Kaukojäähdytyksen osalta pystytään raportoimaan kaikki tiedot 

asiakkaille toimitetun jäähdytyksen sektorikohtaista jaottelua lukuunottamatta. Tarkemman 

tiedon puuttuessa, verkkojen lukumääräksi arvioidaan yksi jäähdytysverkko per tuottaja. 

5.2.3 Luokittelut ja määritelmät 

Tilastokeskuksen SL-tilastossa lämmön erillistuotantotekniikat on jaettu neljään eri 

luokkaan, jotka ovat lämpökattilat, lämpö teollisista prosesseista, sähkökattilat ja 

lämpöpumput. Kappaleessa 5.1.3 esitellyt yhteistuotantomuodot (K1-K3 ja T1-T3) otetaan 

DHC-raportoinnissa huomioon yhtenä luokkana. KL-tilastossa tuotantotekniikat on jaettu 

seuraaviin luokkiin: kiinteä lämpökeskus, lämpöpumppu, höyryvoimalaitos ja muu 

lämmitysvoimalaitos.  Taulukossa 11 on esitetty eri tuotantomuotojen vastaavuus 

raportointilomakkeen mukaisten laitostekniikoiden suhteen. Luokittelua käytetään 

Taulukko Rivi Määritelmä SL KL KJ Kap Puuttuu

10 Kaukolämmön kokonaistuotanto (kuuma vesi) X

10 Kaukolämmön kokonaiskapasiteetti (kuuma vesi) X X

1-9 Teknologiakohtainen tuotanto (kuuma vesi) X

1-9 Teknologiakohtainen kapasiteetti (kuuma vesi) X X

10 Kaukolämmön kokonaistuotanto (höyry) X

10 Kaukolämmön kokonaiskapasiteetti (höyry) (X) X

1-9 Teknologiakohtainen tuotanto (höyry) X

1-9 Teknologiakohtainen kapasiteetti (höyry) (X) X

5 Kaukojäähdytyksen tuotanto X

5 Kaukojäähdytyksen kapasiteetti X

1-4 Teknologiakohtainen tuotanto (X)

1-4 Teknologiakohtainen kapasiteetti (X)

Verkon tehokkuus X

1 Asiakkaille toimitettu kaukolämpö X

1a,1b,1c Asiakkaille toimitettu kaukolämpö (sektoreittain) X

2 Verkkojen lukumäärä X

3 Verkkojen yhteispituus (km) X

4 Asiakkaiden lukumäärä X

Verkon tehokkuus X

1 Asiakkaille toimitettu kaukojäähdytys X

1a,1b,1c Asiakkaille toimitettu kaukojäähdytys (sektoreittain) X

2 Verkkojen lukumäärä X

3 Verkkojen yhteispituus (km) X

4 Asiakkaiden lukumäärä X

DHC-lomakkeen osio Aineisto

1

2

3a/b

 (kuuma 

vesi)

4a/b
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kaukolämmitystä koskevien tekniikkakohtaisten tuotanto- ja kapasiteettitietojen 

sijoittamisessa lomakkeen taulukkoon 1. 

 

Taulukko 11. SL- ja KL-aineistojen tuotantotekniikoiden vastaavuus DHC-raportoinnin 

laitostyyppien suhteen. 

Tuotantotekniikka Tunnus  Lomakkeen rivi  

Yhteistuotanto (SL) K1-K3, T1-T3 1-4  

Lämpökattilat (SL) L1 5, 6  
Lämpö teollisista prosesseista (SL) L2 9  

Sähkökattilat (SL) L3 7  
Lämpöpumput (SL) L4 8, 9  
Kiinteä lämpökeskus (KL) klk 5-8  

Lämpöpumppu (KL) lp 8, 9  

Höyryvoimalaitos (KL) lvl 1-4  

Muu lämmitysvoimalaitos (KL) mlvl 1-4  

 

Tekniikkakohtainen raportoiminen edellyttää lisäksi tietoa tuotannossa käytetyistä 

polttoaineista (lämpöpumppujen osalta käytetystä lämmönlähteestä). Liitteestä 3 löytyy 

taulukko, jossa EU:n polttoainetunnukset on luokiteltu vastaamaan SL-tilaston tunnuksia. 

Taulukosta 12 löytyy vastaava luokittelu KL-tilaston polttoainetunnuksille. 

 

Taulukko 12. KL-tilaston polttoaineiden vastaavuus DHC-raportoinnin suhteen. 

Polttoaine (KL-tilasto) Lyhenne Polttoaine (DHC) 

Kevyt polttoöljy kpö Non-renewable 

Raskas polttoöljy rpö Non-renewable 

Kierrätys- ja jäteöljyt, muut öljytuotteet mpö Non-renewable 

Kiviliihi ja antrasiitti hiili Non-renewable 

Maakaasu maka Non-renewable 

Jyrsinturve jtu Non-renewable 

Palaturve ptu Non-renewable 

Turvepelletit ja -briketit tp Non-renewable 

Metsäpolttoaine popu Renewable 

Teollisuuden puutähde tept Renewable 

Puunjalostusteoll. jäteliemet jätel Renewable 

Puunjalostusteoll. sivu- ja jätetuotteet jätes Renewable 

Kierrätyspuu kipu Renewable 

Puupelletit ja -briketit pell Renewable 

Kasviperäiset polttoaineet kapa Renewable 

Eläinperäiset polttoaineet epa Renewable 

Biokaasu biok Renewable 

Biopolttonesteet bion Renewable 

Kierrätyspolttoaineet kipa Renewable 

Muut sekapolttoaineet muse Non-renewable 

Muut sivu- ja jätetuotteet sijä Non-renewable 

Teollisuuden sekundäärilämpö sek Recovered heat 

Sähkö säh Electricity 

Höyry höyr Recovered heat 

Vety vety Non-renewable 

Lämpöpumppu lp Recovered heat 
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KJ-tilastossa jäähdytyksen tuotantomuodot on jaettu neljään eri luokkaan: 

absorptiojäähdytys, kompressorijäähdytys, lämpöpumput ja vapaajäähdytys. Tämän lisäksi 

vapaajäähdytyksen jäähdytystehot on eritelty energianlähteen perusteella jäte-, meri- ja 

järvivedeksi sekä ilmaksi. Absorptio- ja kompressorijäähdytys sekä vapaajäähdytys 

raportoidaan niitä vastaaville riveille lomakkeessa. Absorptiojäähdytyksen raportoiminen 

edellyttää myös tietoa käytetystä lämmönlähteestä, mitä ei Kaukojäähdytystilastosta löydy. 

Absorptiotekniikan ollessa toistaiseksi harvinaista kaukojäähdytyksen tuotannossa 

Suomessa, voidaan lämmönlähteet selvittää laitosten yhteyshenkilöiltä. Absorptiokannan 

kasvaessa tulee Kaukojäähdytystilaston ylläpitäjältä tiedustella lämmönlähteen lisäämisen 

mahdollisuutta absorptiotuotannon tietoihin. Lämpöpumput raportoidaan kemiallisista tai 

muista prosesseista talteen otettua jäähdytystä vastaavalle riville. Lämpöpumppujäähdytys 

vastaa toimintaperiaatteeltaan kompressorijäähdytystä sillä poikkeuksella, että 

jäähdytysvedestä pois siirretty lämpö käytetään lämpöpumpun tapauksessa hyödyksi, usein 

kaukolämmön tuotannossa. Kyseessä ei kuitenkaan ole EU:n määritelmän mukainen 

kompressorijäähdytys, jonka seurauksena lämpöpumput sijoitetaan kemiallisista tai muista 

prosesseista talteen otettua jäähdytystä vastaavaan kenttään. 

 

Energiatehokkuusdirektiivin mukainen kaukolämpö- ja -jäähdytysverkon tehokkuuden 

määritelmä (kappale 3.2.1) ei ole kaukojäähdytyksen kannalta johdonmukainen, joten 

tehokkuuden kriteereitä päätettiin jäähdytyksen osalta tarkentaa. Kaukojäähdytysverkon 

tehokkuuden määrittämisessä käytetään seuraavia periaatteita: 

• absorptiojäähdytys lasketaan tehokkaaksi tuotannoksi sen käyttäessä 

lämmönlähteenä sekundäärilämpöä, CHP-tuotettua lämpöä tai uusiutuvilla 

energianlähteillä tuotettua lämpöä 

• kompressorijäähdytys lasketaan aina matalan tehokkuuden tuotannoksi 

• vapaajäähdytys lasketaan aina tehokkaaksi tuotannoksi 

• kemiallisista tai muista prosesseista talteenotettu lämpö lasketaan aina tehokkaaksi 

tuotannoksi 

5.2.4 Menetelmät ja omat havainnot 

Vuosiraportin tulokset lasketaan kappaleessa 5.2.2 esitettyjen aineistojen mukaisesti. 

Laskennoissa sovelletaan kappaleen 5.2.3 tekniikka- ja polttoainekohtaista jaottelua, sekä 

verkkojen tehokkuuksien määrittelyjä. Nämä kappaleet muodostavat perustan raportoinnin 

suorittamiseen. Seuraavaksi esitetään tarkentavat menetelmät ja osiokohtaiset huomiot.  

 

Raportointiohjeiden määritelmän mukaista kaukolämpöä vastaavat muuttujat ovat SL-

tilastossa ’lampo_kauko_tj’ (kuuma vesi) ja ’myynti_lampo_teoll_tj’ (höyry). Höyryn 

tuotannon muuttuja sisältää prosessihöyryn lisäksi pienen määrän muissa muodoissa 

tuotettua teollisuuden lämpöä. Tarkan höyrymäärän erotteleminen aineistoista ei ole 

mahdollista, joten työssä teollisuuslämmön arvioidaan kuuluvan yksinomaan höyryn 

tuotantoon. Muuttujaan sisältyy myös pieni määrä tuottajia, jotka myyvät teollisuuslämpöä 

yksittäisen asiakkaan käyttöön. Nämä tuottajat eroteltiin aineistosta oman sekä 

Tilastokeskuksen asiantuntijan arvion mukaisesti, tarkastelemalla yksiköiden tuottamia 

lämpömääriä ja mahdollisia käyttökohteita. Yksittäisten laitosten tietojen käsittely on 

Tilastokeskukselle luottamuksellista, joten erottelun tuloksia ei tässä työssä esitetä.  
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Kaukolämmön tuotannon tekniikkakohtainen jaottelu toteutetaan siten, että SL-aineistossa 

eri polttoaineille kohdistettu energiantuotannon osuus raportoidaan polttoainetta ja 

tuotannossa käytettyä tekniikkaa vastaavaan luokkaan. Tällöin esimerkiksi uusiutuvaa ja 

uusiutumatonta polttoainetta samanaikaisesti kuluttavan CHP-yksikön lämmöntuotanto 

raportoidaan kulutettujen polttoaineiden suhteiden perusteella taulukon riveille 1 ja 2. 

Polttoaineisiin perustuvaa energiantuotannon jaottelua käytetään myös muissa 

Tilastokeskuksen kansallisissa ja kansainvälisissä raportoinneissa. Kapasiteettitiedot 

raportoidaan puolestaan lämpöyksikön pääpolttoaineen perusteella lomakkeen luokkiin, 

jolloin yhden yksikön tiedot on sijoitettu yhdelle riville. Yksittäisen laitoksen kapasiteetin 

jakaminen useampaan luokkaan ei olisi johdonmukaista, koska tällöin vuosittain vaihteleva 

kaukolämmön tuotanto muuttaisi kapasiteettien osuuksien suhteita eri luokissa.  

 

Kaukolämpöverkkojen tehokkuudet lasketaan KL-tilaston taulukosta 3. Taulukossa käytetyt 

polttoaineet koskevat vain lämmönmyyjän itse tuottamaa lämpöä, jolloin tarkastelun 

ulkopuolelle rajautuvat mahdolliset toiselta lämmöntuottajalta (useimmiten tukkumyyjältä) 

ostetun lämmön tuotantoon käytetyt polttoaineet. Todellisen polttoaineenkäytön 

selvittämiseksi täytyy ostettujen lämpömäärien tuottamiseen käytetyt polttoaineet lisätä 

lämmönmyyjän oman tuotannon polttoaineisiin. KL-tilaston taulukossa 2 on esitetty 

lämmönmyyjien välinen kaukolämpökauppa, minkä perusteella polttoaineet voidaan 

kohdistaa oikeille kaukolämpöverkoille. Raportoinnissa käytetään ET:n KL-tilastosta 

jalostamaa versiota, jossa polttoaineet on kohdistettu eri kuntakohtaisille tuottajille edellä 

mainitun periaatteen mukaisesti.  

 

Kaukojäähdytysverkkojen tehokkuudet lasketaan oletuksella, että jokaisella jäähdytystä 

tuottavalla yrityksellä on käytössään oma jäähdytysverkko, jonka kautta asiakkaille 

kuljetetaan yrityksen yhdellä tai useammalla tuotantotekniikalla tuotettu kaukojäähdytys. 

Tällöin jäähdytysverkon tehokkuus voidaan laskea summaamalla yrityksen tehokkailla 

tuotantotekniikoilla tuotetut jäähdytykset yhteen; mikäli summa on suurempi kuin 50 %, 

lasketaan verkko tehokkaaksi.  
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6 Tulokset ja tulosten arviointi 

6.1 Sähkön ja lämmön yhteistuotanto 

6.1.1 Vuosiraportointi 

Raportointivuoden 2016 tulokset on esitetty Taulukoissa 13, 14, 15, 16 ja 17. Tuloksia 

käytetään virallisessa raportoinnissa, joka suoritetaan EU:lle 30.4.2018 mennessä. 

Sähköntuotannon yksikkönä käytetään terajoulea (TJ) tietojen keskinäisen vertailun 

helpottamiseksi; EU:lle suoritettavassa raportoinnissa yksikkönä on gigawattitunti (GWh).  

 

Tehokkaan yhteistuotannon (PES ≥ 10 %) tiedot on jaettu kokonaishyötysuhteen perusteella 

Taulukoihin 13 ja 14, jotka vastaavat raportointilomakkeen taulukkoja 1B1 ja 1B2. 

 

Taulukko 13. Tehokkaat CHP-yksiköt vuonna 2016; kokonaishyötysuhde ≥ 75 %. 

Table 1B1 Capacity Production Fuel PES Units 

PES ≥ 10 % Electricity Heat Electricity Heat    

eff ≥ 75 % CHP Total Total CHP Total Total Total CHP   

Type of cycle MW MW MW TJ TJ TJ TJ TJ TJ QTY 

Combined cycle  

(eff ≥ 80 %) 
1 673 1 752 2 192 10 448 10 500 11 771 24 993 24 877 8 929 11 

Gas turbine with 

heat recovery 
88 88 153 1 994 1 994 3 887 6 497 6 497 1 899 6 

Internal combustion 

engine 
24 24 23 226 226 270 620 620 335 10 

Steam: 

backpressure 

turbine 

1 874 1 874 6 300 37 379 37 721 134 147 203 879 203 029 78 188 66 

Steam: condensing 

turbine (eff ≥ 80 %) 
280 344 817 4 609 5 197 16 499 25 650 24 300 12 072 7 

Others 4 4 8 49 49 91 175 175 89 25 

Subtotal 3 942 4 086 9 493 54 705 55 686 166 665 261 815 259 499 101 511 125 

 

Taulukko 14. Tehokkaat CHP-yksiköt vuonna 2016; kokonaishyötysuhde < 75 %. 

Table 1B2 Capacity Production Fuel PES Units 

PES ≥ 10 % Electricity Heat Electricity Heat    

eff < 75 % CHP Total Total CHP Total Total Total CHP   

Type of cycle MW MW MW TJ TJ TJ TJ TJ TJ QTY 

Combined cycle  

(eff ≥ 80 %) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gas turbine with 

heat recovery 
15 15 7 84 304 83 686 196 125 4 

Internal combustion 

engine 
10 13 10 21 21 20 69 68 11 3 

Steam: 

backpressure 

turbine 

617 617 2 002 9 478 10 718 40 910 71 263 67 336 22 890 7 

Steam: condensing 

turbine (eff ≥ 80 %) 
1 423 1 925 2 722 12 961 23 756 27 344 77 059 49 433 19 336 15 

Others 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotal 2 065 2 569 4 741 22 544 34 800 68 356 149 077 117 033 42 361 29 

Total (1B1+1B2) 6 007 6 655 14 233 77 249 90 486 235 021 410 892 376 532 143 872 154 
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Matalan tehokkuuden yhteistuotantotiedot löytyvät kokonaishyötysuhteisiin jaettuna 

Taulukoista 15 ja 16, jotka vastaavat raportointilomakkeen taulukkoja 1C1 ja 1C2. 

 

Taulukko 15. Matalan tehokkuuden CHP-yksiköt vuonna 2016; kokonaishyötysuhde ≥ 75 %. 
Table 1C1 Capacity Production Fuel PES Units 

PES < 10 % Electricity Heat Electricity Heat    

eff ≥ 75 % CHP Total Total CHP Total Total Total CHP   

Type of cycle MW MW MW TJ TJ TJ TJ TJ TJ QTY 

Combined cycle  

(eff ≥ 80 %) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gas turbine with 

heat recovery 
13 13 26 2 2 4 8 8 1 4 

Internal combustion 

engine 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Steam: 

backpressure 

turbine 

43 43 206 139 139 1 460 2 004 2 004 122 6 

Steam: condensing 

turbine (eff ≥ 80 %) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Others 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotal 56 56 232 141 141 1 463 2 012 2 012 122 10 

 

Taulukko 16. Matalan tehokkuuden CHP-yksiköt vuonna 2016; kokonaishyötysuhde <75 %. 
Table 1C2 Capacity Production Fuel PES Units 

PES < 10 % Electricity Heat Electricity Heat    

eff < 75 % CHP Total Total CHP Total Total Total CHP   

Type of cycle MW MW MW TJ TJ TJ TJ TJ TJ QTY 

Combined cycle  

(eff ≥ 80 %) 
129 129 144 3 3 3 11 10 0 1 

Gas turbine with 

heat recovery 
103 104 187 293 293 426 1 142 1 142 -67 5 

Internal combustion 

engine 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Steam: 

backpressure 

turbine 

33 33 201 490 547 3 044 5 460 5 178 315 6 

Steam: condensing 

turbine (eff ≥ 80 %) 
11 26 58 415 584 1 675 3 658 3 093 249 1 

Others 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotal 277 291 590 1 201 1 427 5 149 10 271 9 423 497 13 

Total (1C1+1C2) 333 347 822 1 342 1 569 6 612 12 283 11 435 619 23 
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Taulukossa 17 on esitetty CHP-tuotannossa käytettyjen polttoaineiden kulutukset 

tonnimääräisenä ja energiana. Kolme suurinta luokkaa ovat: biomassa 58 %, kivihiili 14 % 

ja turve 10 %. 

 

Taulukko 17. Polttoaineiden kulutukset CHP-tuotannossa luokittain vuonna 2016. 

# FUEL CHP UNITS  

1 Hard coal 
103 t 2 236 

TJ (NCV) 55 608 

2 Sub-bituminous Coal 
103 t 0 

TJ (NCV) 0 

3 Brown coal / Lignite 
103 t 0 

TJ (NCV) 0 

4 Peat 
103 t 4 133 

TJ (NCV) 40 526 

5 Peat products 
103 t 1 

TJ (NCV) 23 

6 Coke oven gas 
TJ (GCV)   

TJ (NCV) 55 

7 Blast furnace and oxygen steel furnace gas 
TJ (GCV)   

TJ (NCV) 1 081 

8 Other coal products (solid) 
103 t 2 

TJ (NCV) 12 

9 Residual fuel oil 
103 t 55 

TJ (NCV) 2 240 

10 Refinery gas 
103 t 0 

TJ (NCV) 1 

11 Other liquid fossil fuels 
103 t 8 

TJ (NCV) 353 

12 Natural gas and gas works gas 
TJ (GCV)   

TJ (NCV) 36 725 

13 Solid biomass TJ (NCV) 224 945 

14 Industrial waste TJ (NCV) 906 

15 Municipal waste (renewable) TJ (NCV) 9 529 

16 Municipal waste (non-renewable) TJ (NCV) 7 006 

17 Biogas TJ (NCV) 997 

18 Other renewables 
103 t 2 

TJ (NCV) 78 

19 Nuclear heat TJ (NCV) 0 

20 Solar thermal TJ (NCV) 0 

21 Geothermal TJ (NCV) 0 

22 Other fuels not mentioned above TJ (NCV) 7 707 

TOTAL TJ (NCV) 387 792 
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Taulukkoon 18 on koottu raportointitaulukoiden 1B1, 1B2, 1C1 ja 1C2 tulokset. Lähes 

kaikki Suomen yhteistuotantoyksiköt kuuluvat tehokkaaseen yhteistuotantoon. Tehokas 

yhteistuotanto vastaa 97,1 % primäärienergian kulutuksesta sekä 99,6 % siihen liittyvistä 

säästöistä.  

 

Taulukko 18. Yhteenveto CHP-raportoinnin taulukoiden 1B ja 1C tuloksista. 

Tables 1B and 1C Capacity Production Fuel PES Units 

Summary  Electricity Heat Electricity Heat       

  CHP Total Total CHP Total Total Total CHP     

 
 MW MW MW TJ TJ TJ TJ TJ TJ QTY 

PES ≥ 10 % 
eff. ≥ 75 % 3 942 4 086 54 705 54 705 55 686 166 665 261 815 259 499 101 511 125 

eff. < 75 % 2 065 2 569 22 544 22 544 34 800 68 356 149 077 117 033 42 361 29 

Subtotal 6 007 6 655 14 233 77 249 90 486 235 021 410 892 376 532 143 872 154 

PES < 10 % 
eff. ≥ 75 % 56 56 141 141 141 1 463 2 012 2 012 122 10 

eff. < 75 % 277 291 1 201 1 201 1 427 5 149 10 271 9 423 497 13 

Subtotal 333 347 822 1 342 1 569 6 612 12 283 11 435 619 23 

Total all 6 340 7 002 15 055 78 591 92 055 241 634 423 175 387 967 144 491 177 

 

Tehokkaaseen tuotantoon verrattuna matalan tehokkuuden tuotantoyksiköitä yhdistää 

matala huipunkäyttöaika sekä heikko CHP-hyötysuhde. Matalan tehokkuuden yksiköillä 

huipunkäyttöaika oli vuonna 2016 keskimäärin 1914 h, kun tehokkailla yksiköillä vastaava 

luku oli 4 286 h. Matala huipunkäyttöaika viittaa siihen, että laitokset ovat ajallisesti 

tuottaneet vähemmän energiaa optimaalisessa ajotilassa tehokkaisiin laitoksiin verrattuna. 

CHP-yksiköiden ylös- ja alasajot ovat prosesseja, jotka tapahtuvat energiantuotannon 

tehokkuuden kannalta epäsuotuisissa olosuhteissa. Matalan huipunkäyttöajan omaavilla 

CHP-yksiköillä ylös- ja alasajojen vaikutus korostuu yksikön vuosittaisessa hyötysuhteessa 

madaltaen sitä. PES-prosentin laskenta perustuu yksikön CHP-hyötysuhteisiin, jolloin 

heikko hyötysuhde merkitsee matalaa PES-prosenttia ja seurauksena myös vähäisempiä 

säästöjä. Matalan tehokkuuden laitosten osuus voisi olla entistäkin pienempi, mikäli nämä 

yksiköt olisivat olleet aktiivisessa käytössä. 

 

Kokonaishyötysuhteen perusteella jaettuja tietoja tarkastellessa voidaan huomata, että 

lauhdetuotannon suuruus määrittää pitkälti kumpaan luokkaan CHP-yksikkö kuuluu. 

Lauhdetuotannon hyötysuhteen ollessa vain n. 40-50 %, alentaa se yksikön 

kokonaishyötysuhdetta merkittävästi, kun CHP-hyötysuhde on tyypillisesti n. 80-90  %. 

Suuria määriä lauhdesähköä tuottavat lukeutuvat tällöin alemman hyötysuhteen luokkaan.  
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6.1.2 Vaihtoehtoinen raportointi 

Taulukoissa 19 ja 20 on esitetty kappaleen 5.1.2 mukaisen vaihtoehtoisen raportointitavan 

perusteella lasketut tulokset taulukoille 1B1 ja 1C1. Hyötysuhderajan alittavien laitosten 

(taulukot 1B2 ja 1C2) lauhdetuotannot raportoidaan toteutumien mukaisesti, jolloin tulokset 

pysyvät muuttumattomina vuosiraportointiin verrattuna. 

 

Taulukko 19. Vaihtoehtoisen raportoinnin mukaiset tehokkaat CHP-yksiköt vuonna 2016; 

kokonaishyötysuhde ≥ 75 %. 
Table 1B1 Capacity Production Fuel PES Units 

PES ≥ 10 % Electricity Heat Electricity Heat       

eff ≥ 75 % CHP Total Total CHP Total Total Total CHP     

Type of cycle MW MW MW TJ TJ TJ TJ TJ TJ QTY 

Combined cycle  

(eff ≥ 80 %) 
1 673 1 752 2 192 10 500 10 500 11 771 24 993 24 993 8 914 11 

Gas turbine with heat 

recovery 
24 24 23 226 226 270 620 620 335 10 

Internal combustion 

engine 
88 88 153 1 994 1 994 3 887 6 497 6 497 1 899 6 

Steam: backpressure 

turbine 
1 874 1 874 6 300 37 721 37 721 134 147 203 879 203 879 78 398 66 

Steam: condensing 

turbine (eff ≥ 80 %) 
280 344 817 5 197 5 197 16 499 25 650 25 650 12 903 7 

Others 4 4 8 49 49 91 175 175 89 25 

Subtotal 3 942 4 086 9 493 55 686 55 686 166 665 261 815 261 815 102 537 125 

 

Taulukko 20. Vaihtoehtoisen raportoinnin mukaiset matalan tehokkuuden CHP-yksiköt 

vuonna 2016; kokonaishyötysuhde ≥ 75 %. 
Table 1C1 Capacity Production Fuel PES Units 

PES < 10 % Electricity Heat Electricity Heat       

eff ≥ 75 % CHP Total Total CHP Total Total Total CHP     

Type of cycle MW MW MW TJ TJ TJ TJ TJ TJ QTY 

Combined cycle  

(eff ≥ 80 %) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gas turbine with heat 

recovery 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Internal combustion 

engine 
13 13 26 2 2 4 8 8 1 4 

Steam: backpressure 

turbine 
43 43 206 139 139 1 460 2 004 2 004 122 6 

Steam: condensing 

turbine (eff ≥ 80 %) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Others 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotal 56 56 232 141 141 1 463 2 012 2 012 122 10 

 

Taulukossa 21 on esitetty vaihtoehtoisen ja virallisen raportointitavan kokonaistulokset ja 

tulosten erotus. Vaihtoehtoisen raportointitavan tulokset eivät juurikaan eroa virallisesta 

raportoinnista. Vaihtoehtoisessa raportoinnissa CHP-sähkön tuotanto kasvaa 981 TJ, joka 

vastaa 1,3 %:n muutosta alkuperäiseen verrattuna. Primäärienergian säästöt kasvavat 1027 

TJ eli 0,7 %. CHP-yksiköiden PES-prosentit pysyvät vaihtoehtoisessa raportoinnissa lähes 

täysin samoina, joten tehokkuuteen perustuva laitosten jaottelu säilyy muuttumattomana. 

Hyötysuhderajan ylittävien yksiköiden tulokset eivät eri raportointitavoissa eroa suuresti, 
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koska korkean kokonaishyötysuhteen omaavat yksiköt tuottavat luonnollisesti vain pieniä 

määriä lauhdetta ja valtaosan CHP-tuotantoa. 

 

Tulosten perusteella voidaan arvioida, että EU:n valitsema periaate lauhdetuotannon 

arvioimiseksi on ainakin Suomen yhteistuotantokannan osalta melko toimiva. Periaatteen 

soveltaminen on siis perusteltua niille EU:n jäsenmaille, jotka eivät tilastoi lauhdetuotannon 

tarkkoja määriä ja haluavat käyttää vaihtoehtoista raportointapaa. 

 

Taulukko 21. Vaihtoehtoisen raportoinnin ja vuosiraportoinnin kokonaistulosten vertailu. 
Summary Capacity Production Fuel PES Units 

 Electricity Heat Electricity Heat    

 CHP Total Total CHP Total Total Total CHP   

 MW MW MW TJ TJ TJ TJ TJ TJ QTY 

Total (6.1.1) 6 340 7 002 15 055 78 591 92 055 241 634 423 175 387 967 144 491 177 

Total (6.1.2) 6 340 7 002 15 055 79 572 92 055 241 634 423 175 390 283 145 517 177 

Difference 0 0 0 981 0 0 0 2 316 1 027 0 

 

6.1.3 Kaukolämmön ja teollisuuden osuudet 

Taulukoissa 22 ja 23 on esitetty kaukolämmön ja teollisuuden osuudet sähkön ja lämmön 

yhteistuotannossa. Tiedot on jaettu tuotantotekniikoittain tehokkaisiin ja matalan 

tehokkuuden yhteistuotantolaitoksiin. Kokonaishyötysuhteen perusteella tehtävää jaottelua 

ei KL- ja TL-tarkastelussa erikseen tehdä. Hyötysuhde on vahvasti riippuvainen siistä, 

kuinka suuri osa sähköstä tuotetaan lauhteena, eikä täten anna luotettavaa kuvaa 

yhteistuotannolle ominaisista piirteistä. 
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Taulukko 22. Kaukolämpösektorin osuus sähkön ja lämmön yhteistuotannossa vuonna 2016. 
District heating 

CHP 

Capacity Production Fuel PES Units 

Electricity Heat Electricity CHP Heat       

  CHP Total Total CHP Total DH Steam Total CHP     

  MW MW MW TJ TJ TJ TJ TJ TJ TJ QTY 

PES ≥ 10 %                       

Combined cycle  

(eff ≥ 80 %) 
1 448 1 448 1 781 9 342 9 394 9 810 7 21 546 21 431 7 934 8 

Gas turbine with heat 

recovery 
31 31 35 426 646 908 1 2 014 1 525 388 9 

Internal combustion 

engine 
20 22 22 29 29 28 0 67 66 42 5 

Steam: backpressure 

turbine 
956 956 2 215 19 992 20 176 42 672 3 161 76 400 75 930 31 875 39 

Steam: condensing 

turbine (eff ≥ 80 %) 
1 297 1 702 2 090 13 948 22 609 24 090 2 052 69 760 47 721 20 042 13 

Others 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotal 3 751 4 159 6 143 43 736 52 854 77 507 5 221 169 788 146 673 60 282 74 

PES < 10 %                       

Combined cycle  

(eff ≥ 80 %) 
129 129 144 3 3 3 0 11 10 0 1 

Gas turbine with heat 

recovery 
68 69 113 28 28 34 0 115 115 -18 8 

Internal combustion 

engine 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Steam: backpressure 

turbine 
45 45 168 376 433 2 079 23 4 005 3 723 289 6 

Steam: condensing 

turbine (eff ≥ 80 %) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Others 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotal 242 243 425 407 464 2 116 23 4 132 3 848 271 15 

Total all 3 994 4 402 6 567 44 143 53 318 79 624 5 244 173 919 150 520 60 553 89 

TOTAL SHARE 63 % 63 % 44 % 56 % 58 % 90 % 3 % 41 % 39 % 42 % 50 % 

 

Tulosten perusteella tehdyn jaon voidaan todeta vastaavan hyvin todellisuutta, 

kaukolämpösektorin muodostaessa 90 % kaikesta kaukolämpöveden tuotannosta ja vain 3 

% teollisuushöyrystä. Teollisuus on sektoreista suurempi 249 081 TJ:n polttoaineen 

kulutuksella, joka vastaa 59 % yhteistuotannon kokonaiskulutuksesta. Myös 

primäärienergian säästöistä suurin osa (58 %) syntyi teollisuuspuolella. 

Kokonaislämmöntuotannosta teollisuuden osuus on 65 %, sähköntuotannon osuuden 

jäädessä 42 %:iin. Ero sähkön ja lämmön tuotannon suhteissa selittyy teollisuuden 

yhteistuotannolle ominaisesta matalasta rakennusasteesta. Teollisuudessa prosessihöyryn ja 

muun teollisuuslämmön tarve on usein sähkön tarvetta suurempi. 
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Taulukko 23. Teollisuuden sektorin osuus sähkön ja lämmön yhteistuotannosta vuonna 2016. 

Industrial Capacity Production Fuel PES Units 

CHP Electricity Heat Electricity CHP Heat       

  CHP Total Total CHP Total DH Steam Total CHP     

  MW MW MW TJ TJ TJ TJ TJ TJ TJ QTY 

PES ≥ 10 %                       

Combined cycle  

(eff ≥ 80 %) 
225 304 411 1 106 1 106 39 1 915 3 446 3 446 994 3 

Gas turbine with heat 

recovery 
73 73 125 1 653 1 653 0 3 061 5 169 5 169 1 636 1 

Internal combustion 

engine 
14 14 11 218 218 24 238 622 622 303 8 

Steam: backpressure 

turbine 
1 534 1 534 6 087 26 865 28 262 6 989 122 235 198 742 194 435 69 202 35 

Steam: condensing 

turbine (eff ≥ 80 %) 
406 567 1 449 3 622 6 344 1 344 16 357 32 949 26 013 11 366 8 

Others 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotal 2 252 2 492 8 083 33 463 37 583 8 396 143 806 240 929 229 684 83 501 55 

PES < 10 %                       

Combined cycle  

(eff ≥ 80 %) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gas turbine with heat 

recovery 
48 48 100 268 268 0 396 1 035 1 035 -49 1 

Internal combustion 

engine 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Steam: backpressure 

turbine 
31 31 239 253 253 472 1 930 3 459 3 459 148 6 

Steam: condensing 

turbine (eff ≥ 80 %) 
11 26 58 415 584 198 1 477 3 658 3 093 249 1 

Others 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotal 90 105 397 935 1 105 670 3 803 8 152 7 587 348 8 

Total all 2 342 2 597 8 480 34 399 38 688 9 066 147 609 249 081 237 271 83 849 63 

TOTAL SHARE 37 % 37 % 56 % 44 % 42 % 10 % 97 % 59 % 61 % 58 % 41 % 

 

Taulukossa 24 tarkastellaan yhteistuotannolle ominaisia tunnuslukuja energia-alan ja 

teollisuuden näkökulmasta. ’Yhteenlaskettu tuotanto’ -kentän arvot on saatu 

tuotantotekniikoiden yhteenlaskettujen kapasiteetti-, polttoaine- ja tuotantotietojen 

perusteella.  Kaukolämpösektorin CHP-hyötysuhde on n. 5 %-yksikköä teollisuutta 

suurempi, mikä selittyy sektorien energiantuotannon tarkoitusperien eroilla. 

Kaukolämpösektorin päätoimiala on energian tuotanto ja myynti, jolloin laitokset 

suunnitellaan tuottamaan sähköä ja lämpöä mahdollisimman tehokkaasti. Teollisuuspuolella 

energiantuotanto on tyypillisesti päätoiminnan tukena, jolloin sähkön ja lämmön tuotannon 

suhteen määrää päätoiminnan (esim. sellunvalmistus) tarve kyseisille tuotoksille, mikä usein 

heikentää CHP-yksikön hyötysuhdetta. Tämä voidaan myös huomata teollisuuden matalasta 

rakennusasteesta, 0,22. Kaukolämpöpuolella rakennusaste on teollisuutta 

sähköpainoitteisempi arvolla 0,52. 
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Huipunkäyttöaika on teollisuudella 1511 tuntia kaukolämpösektoria korkeampi. Tämä 

selittyy osin viime vuosien aikana kehittyneestä sähköntuotannon kannattavuuden 

heikentymisestä, minkä aiheuttajina ovat olleet sähkön alhainen kysyntä sekä ulkoisten 

kustannusten voimakas nousu. Heikentynyt sähkön tuotannon kannattavuus on johtanut 

kaukolämpösektorin yksiköiden ajamiseen osakapasiteetilla, minkä vahvistaa 

huipunkäyttöajan tarkastelu tuotannon osissa. Kaukolämpöpuolella sähkön 

huipunkäyttöaika (3070 h) on lämpöä (3590 h) matalampi. 

 

Taulukko 24. Kaukolämpösektorin ja teollisuuden sektorin yhteistuotannon tunnuslukuja. 

Tuotantotekniikka 
CHP-hyötysuhde Lauhdehyötysuhde Rakennusaste Huipunkäyttöaika (h) 

KL Teoll. KL Teoll. KL Teoll. KL Teoll. 

Combined cycle  

(eff ≥ 80 %) 
89,4 % 88,8 % 44,7 % - 0,95 0,57 1 520 1 336 

Gas turbine with heat re-

covery 
85,2 % 86,7 % 45,0 % - 0,48 0,56 1 575 4 322 

Internal combustion engine 85,8 % 77,1 % 15,0 % - 1,06 0,83 377 5 241 

Steam: backpressure 

turbine 
85,7 % 80,2 % 32,1 % 32,4 % 0,42 0,21 5 607 5 588 

Steam: condensing turbine 

(eff ≥ 80 %) 
84,0 % 80,4 % 39,3 % 38,5 % 0,53 0,21 3 288 3 381 

Others - - - - - - - - 

Yhteenlaskettu tuotanto 85,7 % 80,5 % 39,2 % 36,3 % 0,52 0,22 3 393 4 904 

 

6.1.4 Primäärienergian säästöt 

Korjaamattomat primäärienergian säästöt olivat Suomessa 136 262 TJ vuonna 2016. 

Ilmaston aiheuttama korjaus näihin säästöihin oli -599 TJ vuotuisen keskilämpötilan ollessa 

koko maan tasolla +4,2 C°. Kantaverkon jännitetasoksi valittiin 110 kV, jolloin sähkön 

siirrosta johtuva korjaus oli +8 828 TJ. Primäärienergian säästöiksi muodostui korjauksien 

kanssa 144 491 TJ. 

 

Kuvassa 9 on esitetty vuotuisen keskilämpötilan aiheuttaman korjauksen vaikutus 

primäärienergian säästöihin lämpötilavälillä -5 – 10 C°. Lämpötilan tarkasteluväli valittiin 

Suomen ilmasto-olosuhteiden perusteella ottaen huomioon sen, että keskilämpötila voi 

vaihdella suuresti alueittain. Kaaviossa on referenssiviivana primääenergian säästöt ilman 

korjausta, tilastovuoden 2016 aineistoilla laskettuna.  

 

Suurin korjaus primäärienergian säästöihin saadaan keskilämpötilan ollessa -5 C°. 

Korjauksen suuruus on tällöin -1 087 TJ, mikä vastaa -0,7 %:n muutosta säästöissä. 

Kaaviosta havaitaan, että primäärienergian säästöjen riippuvuus lämpötilasta on lineaarinen. 

Korjaamattomat säästöt kasvavat kaavion perusteella 53,89 TJ yhtä vertailulämpötilan (15 

C°) ylittävää astetta kohden. Suomen keskilämpötilan jäädessä 15 C° alapuolelle, pysyy 

ilmaston aiheuttama korjaus aina negatiivisena. 
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Kuva 9. Vuotuisen keskilämpötilan vaikutus primäärienergian säästöihin. 

 

Ilmastollisten olosuhteiden aiheuttaman korjauksen voidaan todeta olevan suhteellisen pieni, 

mikä johtuu korjauksen määritelmästä (kappale 2.2.6, kaava 10). Hyötysuhteen viitearvon 

muutoksen ollessa vain 0,1 % jokaista vertailulämpötilasta poikkeavaa astetta kohden, jää 

vaikutus primäärienergian säästöihin vähäiseksi. Lisäksi kyseinen korjaus suoritetaan 

ainoastaan kaasumaisille polttoaineille, mikä pienentää vaikutusta entisestään. Suomessa 

kaasumaisia polttoaineita kulutettiin yhteistuotannossa 39 018 TJ vuonna 2016, mikä vastaa 

vain 10 % kokonaiskulutuksesta. 

 

Kuvassa 10 on esitetty sähkönsiirtoverkon jännitetason aiheuttaman korjauksen vaikutus 

primäärienergian säästöihin. Tarkasteluväli on valittu Euroopan komission ohjeiden 

perusteella, jossa matalin jännitetaso on < 0,45 kV ja korkein ≥ 345 kV. Jännitetasosta 

riippuvat muutokset säästöissä tapahtuvat aina portaittain, jolloin tietyllä jännitetasovälillä 

säästöt pysyvät vakiona. Suurin ero referenssisäästöihin saavutetaan sähkönsiirron 

jännitteen ollessa alle 0,45 kV. Tällöin eroa syntyy 28 798 TJ, joka vastaa 21 %:n kasvua 

säästöissä. 

 

Kaavion säästöt on laskettu vuoden 2016 aineiston perusteella, olettaen kaikille 

yhteistuotantoyksiköiden sähköverkoille sama jännitetaso. Todellisuudessa verkkojen 

jännitteet eroavat toisistaan; Suomessa yleisimmät jännitetasot ovat 110 kV, 200 kV ja 400 

kV. Vuosiraportoinnissa verkkojännitteenä käytettiin arviona 110 kV:a, joka vastaa 

kilometrimääräisesti n. 53 % Suomen kantaverkosta. (Fingrid 2017.) 
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Kuva 10. Sähköverkon jännitetason vaikutus primäärienergian säästöihin. 

 

Sähköverkon jännitetason aiheuttama korjaus primäärienergian säästöihin on huomattavasti 

keskilämpötilasta aiheutuvaa korjausta suurempi. Syynä tähän on se, että jännitetasosta 

aiheutuva korjaus on luonteeltaan kerrannainen, keskilämpötilan korjauksen ollessa 

additiivinen. Tämä havaitaan korjauskaavan määritelmästä (kappale 2.2.6, kaava 10), jossa 

sähkön hyötysuhteen viitearvo korjataan kertomalla se jännitetason määrittämillä kertoimilla 

ja lisäämällä siihen keskilämpötilan määrittämät prosenttiyksiköt. Jännitetason lisäksi 

korjauksen suuruuteen vaikuttaa sähkön käyttökohde; laitospaikalla käytetyn sähkön 

kertoimet eroavat hieman siirretyn sähkön kertoimista (kappale 2.2.6, Taulukko 2). 

Omakäyttösähkön osuus oli Suomen yhteistuotannossa 950,3 GWh vuonna 2016, joka 

vastaa 4,4 % kokonaissähköntuotannosta. 

 

Taulukossa 25 on esitetty eri polttoaineiden osuudet primäärienergian säästöissä vuonna 

2016. Puunjalostusteollisuuden jäteliemet (mustalipeä) kattavat suurimman osan tuotetuista 

säästöistä 36 %:n osuudella. 

 

PES/Fuel on muuttuja, joka saadaan jakamalla primäärienergian säästöt kulutetulla 

polttoaineella. Muuttujan tarkoituksena on luoda kuva polttoaineiden keskinäisistä 

tehokkuuksista säästöjen muodostamisen suhteen. Kerroin ei ota huomioon muita 

tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä, kuten laitoksen tuotantotekniikkaa tai tuotannon 

suuruutta. Esimerkiksi biokaasun ja biopolttonesteiden kerroin on polttoaineista suurin 

arvolla 0,47, mutta sen luotettavuus on heikko vähäisen kulutuksen seurauksena. 

Keskimääräistä PES-tehokkuutta (0,37) paremmin ovat suoriutuneet polttoaineista kivihiili, 

puunjalostusteollisuuden jäteliemet, biokaasu ja biopolttonesteet sekä sekapolttoaineet.  
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Taulukko 25. Primäärienergian säästöt polttoaineittain vuonna 2016. 

Type of fuel 

Production FUEL PES PES/Fuel 

Electricity Heat     

CHP CHP CHP    

TJ TJ TJ TJ Of total   

Öljyt 1 395 1 703 2 593 826 1 % 0,32 

Hiili 61 659 32 418 56 757 21 419 15 % 0,38 

Maakaasu 47 916 19 120 36 725 12 009 8 % 0,33 

Turve 31 108 25 208 40 550 15 132 10 % 0,37 

Biomassa 56 046 54 378 83 913 30 057 21 % 0,36 

Puunjalostusteollisuuden jäteliemet 68 381 92 572 141 026 54 838 38 % 0,39 

Biokaasu ja biopolttonesteet 1 304 475 1 075 509 0 % 0,47 

Sekapolttoaineet 10 631 10 226 16 539 7 482 5 % 0,45 

Muut energialähteet 4 309 5 442 8 613 2 129 1 % 0,25 

TOTAL 78 541 241 542 387 792 144 402 100 %  0,37 

6.1.5 Luotettavuus 

CHP-raportoinnin tuotanto- ja polttoainetietojen luotettavuus on hyvä. Niitä koskevat tiedot 

saadaan hyvin kattavasti ET:n Sähkötilastosta, jonka tiedot edelleen validoidaan 

vertailuaineistojen perusteella (ks. luku 4.1). Tilastokeskuksella polttoaineiden luokittelu on 

tasoltaan vähintään yhtä tarkka kuin EU:n luokittelu ja useimmiten jopa tarkempi. Viime 

kädessä raportoitujen tietojen luotettavuus on riippuvainen laitosten vastaajista. 

 

Kapasiteettitietojen luotettavuutta heikentää datan hajanaisuus, sillä tiedot kerätään useista 

eri lähteistä (ks. kappale 5.1.3). Ainoa lakisääteiseen ilmoitusvelvollisuuteen perustuva 

kapasiteettitieto on kokonaissähköntuotanto, joiden tietoja Enerviavirasto tilastoi 

voimalaistorekisteriinsä (Energiavirasto 2016). 

 

Taulukosta 26 havaitaan, että työssä päivitetyt ja kerätyt kapasiteettitiedot vastaavat suhde-

osuuksiltaan melko hyvin vuoden 2016 tuotantoja. Ero on korkeimmillaan CHP-sähköllä, 

jonka kapasiteetti on 5 prosenttiyksikköä toteutunutta tuotantoa suurempi. CHP-sähkön 

kapasiteetin ja tuotannon väliseen eroon vaikuttaa osin sähkön tuotannon heikentynyt 

kannattavuus, joka kannustaa CHP-yksiköiden ajamiseen matalalla rakennusasteella. 

Lisäksi vertailussa on huomioitava, että kapasiteettitiedot ovat nimellisiä ja todellinen 

tuotanto tapahtuu usein osakuormituksella. Monia laitoksia voidaan ajaa useissa eri 

ajotiloissa, joissa sähkön ja lämmön tuotannon suhteet vaihtelevat. 

 

Taulukko 26. CHP-yksiköiden kokonaiskapasiteetti ja –tuotanto energiamuodoittan. 

Energiamuoto 
Kapasiteetti Tuotanto 

MW %-osuus TJ %-osuus 

Lauhdesähkö 663 3 13464 4 

CHP-sähkö 6340 29 78591 24 

CHP-lämpö 15055 68 241634 72 

 

Raportoinnissa kapasiteetti- ja tuotantotietojen keskinäinen vertailu ei onnistu 

saumattomasti. Tuotantotekniikkakohtaisesti tarkasteltuna kapasiteetit ja tuotanto eivät 

vastaa täysin toisiaan, mikä johtuu kombitekniikan monikäyttöisyydestä. Kombilaitokset 

voidaan tekniikkansa puolesta jakaa osayksiköihin – kaasuturbiini- ja vastapaine- tai 

väliottolauhdutusosiin – ja useimmat laitokset pystyvät tarvittaessa ajamaan näitä 

osayksiköitä myös erikseen pelkän kombituotannon lisäksi. Rarportoinnissa osayksiköillä 

tuotetut energiat tilastoidaan niiden tuotantotekniikoita vastaaville riveille. Tietojen 
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päällekkäisyyden välttämiseksi näiden osayksiköiden kapasiteetit sisällytettiin 

kombitekniikan kapasiteettitietoihin. Mikäli kapasiteetit raportoitaisiin erikseen kombin 

lisäksi, summautuisivat CHP-yksiköiden yhteenlasketut sähkön ja lämmön kapasiteetit 

todellisuutta suuremmiksi. Raportoinnissa näistä menettelyistä seuraa se, että kaasuturbiini-

, vastapaine- ja väliottolauhdutustekniikalla tuotetut energiamäärät eivät ole täysin 

verrattavissa niitä vastaaviin kapasiteetteihin. 

 

Primäärienergian säästöissä suurin epävarmuus liittyy sähköverkon jännitetasosta 

aiheutuvaan korjaukseen. Raportoinnissa jokaiselle CHP-yksikölle arvioitiin jännitetasoksi 

110 kV, jolloin korjauksen suuruudeksi muodostui +8 828 TJ, mikä vastaa 6,5 % 

korjaamattomista säästöistä. Muita Suomen kantaverkoissa käytettyjä jännitetasoja ovat 200 

kV ja 420 kV. Korkeammilla jännitetasoilla korjauksen suuruus pienenee lähentyen nollaa, 

minkä perusteella voidaan arvioida työhön valitun jännitetason virheen ylärajan olevan alle 

6,5 %. Ilmastollisen korjauksen vaikutus säästöihin on hyvin vähäinen, virhemarginaali on 

alle prosentin luokkaa. Primäärienergian säästöjen virheraja perustuu myös oletukseen, että 

laskennoissa käytetyt laitosten vastaamat energiantuotanto- ja polttoainetiedot ovat 

todenmukaiset. 

6.2 Kaukolämmitys- ja jäähdytys 

6.2.1 Vuosiraportointi 

Raportointivuoden 2015 tulokset on esitetty Taulukoissa 27 ja 28. EU:lle suoritettavassa 

virallisessa raportoinnissa käytetään vuoden 2016 tilastotietoja, jotka eivät olleet vielä 

saatavilla diplomityön aikana. Vuoden 2015 tuloksia käytetään vertailuaineistona 

raportointivuoden 2016 tuloksia laskettaessa. 

 

Taulukossa 27 on esitetty kaukolämmön tuotantoa ja kapasiteettia koskevat tiedot 

raportointilomakkeen taulukon 1 mukaisesti. Suurin osa kaukolämmöstä tuotetaan 

yhteistuotantona; CHP:n osuus kokonaistuotannosta on 104 033 TJ eli 69 %. 

Erillistuotannossa uusiutumattomien ja uusiutuvien laitosten kapasiteettien ja tuotantojen 

suhteet eroavat huomattavasti toisistaan. Tämä johtuu suuresta määrästä 

huippukäyttöyksiköitä, jotka ovat toiminnassa vain murto-osan vuodesta. Tällaisia yksiköitä 

tarvitaan Suomen kylmässä ilmastossa talven lämmönkulutuksen huippujen kattamiseen. 

Huippukäyttöyksiköt käyttävät usein energianlähteenään uusiutumattomia polttoaineita, 

kuten maakaasua (yht. 3863 MW) tai raskasta polttoöljyä (yht. 4887 MW).  

 

Toinen syy kapasiteettien ja tuotannon suhteiden väliseen eroon löytyy yksikkötietojen 

luokittelusta tuotantotekniikan ja käytetyn polttoaineen perusteella. Tämä hankaloittaa 

monipolttoaineyksiköiden raportoimista, joiden kapasiteetit ilmoitetaan pääpolttoaineen 

perusteella yhdelle riville tuotantotietojen jakautuessa käytettyjen polttoaineiden perusteella 

useille eri riveille kappaleen 5.2.4 menetelmien mukaisesti. Kapasiteettien raportoiminen 

pääpolttoaineen perusteella on järkevää, jotta aikasarjassa säilytetään yhtenäisyys eivätkä 

kapasiteettitiedot vaihtele tuotannon mukana vuosittain. Vastaavasti energiantuotannon 

polttoainekohtaista jaottelua käytetään yhtenäisyyden säilyttämiseksi muihin 

Tilastokeskuksen kansallisiin ja kansainvälisiin raportointeihin. 
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Taulukko 27. Kaukolämmön tuotanto ja kapasiteetti vuonna 2015. 

Table 1 
Technology of generation unit 

delivering heat to the network 

Installed net heat capacity, 

MW 

Net heat output delivered to the network, 

TJ 

Total Total Hot water Steam 

1 CHP units (non-renewable) 5 999 58 359 51 969 6 390 

2 CHP units (renewable) 6 751 44 479 32 051 12 429 

3 CHP units (ambient energy) 0 0 0 0 

4 CHP units (recovered heat) 82 1 195 539 656 

5 Heat only units (non-renewable) 12 014 20 075 15 381 4 694 

6 Heat only units (renewable) 1 331 19 500 16 255 3 246 

7 Heat only units (electricity) 198 166 47 119 

8 Heat only units (ambient energy) 0 0 0 0 

9 Heat recovery units 260 6 458 4 738 1 720 

10 TOTAL 26 635 150 233 120 979 29 254 

 

Kaukojäähdytyksen tuotantoa ja kapasiteettia koskevat tiedot on esitetty Taulukossa 28 

raportointilomakkeen taulukon 2 mukaisesti. Suurinta osuutta jäähdytyksestä vastaa rivin 5 

kemiallisista ja muista prosesseista talteenotettu jäähdytys 77 %:n osuudella. 

Vapaajäähdytyksen (rivi 4) tuotanto on kapasiteettiin verrattuna vähäistä. Tämä johtuu 

kapasiteetin riippuvuudesta ulkolämpötilaan. Lämpiminä kesäkuukausina vapaajäähdytystä 

ei voida hyödyntää jäähdytyksen tuotannossa meriveden ja ilman lämpötilan ollessa 

jäähdytyksen paluuveden lämpötilaa korkeampia. 

 

Taulukko 28. Kaukojäähdytyksen tuotanto ja kapasiteetti vuonna 2015. 

Table 2 
Technology of generation unit 

delivering cold to the network 
Installed net cooling capacity, MW 

Net heat output delivered to the 

network, TJ 

1 
Absorption cooling units (non-re-

newable) 
0 0 

2 
Absorption cooling units 

(renewable) 
35 63 

3 Compression chiller units 33 34 

4 
Cold recovery units (ambient 

source) 
71 56 

5 
Cold recovery units (chemical and 

other processes) 
114 501 

6 TOTAL 253 654 

 

Tehokkaita ja matalan tehokkuuden kaukolämmitysverkkoja koskevat tiedot löytyvät 

Taulukosta 29, joka vastaa raportointilomakkeen taulukkoja 3a ja b. Asiakkaille toimitetusta 

kaukolämmöstä 93 % siirrettiin tehokkaiksi määritellyillä verkoilla. Tuotetun kaukolämmön 

ja toimitetun kaukolämmön ero oli 12 858 TJ, mikä vastaa lämmön siirtohäviöitä. 

Kaukolämmön kokonaistuotannosta siirtohäviöiden osuus on 10,6 %. Sektorijaottelun 

luokka 1b sisältää vain asuinrakennuksille jaetun jäähdytyksen, sillä palvelualan käyttöä ei 

tilastoida erikseen. Höyryn verkkokohtaisia tietoja ei ole saatavilla. 
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Taulukko 29. Tehokkaat ja matalan tehokkuuden kaukolämpöverkot vuonna 2015. 

Table 

3a/b 
District heating networks 

EFFICIENT INEFFICIENT 

Hot water Steam Hot water Steam 

1 
Net heat output delivered to cus-

tomers, in TJ 

100 568 .. 7 553 .. 

1a 
of which delivered to the indus-

trial sector 

57 576 .. 3 529 .. 

1b 
of which delivered to the residen-

tial and services sector 

8 477 .. 1 057 .. 

1c 
of which delivered to the other 

sectors 

29 150 .. 2 083 .. 

2 
Number of district heating net-

works 

122 .. 46 .. 

3 
Length of district heating net-

works, in km 

13 177 .. 1 426 .. 

4 
Number of district heating cus-

tomers 

134 232 .. 12 069 .. 

 

Tehokkaita ja matalan tehokkuuden kaukojäähdytysverkkoja koskevat tiedot löytyvät 

Taulukosta 30, raportointilomakkeen taulukoiden 4 a ja b mukaisesti. Asiakkaille 

toimitetustä jäähdytyksestä 95 % siirrettiin tehokkailla verkoilla. Toimitetun jäähdytyksen 

sektorikohtaista jaottelua sekä tietoa jäähdytyksen siirrossa syntyneistä häviöistä ei ole 

saatavilla. 

 

Taulukko 30. Tehokkaat ja matalan tehokkuuden kaukojäähdytysverkot vuonna 2015. 

Table 

4a/b 
District cooling networks 

EFFICIENT INEFFICIENT 

Total Total 

1 
Net cold output delivered to district cool-

ing customers, in TJ 

623 30 

1a of which delivered to the industrial sector 
.. .. 

1b 
of which delivered to the residential and 

services sector 

.. .. 

1c of which delivered to the other sectors 
.. .. 

2 
Number of district cooling networks 3 5 

3 
Length of district cooling networks, in km 91 19 

4 Number of district cooling customers 
394 33 

6.2.2 Muutosehdotukset 

Taulukossa 31 on muutosehdotusten mukainen raportointilomakkeen taulukko 2, jossa rivit 

3 ja 7 ovat uudet tuotantotekniikkakohtaiset luokat. Suomessa absorptiojäähdytystä 

tuotetaan kaukolämpöä energianlähteenä käyttäen, joka lukeutuu riville 3. Rivi 7 pitää 

sisällään lämpöpumpuilla tuotetun jäähdytyksen, joka kattaa 60 % Suomen 

kaukojäähdytyksen kokonaistuotannosta. Vuosiraportoinnissa lämpöpumpuilla tuotettu 

jäähdytys kuuluu kemiallisista tai muista prosesseista talteenotettuun lämpöön. 
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Taulukko 31. Kaukojäähdytyksen tuotannon ja kapasiteetin raportointi muutosehdotusten 

perusteella. 

Table 2 
Technology of generation unit 

delivering cold to the network 
Installed net cooling capacity, MW 

Net heat output delivered to the 

network, TJ 

1 
Absorption cooling units (non-

renewable) 
0 0 

2 
Absorption cooling units 

(renewable) 
0 0 

3 
Absorption cooling units (recov-

ered heat) 
35 63 

4 Compression chiller units 33 34 

5 
Cold recovery units (ambient 

source) 
71 56 

6 
Cold recovery units (chemical 

and other processes) 
40 105 

7 Combined cooling and heating 74 395 

8 TOTAL 253 654 

 

Taulukko 32 vastaa raportointilomakkeen taulukkoja 3 a ja b, jossa palvelualan osuus 

sektorijaottelussa (services sector) on siirretty luokkaan 1 c (other sectors). Sama muutos 

koskee kaukojäähdytyksen taulukkoja 4 a ja b. Muutokset eivät vaikuta vuosiraportoinnin 

tuloksiin, mutta yhtenäistävät raportointia KL-tilaston suhteen. 

 

Taulukko 32. Tehokkaiden ja matalan tehokkuuden kaukolämmitysverkkojen raportointi 

muutosehdotusten perusteella. 

Table 

3a/b 
District heating networks 

EFFICIENT INEFFICIENT 

Hot water Steam Hot water Steam 

1 
Net heat output delivered to dis-

trict heating customers, in TJ 

100 568 .. 7 553 .. 

1a 
of which delivered to the indus-

trial sector 

57 576 .. 3 529 .. 

1b 
of which delivered to the residen-

tial sector 

8 477 .. 1 057 .. 

1c 
of which delivered to the other 

sectors 

29 150 .. 2 083 .. 

2 
Number of district heating net-

works 

122 .. 46 .. 

3 
Length of district heating net-

works, in km 

13 177 .. 1 426 .. 

4 
Number of district heating cus-

tomers 

134 232 .. 12 069 .. 

6.2.3 Luotettavuus 

Kaukolämmön raportoinnin luotettavuutta heikentää käytettyjen tiedonlähteiden 

hajanaisuus ja puuttuvat tiedot. Erillistuotannon kapasiteettitiedot saadaan KL-tilastosta ja 

tuotantotiedot SL-tilastosta. KL-tilastossa kapasiteettitiedot tilastoidaan 

lämpöyksikkökohtaisesti toisin kuin SL-tilastossa, jossa pienempien lämpöyksiköiden tiedot 

on usein aggregoitu tilastoinnin helpottamiseksi. SL-tilastossa tarkkojen yksikkötietojen 

erittely datasta ei ole aina mahdollista, mikä vaikeuttaa tuotanto- ja kapasiteettitietojen 

keskinäistä vertailua. Puuttuvia tietoja ovat erillis- ja reduktiohöyryn kapasiteetit, joiden 

yhteenlaskettu tuotanto vastaa kuitenkin vain 6,5 % lämmön kokonaistuotannosta. 



 

55 

 

EU:n kaukolämmön määritelmän perusteella raportoinnin ulkopuolelle rajattiin 5 071 TJ 

kuumana vetenä ja 157 276 TJ höyrynä tuotettua lämpöä (Taulukko 33). Teollisuuslämmöstä 

suurin osa (76 %) tuotettiin omaan käyttöön. Rajauksen epävarmuus muodostuu yhdelle 

asiakkaalle tuotetun kuuman veden ja höyryn osuuksista, jotka vastaavat tehdyn arvion 

mukaan 4 % ja 8 % kokonaistuotannosta.  

 

Taulukko 33. DHC-raportoinnin ulkopuolelle rajatun lämmön osuus kokonaistuotannosta. 

Lämmön osuudet 
Kaukolämpövesi Höyry (teollisuuslämpö) 

TJ %-osuus TJ %-osuus 

Kokonaistuotanto 126 050 100 % 186 530 100 % 

    josta omaan käyttöön 0 0 % 142 470 76 % 

    josta yhdelle asiakkaalle 5 071 4 % 14 806 8 % 

    josta raportointiin 120 979 96 % 29 254 16 % 

 

Kaukolämpöveden kokonaistuotannoksi saatiin 120 979 TJ rajauksen jälkeen. KL-tilastossa 

vastaava tuotanto on 119 763 TJ. SL-tilastosta tehdyn kuuman veden rajauksen voidaan 

todeta onnistuneen hyvin, sillä KL-tilasto raportoi yksinomaan EU:n määritelmän mukaisien 

kaukolämpöverkkojen tietoja, SL-tilaston kattaessa lisäksi vielä pienen määrän 

erilliskyselyissä saadusta lämmöntuotannon osuudesta. 

 

EU:n ratkaisu sisällyttää höyryn tuotanto kaukolämmön raportointiin on kyseenalainen. 

Höyryverkot eroavat laajudeltaan ja toteutukseltaan suuresti kaukolämpöveden vastaavista, 

sillä veden siirrossa syntyvät häviöt ovat huomattavasti pienemmät siirrettyä pituuden 

yksikköä kohden. Höyryverkot ovat usein kooltaan pieniä ja rajoittuvat laitosalueelle, 

kaukolämpöverkkojen pituuksien ollessa useita kilometrejä ja asiakasmäärien 

kymmenkertaisia. Tämän seurauksena valtaosa höyryverkoista rajautuu pois raportoinnista.  

Höyryä käytetään myös harvemmin lämmitystarkoitukseen ja useimmiten teollisuuden 

prosesseissa. Terminä ’kaukolämpö’ tunnetaan Suomessa yleisesti kuumana vetenä 

tuotettuna tilojen lämmitystä varten tuotettuna lämpöenergiana, minkä vuoksi KL-

tilastokaan ei tilastoi höyryverkkoja koskevia tietoja. 

 

Kaukojäähdytyksen raportoinnissa vapaajäähdytyksen teho vaihtelee suuresti vuodenajan ja 

ulkolämpötilan mukaan, mikä vaikuttaa raportoituun kokonaiskapasiteettiin. Lämpiminä 

kesäkuukausina vapaajäähdytyksellä ei pystytä tuottamaan lainkaan kaukokylmää, 

meriveden ja ilman lämpötilan ollessa kaukojäähdytyksen paluuveden lämpötilaa 

korkeampi. Esimerkkinä Helenin Katri Valan lämpöpumppulaitos, jossa paluuveden 

lämpötila on kesällä 20 C° (Bailer ja Pietrucha 2006). 

 

Kaukojäähdytyksen siirrosta aiheutuvien häviöiden suuruutta ei tilastoida KJ-tilastossa. 

Asiakkaalle toimitetun jäähdytyksen suuruudeksi arvioidaan verkkoon syötetyn energian 

määrä, sillä kaukojäähdytyksessä lämpötilaerot (ja täten myös häviöt) ovat kaukolämpöön 

verrattuna huomattavasti pienempiä. Katri Valan laitoksella kaukojäähdytyksen 

lämpötilaero on vaihtelee välillä 12-16 C°, verrattuna kaukolämmön 40 C°:een (Bailer ja 

Pietrucha 2006). 
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7 Kehitysehdotukset 

7.1 Savukaasulauhduttimet 

Savukaasulauhduttimien käyttö on yleistynyt viime vuosina höyrykäyttöisissä sähkön ja 

lämmön yhteistuotantolaitoksissa. Niiden toiminta perustuu polttoaineen palamisen 

yhteydessä syntyvien kuumien savukaasujen sisältämän lämmön talteenottoon. Nykyisessä 

järjestelmässä havaittiin seuraavia kehityskohteita tilastoinnin suhteen: 

• savukaasuista talteenotetun lämmön jakaminen erillis- ja CHP-osiin polttoaineen 

kulutuksen perusteella 

• savukaasulauhduttimien kapasiteetin huomioiminen CHP-yksikön 

kokonaiskapasiteetissa 

 

Tällä hetkellä savukaasulauhduttimien talteenottama lämpö raportoidaan omana 

luokkanaan. Tilastoinnin kehittämiseksi ehdotetaan, että savukaasuista talteenotettu lämpö 

jaetaan yhteistuotannossa reduktio- ja CHP-osiin samassa suhteessa, jossa polttoaine-

energia käytetään kyseisiin tuotantotarkoituksiin. Kuvassa 11 on havainnollistettu 

savukaasulauhduttimen energiavirtojen jakaminen periaatteen mukaisesti. Tästä voidaan 

johtaa seuraava yhtälö: 

 
𝐹𝐶𝐻𝑃−𝑡

𝐹𝑟𝑒𝑑
=

𝐻𝑠𝑘,𝐶𝐻𝑃

𝐻𝑠𝑘,𝑟𝑒𝑑
     (14) 

 

Missä 𝐻𝑠𝑘,𝐶𝐻𝑃 on savukaasulauhduttimen talteenottama CHP-lämpöenergia [J] 

 𝐻𝑠𝑘,𝑟𝑒𝑑 on savukaasulauhduttimen talteenottama reduktiolämpöenergia [J] 

 

Savukaasulauhduttimen talteenottama kokonaislämpöenergia (𝐻𝑠𝑘) on: 

 

𝐻𝑠𝑘 =  𝐻𝑠𝑘,𝐶𝐻𝑃 + 𝐻𝑠𝑘,𝑟𝑒𝑑     (15) 

 

Tällöin kaavojen (14) ja (15) perusteella voidaan johtaa savukaasulauhduttimen 

talteenottamaksi CHP-lämpöenergiaksi: 

 

𝐻𝑠𝑘,𝐶𝐻𝑃 =  
𝐹𝐶𝐻𝑃−𝑡 ∙ 𝐻𝑠𝑘

 𝐹𝐶𝐻𝑃−𝑡 + 𝐹𝑟𝑒𝑑
     (16) 
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Kuva 11. Savukaasulauhduttimen talteenottaman lämmön jakaminen CHP- ja 

reduktiotuotannon osiin. Kuvassa polttoainekattila (PK), höyryturbiini (HT) ja 

savukaasulauhdutin (SK). 

 

Toisena kehitysehdotuksena on savukaasulauhduttimien kapasiteettien huomioiminen 

raportoinnissa. Useimpien laitosten lauhdutinkapasiteetit saatiin kerättyä kapasiteettikyselyn 

ohessa, mutta ne jätettiin vielä vuoden 2016 raportoinnin ulkopuolelle. Kapasiteetit voidaan 

ottaa mukaan raportointiin, mikäli savukaasuista talteenotettu energia päätetään raportoida 

CHP-tuotantona. 

7.2 Kapasiteettitietojen ylläpito ja päivittäminen 

CHP-yksiköiden kapasiteettitietojen lähteenä käytettiin kapasiteettikyselyä, EV:n 

voimalaitosrekisteriä sekä ET:n KL-tilastoa. Lähteiden hajanaisuus kasvattaa 

kapasiteettitietojen epävarmuutta eri lähteiden käyttäessä eri määritelmiä kapasiteeteille. 

Lisäksi etenkin usean ajotilan yksiköille sekä teollisuuden prosessikäyttöön integroiduille 

laitoksille EU:n mukaiset CHP-sähkön ja –lämmön kapasiteettien määritelmät eivät ole 

yksiselitteisiä. Määritelmän tulkinnanvaraisuuden takia osa kapasiteettitiedoista perustuu 

laitosten vastaajien omaan arvioon. Luotettavuuden parantaminen vaatisi yhden toimijan 

ylläpitämää yhtenäistä kapasiteettitietokantaa, jolloin eri määritelmistä aiheutuva 

epävarmuus tiedoissa saataisiin poistettua. CHP-yksiköiltä vaadittaisiin seuraavat 

kapasiteettitiedot: 

• CHP-sähkön ja –lämmön tuotantokapasiteetit 

• Kokonaissähköntuotantokapasiteetti 

• Savukaasulauhduttimen kapasiteetti 

• Reduktiohöyryn kapasiteetti (kuuluu DHC-raportointiin) 

 

DHC-raportoinnissa osa erillislämpöyksiköiden kapasiteettitiedoista saadaan KL-tilastosta 

ja CHP-yksiköiden tiedot kokonaisuudessaan CHP-raportoinnista. KL-tilaston keräämien 

kapasiteettitietojen ilmoittaminen ei ole voimalaitosten haltijoille lakisääteinen. 

Erillislämpöyksiköiltä vaadittaisiin seuraavat kapasiteettitiedot: 

• Kaukolämpöveden tuotantokapasiteetti 

• Höyryn (tai muun teollisuuslämmön) tuotantokapasiteetti 

 

Tavoitetilassa kapasiteettitiedot päivitetään vuosittain uusien laitosten aloittaessa 

toimintansa ja vanhojen laitosten uudistaessa tekniikkaansa tai lopettaessa toimintansa. 
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Vuosittain on odotettavissa vain pieniä muutoksia laitoskannassa, joten CHP-yksiköiden 

osalta voidaan toistaiseksi käyttää vuoden 2016 raportoinnin kapasiteettitietoja pohjana 

tulevien vuosien raportoinneissa. Erillislämpöyksiköiden kapasiteettitiedot raportoidaan 

toistaiseksi KL-tilaston mukaisesti. Tietojen päivittämisessä tulee keskittyä uusien laitosten 

tietojen keräämiseen ja alas ajettujen laitosten poistamiseen aineistosta. Mikäli yksittäisellä 

laitoksella havaitaan aikasarjatarkastelussa suuri muutos energiantuotannossa, voidaan 

tuotantokapasiteetin muutoksista tiedustella näiltä laitoksilta erikseen. 

7.3 Tilastotuotantojärjestelmä 

7.3.1 Muuttujat, kaavat ja ulkoiset aineistot 

Tavoitetilassa vuosiraportointien tulokset voidaan tuottaa suoraan 

tilastotuotantojärjestelmällä lähtöaineistojen perusteella. Nykyisellä YEIS-järjestelmällä 

tuotetaan SL-aineistosta taulukointidata, josta edelleen tuotetaan vuosiraportointien tulokset 

taulukkolaskentaohjelmaa käyttäen. Taulukkolaskenta muodostaa tällä hetkellä suurimman 

osan raportointien työmäärästä. 

 

Taulukossa 34 on esitetty vuosiraportointien suorittamiseen tarvittavat tilastotuotanto-

järjestelmän muuttujat, kaavat ja ulkoiset aineistot. Muuttujat ja kaavat ovat 

tuotantoyksikkökohtaisia arvoja. Muuttujiin sisältyvät kaikki arvot, jotka saadaan suoraan 

lähtöaineistoista ja joiden määrittämiseen ei vaadita muita muuttujia. Kaavat ovat 

muuttujien ja ulkoisten aineistojen perusteella muodostettuja johdannaissuureita. Ulkoiset 

aineistot sisältävät EU:n raportointiohjeiden mukaiset luokittelut ja viiteaineistot, joita 

tarvitaan polttoaineiden luokittelussa ja kaavojen muodostamisessa. 

 

Kohde -sarakkeeseen on merkitty tunnus ’CHP’ tai ’DHC’ sen mukaan, missä 

raportoinneissa tiettyä arvoa tai aineistoa tarvitaan. Tila -sarakkeessa on merkintä, mikäli 

kyseinen arvo tai aineisto löytyy nykyisestä tilastotuotantojärjestelmästä, viiva merkitsee 

puutetta. Lisätiedot -sarakkeeseen on merkitty SL-aineistoa vastaava tunnus, jos muuttuja 

löytyy nykyisestä järjestelmästä. Puuttuville arvoille on tarvittaessa viitattu selitys tai kaava, 

jonka perusteella arvo saadaan. 
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Taulukko 34. Vuosiraportoinneissa tarvittavat tilastotuotantojärjestelmään muuttujat, 

kaavat ja ulkoiset aineistot. 

Muuttuja Kohde Tila Lisätiedot 

Tuotantomuoto CHP/DHC X ’tuot_muoto’ 

Tuotantotekniikka CHP X ’plant_type_chp_e’ 

Kapasiteetti (sähkö, MW) CHP X ’chp_teho_netto’ + ’lauhde_teho’ 

Kapasiteetti (CHP-sähkö, MW) CHP X ’chp_teho_netto’ 

Kapasiteetti (CHP-lämpö, MW) CHP/DHC X ’chp_lampo_teho’ 

Kapasiteetti (reduktiolämpö, MW) DHC -   

Kapasiteetti (erillislämpö, MW) DHC -  

Tuotanto (sähkö, GWh) CHP X 'sahko_brutto_gwh' 

Tuotanto (CHP-sähkö, GWh) CHP X Tuotantomuodon perusteella 

Tuotanto (CHP-lämpö, TJ) CHP X Tuotantomuodon perusteella 

Tuotanto (lämpö, kuuma vesi, TJ) CHP/DHC X 'lampo_kauko_tj' 

Tuotanto (lämpö, höyry, TJ) CHP/DHC X 'lampo_teoll_tj' 

Polttoainemäärä (kaikki, TJ) CHP/DHC X 'pa_maara_tj' 

Polttoainemäärä (CHP, TJ) CHP X Tuotantomuodon perusteella 

Polttoainemäärä (CHP, kg) CHP X 'pa_maara_fyks' 

Rakennusvuosi CHP -  

Sähköverkon jännitetaso (oma verkko) CHP -   

Sähköverkon jännitetaso (ulkopuolinen verkko) CHP -   

Laitosalueen keskilämpötila CHP -   

Ei sisälly DHC-raportointiin DHC - Ks. Kappale 3.2.1 

Kaava    

Omakäyttösähkön osuus CHP - ’sahko_brutto_gwh’/’sahko_netto_gwh’ 

Hyötysuhde (kokonais) CHP - Kappale 2.2.5, kaava 5 

Hyötysuhde (CHP-sähkö) CHP - Kappale 2.2.5, kaava 6 

Hyötysuhde (CHP-lämpö) CHP - Kappale 2.2.5, kaava 7 

Korjauskerroin (erillissähkö) CHP - Kappale 2.2.6, kaava 10 

Hyötysuhteen viitearvo (erillissähkö) CHP - Kappale 2.2.6, kaava 9 

Hyötysuhteen viitearvo (erillislämpö) CHP - Kappale 2.2.6, kaava 9 

Primäärienergian säästöt (%) CHP - Kappale 2.2.6, kaava 8 

Primäärienergian säästöt (TJ) CHP - Kappale 2.2.6, kaava 11 

Ulkoinen aineisto       

Polttoaineluokka (CHP) CHP - Liite 3 

Polttoaineluokka (DHC) DHC - Liite 3 

Korjauskertoimet CHP - Komission delegoitu asetus 2015/2402 

Viitearvotaulukko (erillissähkö) CHP - Komission delegoitu asetus 2015/2402 

Viitearvotaulukko (erillislämpö) CHP - Komission delegoitu asetus 2015/2402 

 

CHP-, erillis-, reduktio- ja lauhdeosuuksille ei ole erikseen muuttujaa, mutta tiedot saadaan 

suodatettua kätevästi ’tuot_muoto’-muuttujan perusteella. Vaihtoehtoisesti kyseiset 

muuttujat voidaan lisätä järjestelmään erikseen, mutta välttämätöntä se ei ole. CHP-

yksiköillä lauhdetuotannolle ei ole merkitty tuotantotekniikkaa, joten ne joudutaan käsin 

päivittämään taulukointidatassa. Ehdotetaan, että lauhdeosuuksille merkitään järjestelmässä 

kyseisen laitoksen CHP-puolta vastaava tuotantotekniikka. 

7.3.2 Primäärienergian säästöt 

Primäärienergian säästöjen laskentaan liittyvät toimenpiteet muodostavat tällä hetkellä 

suurimman työmäärän CHP-raportoinnin suorittamisen kannalta. Kuvassa 12 on esitetty 
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vuokaavio PES-prosentin muodostamisesta CHP-yksikölle ja siinä vaadittavista 

lähtöarvoista sekä muuttujista. Nykyisessä tilastotuotantojärjestelmässä, jolla myös SL-

tilasto tuotetaan, löytyy vain osa tarvittavista lähtöarvoista muuttujien ja kaavojen 

puuttuessa kokonaan. 

 

PES-prosentin muodostaminen edellyttääkin SL-tilaston taulukointidatan käsittelyä, 

puuttuvien tietojen täydentämistä, sekä annettujen raportointiohjeiden soveltamista 

taulukkolaskentaohjelmassa. Tavoitetilassa tilastotuotantojärjestelmä muodostaisi SL-

aineiston CHP-yksiköille PES-prosentin ja energiamääräiset säästöt automaattisesti 

lähtöarvojen perusteella. Tämä edellyttää seuraavien CHP-yksikkökohtaisten muuttujien 

lisäämistä tilastotuotantojärjestelmään: 

• rakennusvuosi (tai merkittävän uudistuksen vuosiluku) 

• laitosalueen keskilämpötila 

• sähkönsiirron verkkojännite 

 

Tarvittavat muuttujat ja kaavat: 

• lämmön erillistuotannon hyötysuhteen viitearvo 

• korjattu sähkön erillistuotannon hyötysuhteen viitearvo 

• ilmastollinen korjauskerroin 

• verkkojännitteen korjauskerroin 

• CHP-sähkön ja –lämmön hyötysuhteet 

 

Muuttujien ja kaavojen selitykset löytyvät kappaleesta 2.2.6. Lämmön viitearvon ja sähkön 

korjatun viitearvon määrittäminen perustuu Komission delegoidun asetuksen 2015/2402 

sisältämiin taulukoihin, jotka tulisi lisätä tilastotuotantojärjestelmän tietokantaan PES-

prosentin määrittämiseksi.  

 

 
Kuva 12. Vuokaavio CHP-yksikön primäärienergian säästöprosentin muodostamisesta. 
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7.3.3 Kaukolämmitys ja -jäähdytys 

Kaukolämmön raportoinnin yhtenäisyyttä parantaisi ja tarvittavaa työmäärää vähentäisi, jos 

tarvittavat tiedot pystyttäisiin muodostamaan yksittäisen aineiston pohjalta. SL-aineistosta 

saadaan suurin osa vaadittavista tiedoista: CHP- ja erillistuotantoyksiköiden tuotantotiedot 

sekä CHP-yksiköiden kapasiteettitiedot. Aineistosta puuttuu ainoastaan 

erillistuotantoyksiköiden kapasiteettitiedot, mikä koskee myös CHP-yksiköitä reduktio-

lämmön muodossa. Nämä muuttujat on ehdotettu lisättävän tilastotuotantojärjestelmään.  

 

Tilastotuotantojärjestelmässä erillislämpöyksiköillä ei kuitenkaan ole vielä CHP-yksiköiden 

tapaan omaa koneikko-osiota, johon listataan laitoskohtaiset kapasiteettia, tuotanto-

tekniikkaa ja pääpolttoaineita koskevat tiedot. Erillislämpöyksiköille ehdotetaan lisättävän 

oman koneikko-osion, jolloin kaukolämmön raportointi pystyttäisiin suorittamaan 

pelkästään SL-aineistolla. 

7.4 Tulosten laatu 

Tulosten laadun suhteen löydettiin kolme mahdollista kehityskohdetta: PES-korjausten 

tarkentaminen, puuttuvien tietojen täydentäminen, ja DHC-raportoinnin mukaisten 

verkkojen määrittely. Useimmat tulosten laatua koskevista kehityskohteista vaativat 

tiedonkeruuta, ja ovat rajallisten resurssien ja tarvittavan työmäärän suhteen hankalia 

toteuttaa. 

 

Kappaleessa 6.1.5 sähkönsiirtoverkon jännitetason aiheuttaman korjauksen 

virhemarginaalin todettiin olevan 6,5 % korjaamattomista primäärienergian säästöistä. 

Vuoden 2016 raportoinnissa verkkojännitteeksi arvioitiin 110 kV sekä paikalla käytetylle, 

että siirretylle sähköenergialle. Virhemarginaalin pienentäminen edellyttäisi laitosten 

tarkkojen jännitetasojen selvittämistä. Jännitetasojen selvittäminen voitaisiin toteuttaa 

erillisellä kyselyllä CHP-yksiköiden vastaavilta henkilöiltä. Vastaavien henkilöiden 

yhteystiedot saadaan ET:n Sähkötilastosta vuosittain. Ilmastollisten olosuhteiden 

aiheuttaman korjauksen todettiin olevan hyvin mitätön, joten tarkempien 

lämpötilavyöhykkeiden määrittäminen eri laitosalueille ei ole tarpeellista. 

 

Kaukolämmön raportoinnissa tulosten laatua heikentää erillistuotetun höyryn ja 

reduktiohöyryn kapasiteettien puuttuminen. Kyseisistä kapasiteettitiedoista ei ole saatavilla 

aineistoa, joten tietojen kerääminen edellyttäisi erilliskyselyjä. Reduktiohöyryä tuottavien 

CHP-yksiköiden yhteystiedot saadaan vuosittain ET:n Sähkötilastosta. Kyselyn laajuutena 

olisi vuoden 2016 laitoskannan perusteella 135 yksikköä. Erillislämpöyksiköitä on 

määrällisesti huomattavasti enemmän, 716 yksikköä. Erillisyksiköiden kapasiteettien 

selvittäminen vaatisi huomattavan laajaa kyselyä, joka on rajallisten resurssien kannalta 

ongelmallista. Erillisyksiköiden suhteen suositellaan arviointimallin kehittämistä 

kapasiteettitietojen raportoimiseen. 

 

Raportoinnissa EU:n määritelmien mukaista lämpöä tuottavat yksiköt rajattiin tuotannon 

suuruuden sekä käyttökohteen perusteella. Kuuman veden osalta tehty arvio todettiin 

riittäväksi. Höyrynä tuotetun lämmön rajaaminen osoittautui huomattavasti vaikeammaksi, 

sillä höyryverkot ovat usein pieniä ja tuottavat lämpöä rajattuun käyttöön. Tarkempi rajaus 

edellyttäisi kyselyä, jossa höyryntuottajilta selvitetään verkon laajuus ja asiakasmäärät. 

Vapaaehtoisesta raportoinnista puuttuvat lisäksi höyryverkkoja koskevat tiedot, jotka 

voitaisiin selvittää saman kyselyn ohessa. 
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8 Yhteenveto 
Työssä laskettiin energiatehokkuusdirektiivin ohjeistamien sähkön ja lämmön 

yhteistuotannon sekä kaukolämmityksen ja –jäähdytyksen vuosiraportointien alustavat 

tulokset tilastovuoden 2016 ja 2015 aineistoilla vastaavasti. Pakollisten raportointiosuuksien 

tulokset pystyttiin laskemaan riittävällä tarkkuudella käytettävissä olevilla aineistoilla. 

DHC-raportoinnin vapaaehtoisesta osiosta löytyi kohteita, joiden raportoiminen vaatii 

lisätiedonkeruuta. 

 

CHP:n osalta raportointi suoritettiin lisäksi vaihtoehtoisella menetelmällä, sekä jaottelulla 

kaukolämmön ja teollisuuden sektoreihin. Vaihtoehtoinen raportointitapa ei aiheuttanut 

suuria muutoksia tuloksiin, joten eri menetelmillä laskettujen tulosten voidaan todeta olevan 

vertailukelpoisia. Tämä helpottaa jäsenvaltioiden tulosten keskinäistä vertailua, sillä useat 

maat käyttävät todennäköisesti vaihtoehtoista menetelmää. DHC-raportointiin ehdotettiin 

muutoksia, jotka selkeyttäisivät kaukojäähdytyksen raportointia ja yhtenäistäisivät 

raportointia käytettyjen aineistojen suhteen. 

 

Vuosiraportin tulosten arvioinnin perusteella löydettiin seuraavia kehitysehdotuksia laadun 

parantamisen tai työmäärän keventämisen suhteen: savukaasulauhduttimien tilastoinnin 

kehittäminen, tuotantokapasiteettitietojen yhtenäistäminen, tilastotuotantojärjestelmän 

kehittäminen sekä puuttuvien tietojen kerääminen. Merkittävimpänä kehitysehdotuksena 

voidaan pitää tilastotuotantojärjestelmän vaatimien muuttujien, laskentamenetelmien ja 

aineistojen lisäämistä. Tilastotuotantojärjestelmän uudistaminen on työn kirjoittamishetkellä 

esiselvitysvaiheessa, joten CHP- ja DHC-raportointien huomioiminen uudessa 

järjestelmässä on tärkeää. 

 

Tulevaisuudessa vuosiraportointeihin saattaa tulla muutoksia ja raportoinnin tarkkuustaso 

parantua. Etenkin kaukolämmityksen- ja jäähdytyksen raportoinnin toistaiseksi 

vapaaehtoiset kentät saattavat muuttua lähivuosina velvoitteeksi, mikä tulee ottaa huomioon 

tilastoinnin kehittämisessä. 
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Table EU-1B1

Country

201? PES ≥ 10% for installations ≥ 1 MWelectric. PES > 0% for installations < 1 MWelectric

Completely CHP units (efficiency ≥ 75+O4+C5:N18

maximum capacity production

CHP heat 

(useful heat)

CHP heat 

(useful heat)

total fuel used 

(for non-CHP fuel used for number of

CHP total total CHP total total

 and CHP 

products)

CHP products units

gross gross net gross gross net

MWelectric MWelectric MW thermal GWh GWh TJ TJ (NCV) TJ (NCV)  (TJ) n

A B C D E F G H I J

Combined cycle (eff ≥ 80%) 1

Gas turbine with heat recovery 2

Internal Combustion engine 3

Steam: backpressure turbine 4

Steam: condensing turbine (eff ≥ 80%) 5

Others 6

Subtotal (1+2+3+4+5+6) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Table EU-1B2

CHP units with lower efficiency (Efficiency < 75%) PES ≥ 10% for installations ≥ 1 MWelectric. PES > 0% for installations < 1 MWelectric

maximum capacity production

CHP heat 

(useful heat)

CHP heat 

(useful heat)

total fuel used 

(for non-CHP fuel used for number of

CHP total total CHP total total

 and CHP 

products)

CHP products units

gross gross net gross gross net

MWelectric MWelectric MW thermal GWh GWh TJ TJ (NCV) TJ (NCV)  (TJ) n

Combined cycle (eff < 80%) 8

Gas turbine with heat recovery 9

Internal Combustion engine 10

Steam: backpressure turbine 11

Steam: condensing turbine (eff < 80%) 12

Others 13

Subtotal (8+9+10+11+12+13) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total (7+14) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

type of cycle

type of cycle

electricity

electricity

Primary energy 

savings

Primary energy 

savings

fuel used

electricity

electricity

CHP Supplementary Reporting for European Union Countries Under the EU DIRECTIVE 2012/27/EC

fuel used
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 Table EU-1C1 CHP Supplementary Reporting for European Union Countries Under the EU DIRECTIVE 2012/27/EC

Country

201? PES < 10% for installations ≥ 1 MWelectric. PES ≤ 0% for installations < 1 MWelectric

Completely CHP units (efficiency ≥ 75%)

maximum capacity production

CHP heat 

(useful heat)

CHP heat 

(useful heat)

total fuel used 

(for non-CHP fuel used for

number of

CHP total total CHP total total

 and CHP 

products)

CHP products units

gross gross net gross gross net

MWelectric MWelectric MW thermal GWh GWh TJ TJ (NCV) TJ (NCV)  (TJ) n

A B C D E F G H I J

Combined cycle (eff ≥ 80%) 1

Gas turbine with heat recovery 2

Internal Combustion engine 3

Steam: backpressure turbine 4

Steam: condensing turbine (eff ≥ 80%) 5

Others 6

Subtotal (1+2+3+4+5+6) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Table EU-1C2

CHP units with lower efficiency (Efficiency < 75%) PES < 10% for installations ≥ 1 MWelectric. PES ≤ 0% for installations < 1 MWelectric

maximum capacity production

CHP heat 

(useful heat)

CHP heat 

(useful heat)

total fuel used 

(for non-CHP fuel used for

number of

CHP total total CHP total total

 and CHP 

products)

CHP products units

gross gross net gross gross net

MWelectric MWelectric MW thermal GWh GWh TJ TJ (NCV) TJ (NCV)  (TJ) n

Combined cycle (eff < 80%) 8

Gas turbine with heat recovery 9

Internal Combustion engine 10

Steam: backpressure turbine 11

Steam: condensing turbine (eff < 80%) 12

Others 13

Subtotal (8+9+10+11+12+13) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total (7+14) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Table EU-1D

CHP units

Without generation in the reference year 16

Primary energy 

savings

Primary energy 

savings

type of cycle

fuel used

type of cycle

fuel used

electricity electricity

electricity electricity
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Installed net cooling capacity, MW
Net Cooling delivered to the DC network, 

TJ

A B

1
Absorption units for cooling using non-renewable 

fuels

2 Absorption units for cooling using renewable fuels

3 Vapor compression chiller units (electric chillers)

4
Cold recovery units (lakes, rivers, seasonal storage 

below surface)

5 Cold from chemical processes and other processes 

6
Total

Table 2
Technology of generation unit delivering cold to the 

network
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Total Hot water Steam

A B C

1
Net heat output delivered to district heating 

customers, in TJ

1a of which delivered to the industrial sector

1b
of which delivered to the residential and services 

sector

1c
of which delivered to the other sectors (including 

transport, agriculture/forestry, fishing, non-

specified (others)) 

2 Number of district heating networks

3 Length of district heating networks, in km

4 Number of district heating customers

Efficient district heating according to Article 2 (41) EED 'District heating systems using at least 50% renewable energy, 50% waste heat, 75% cogenerated heat 

or 50% of a combination of such energy and heat'

Table 3a District heating networks
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Table 4a District cooling networks Total of all networks

1
Net cold output delivered to district cooling 

customers, in TJ

1a of which delivered to the industrial sector

1b
of which delivered to the residential and services 

sector

1c
of which delivered to the other sectors (including 

transport, agriculture/forestry, fishing, non-

specified (others)) 

2
Number of district cooling networks

3
Length of district cooling networks, in km

4 Number of district cooling customers

Efficient district cooling according to Article 2 (41) EED 'District cooling systems using at least 

50% renewable energy, 50% waste heat, 75% cogenerated heat or 50% of a combination of such 

energy and heat'
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Table 4b District cooling networks Total of all networks

1
Net cold output delivered to district cooling 

customers, in TJ

1a of which delivered to the industrial sector

1b
of which delivered to the residential and services 

sector

1c
of which delivered to the other sectors (including 

transport, agriculture/forestry, fishing, non-

specified (others)) 

2
Number of district cooling networks

3
Length of district cooling networks, in km

4 Number of district cooling customers

Inefficient district cooling with district cooling systems using using less than 50% renewable 

energy, 50% waste heat, 75% cogenerated heat or 50% of a combination of such energy and 

heat
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TunnusPolttoaine TunnusPolttoaine TunnusCHP TunnusDHC

1111 Refinery gas G11 Refinery gases hydrogen and synthesis gas 10 Refinery gas 1 Non-renewable

1112 LPG (Liquefied petroleum gas) G10 Natural gas, LPG, LNG and biomethane 11 Other liquid fossil fuels 1 Non-renewable

1119 Other gas G13 Coke oven gas, blast furnace gas, mining gas etc. 11 Other liquid fossil fuels 1 Non-renewable

1121 Naphtha L7 Heavy fuel oil, gas/diesel oil, other oil products 11 Other liquid fossil fuels 1 Non-renewable

1122 Motor gasoline L7 Heavy fuel oil, gas/diesel oil, other oil products 11 Other liquid fossil fuels 1 Non-renewable

1123 Aviation gasoline L7 Heavy fuel oil, gas/diesel oil, other oil products 11 Other liquid fossil fuels 1 Non-renewable

1131 Kerosene (Jet fuel) L7 Heavy fuel oil, gas/diesel oil, other oil products 11 Other liquid fossil fuels 1 Non-renewable

1132 Other kerosenes L7 Heavy fuel oil, gas/diesel oil, other oil products 11 Other liquid fossil fuels 1 Non-renewable

1133 Diesel oil L7 Heavy fuel oil, gas/diesel oil, other oil products 11 Other liquid fossil fuels 1 Non-renewable

1134 Gasoil, low sulphur  (heating fuel oil) L7 Heavy fuel oil, gas/diesel oil, other oil products 11 Other liquid fossil fuels 1 Non-renewable

1135 Gasoil, sulphur-free (for non-road use and heating)L7 Heavy fuel oil, gas/diesel oil, other oil products 11 Other liquid fossil fuels 1 Non-renewable

1139 Other mixed fuels L7 Heavy fuel oil, gas/diesel oil, other oil products 11 Other liquid fossil fuels 1 Non-renewable

1141 Heavy fuel oil, sulphur content < 1% L7 Heavy fuel oil, gas/diesel oil, other oil products 9 Residual fuel oil 1 Non-renewable

1142 Heavy fuel oil, sulphur content >= 1% L7 Heavy fuel oil, gas/diesel oil, other oil products 9 Residual fuel oil 1 Non-renewable

1143 Other heavy distillates L7 Heavy fuel oil, gas/diesel oil, other oil products 9 Residual fuel oil 1 Non-renewable

1144 Heavy fuel oil, sulphur content <= 0,1% L7 Heavy fuel oil, gas/diesel oil, other oil products 9 Residual fuel oil 1 Non-renewable

1145 Heavy fuel oil, sulphur content <0,5% L7 Heavy fuel oil, gas/diesel oil, other oil products 9 Residual fuel oil 1 Non-renewable

1148 Asphaltene L7 Heavy fuel oil, gas/diesel oil, other oil products 11 Other liquid fossil fuels 1 Non-renewable

1150 Petroleum coke S1 Hard coal including anthracite, bituminous coal etc. 11 Other liquid fossil fuels 1 Non-renewable

1160 Recycled and waste oils L7 Heavy fuel oil, gas/diesel oil, other oil products 11 Other liquid fossil fuels 1 Non-renewable

1190 Other petroleum products L7 Heavy fuel oil, gas/diesel oil, other oil products 11 Other liquid fossil fuels 1 Non-renewable

1211 Anthracite S1 Hard coal including anthracite, bituminous coal etc. 1 Hard coal 1 Non-renewable

1212 Hard coal S1 Hard coal including anthracite, bituminous coal etc. 1 Hard coal 1 Non-renewable

1221 Semi-bituminous coal, brown coal, lignite S2 Lignite, lignite briquettes, shale oil 3 Brown coal / Lignite 1 Non-renewable

1222 Coal briquettes S1 Hard coal including anthracite, bituminous coal etc. 8 Other coal products (solid) 1 Non-renewable

1228 Coal tar S1 Hard coal including anthracite, bituminous coal etc. 8 Other coal products (solid) 1 Non-renewable

1229 Other non-specified coal S1 Hard coal including anthracite, bituminous coal etc. 8 Other coal products (solid) 1 Non-renewable

1230 Coke S1 Hard coal including anthracite, bituminous coal etc. 8 Other coal products (solid) 1 Non-renewable

1240 Coke oven gas G13 Coke oven gas, blast furnace gas, mining gas etc. 6 Coke oven gas 1 Non-renewable

1250 Blast furnace gas G13 Coke oven gas, blast furnace gas, mining gas etc. 7 Blast furnace and oxygen steel furnace gas1 Non-renewable

1260 CO-gas G13 Coke oven gas, blast furnace gas, mining gas etc. 7 Blast furnace and oxygen steel furnace gas1 Non-renewable

1311 Natural gas G10 Natural gas, LPG, LNG and biomethane 12 Natural gas and gas works gas 1 Non-renewable

1312 Liquefied natural gas (LNG) G10 Natural gas, LPG, LNG and biomethane 12 Natural gas and gas works gas 1 Non-renewable

2110 Milled peat S3 Peat, peat briquettes 4 Peat 1 Non-renewable

2120 Sod peat S3 Peat, peat briquettes 4 Peat 1 Non-renewable

2130 Peat pellets and briquettes S3 Peat, peat briquettes 5 Peat products 1 Non-renewable

3111 Firewood (stems and split firewood) S4 Dry biomass including wood, wood pellets, dried woodchips etc.13 Solid biomass 2 Renewable

3112 Chips from roundwood S4 Dry biomass including wood, wood pellets, dried woodchips etc.13 Solid biomass 2 Renewable

3113 Forest residue chips S4 Dry biomass including wood, wood pellets, dried woodchips etc.13 Solid biomass 2 Renewable

3114 Hog fuel from stumps (previously stump wood chips)S4 Dry biomass including wood, wood pellets, dried woodchips etc.13 Solid biomass 2 Renewable

3115 Energy willow (and other short rotation coppice)S4 Dry biomass including wood, wood pellets, dried woodchips etc.13 Solid biomass 2 Renewable

3121 Bark S4 Dry biomass including wood, wood pellets, dried woodchips etc.13 Solid biomass 2 Renewable

3122 Saw dust S4 Dry biomass including wood, wood pellets, dried woodchips etc.13 Solid biomass 2 Renewable

3123 Wood residue chips S4 Dry biomass including wood, wood pellets, dried woodchips etc.13 Solid biomass 2 Renewable

3124 Cutter shavings, grinding powder, etc. S4 Dry biomass including wood, wood pellets, dried woodchips etc.13 Solid biomass 2 Renewable

3128 Unspecified industrial wood residue S4 Dry biomass including wood, wood pellets, dried woodchips etc.13 Solid biomass 2 Renewable

3129 Other industrial wood residue S4 Dry biomass including wood, wood pellets, dried woodchips etc.13 Solid biomass 2 Renewable

3130 Black liquor and other concentrated liquors S5 Other solid biomass not included under S4 (and black liquor)13 Solid biomass 2 Renewable

3141 Pine oil and pitch S5 Other solid biomass not included under S4 (and black liquor)13 Solid biomass 2 Renewable

3142 Methanol and turpentine S5 Other solid biomass not included under S4 (and black liquor)13 Solid biomass 2 Renewable

3149 Other by-products and waste prod. from wood proc.S5 Other solid biomass not included under S4 (and black liquor)13 Solid biomass 2 Renewable

3150 Recovered wood S4 Dry biomass including wood, wood pellets, dried woodchips etc.13 Solid biomass 2 Renewable

Tilastokeskus Komission delegoitu asetus 2015/2402 EU-raportointiohjeet
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3160 Wood pellets and briquettes S4 Dry biomass including wood, wood pellets, dried woodchips etc.13 Solid biomass 2 Renewable

3170 Vegetable-based fuels S5 Other solid biomass not included under S4 (and black liquor)13 Solid biomass 2 Renewable

3171 Reed canary grass S5 Other solid biomass not included under S4 (and black liquor)13 Solid biomass 2 Renewable

3172 Cereal crops and straw parts S5 Other solid biomass not included under S4 (and black liquor)13 Solid biomass 2 Renewable

3174 Vegetable oils and fats S5 Other solid biomass not included under S4 (and black liquor)13 Solid biomass 2 Renewable

3179 Other vegetable-based fuels S5 Other solid biomass not included under S4 (and black liquor)13 Solid biomass 2 Renewable

3181 Animal fats S5 Other solid biomass not included under S4 (and black liquor)13 Solid biomass 2 Renewable

3189 Other animal-based fuels S5 Other solid biomass not included under S4 (and black liquor)13 Solid biomass 2 Renewable

3211 Landfill gas G12 Biogas produced from anaerobic digestion, landfill etc. 17 Biogas 2 Renewable

3212 Biogas from wastewater treatment plants G12 Biogas produced from anaerobic digestion, landfill etc. 17 Biogas 2 Renewable

3213 Industrial biogas G12 Biogas produced from anaerobic digestion, landfill etc. 17 Biogas 2 Renewable

3214 Biomethane G12 Biogas produced from anaerobic digestion, landfill etc. 17 Biogas 2 Renewable

3215 Synthetic biogas G11 Refinery gases hydrogen and synthesis gas 17 Biogas 2 Renewable

3217 Biomethane (excluded from natural gas network)G12 Biogas produced from anaerobic digestion, landfill etc. 17 Biogas 2 Renewable

3219 Other biogases G12 Biogas produced from anaerobic digestion, landfill etc. 17 Biogas 2 Renewable

3221 Biofuel oil L8 Bio-liquids including bio-methanol, bioethanol etc. 18 Other renewables 2 Renewable

3222 Biopyrolysis oil L8 Bio-liquids including bio-methanol, bioethanol etc. 18 Other renewables 2 Renewable

3223 Bio-LPG /Biopropane L8 Bio-liquids including bio-methanol, bioethanol etc. 18 Other renewables 2 Renewable

3229 Other liquid biofuels L8 Bio-liquids including bio-methanol, bioethanol etc. 18 Other renewables 2 Renewable

3231 Recovered fuels S6 Municipal and industrial waste (non-renewable) and ren. waste15/16 Municipal waste (ren./non-ren.) 1/2 Renewable/non-renewable

3232 Demolition wood S6 Municipal and industrial waste (non-renewable) and ren. waste15/16 Municipal waste (ren./non-ren.) 1/2 Renewable/non-renewable

3233 Impregnated wood (chemically treated) S6 Municipal and industrial waste (non-renewable) and ren. waste15/16 Municipal waste (ren./non-ren.) 1/2 Renewable/non-renewable

3234 Deinking sludge S6 Municipal and industrial waste (non-renewable) and ren. waste15/16 Municipal waste (ren./non-ren.) 1/2 Renewable/non-renewable

3235 Waste pellets S6 Municipal and industrial waste (non-renewable) and ren. waste15/16 Municipal waste (ren./non-ren.) 1/2 Renewable/non-renewable

3236 Rubber waste S6 Municipal and industrial waste (non-renewable) and ren. waste15/16 Municipal waste (ren./non-ren.) 1/2 Renewable/non-renewable

3238 Municipal waste/mixed waste S6 Municipal and industrial waste (non-renewable) and ren. waste15/16 Municipal waste (ren./non-ren.) 1/2 Renewable/non-renewable

3239 Other mixed fuels S6 Municipal and industrial waste (non-renewable) and ren. waste15/16 Municipal waste (ren./non-ren.) 1/2 Renewable/non-renewable

3250 Biosludge S5 Other solid biomass not included under S4 (and black liquor)13 Solid biomass 2 Renewable

3260 Biocoal S5 Other solid biomass not included under S4 (and black liquor)13 Solid biomass 2 Renewable

4211 HP, elec, geothermal (ambient) 4 Ambient energy

4212 HP, elec, air (ambient) 4 Ambient energy

4213 HP, elec, water (ambient) 4 Ambient energy

4312 HP, elec, exhaust gas 5 Recovered heat

4313 HP, elec, process heat 5 Recovered heat

4314 HP, elec, waste water 5 Recovered heat

4315 HP, elec, data centre 5 Recovered heat

4316 HP, elec, district cooling 5 Recovered heat

4317 HP, elec, refrigeration device 5 Recovered heat

4319 HP, elec, others 5 Recovered heat

4411 HE, exhaust gas, chp Waste heat (including high temperature process exhaust gases)22 Other fuels not mentioned 5 Recovered heat

4412 HE, exhaust gas, separate prod. 5 Recovered heat

4413 HE, process heat 5 Recovered heat

4418 HE, geothermal 4 Ambient energy

4419 HE, others 5 Recovered heat

4911 Plastics waste S6 Municipal and industrial waste (non-renewable) and ren. waste14 Industrial waste 1 Non-renewable

4913 Hazardous waste S6 Municipal and industrial waste (non-renewable) and ren. waste14 Industrial waste 1 Non-renewable

4919 Other waste S6 Municipal and industrial waste (non-renewable) and ren. waste14 Industrial waste 1 Non-renewable

4920 Exothermic heat from industry O14 Waste heat (including high temperature process exhaust gases)22 Other fuels not mentioned 5 Recovered heat

4930 Secondary heat from industry O14 Waste heat (including high temperature process exhaust gases)22 Other fuels not mentioned 5 Recovered heat

4940 Electricity (electric boilers and heat pumps) 3 Electricity

4950 Steam (outside power plant) O14 Waste heat (including high temperature process exhaust gases)22 Other fuels not mentioned 5 Recovered heat

4970 Sulphur O18 Other fuels not mentioned above 22 Other fuels not mentioned 1 Non-renewable

4980 Hydrogen G11 Refinery gases hydrogen and synthesis gas 22 Other fuels not mentioned 1 Non-renewable

4990 Other non-specified energy sources O18 Other fuels not mentioned above 22 Other fuels not mentioned 1 Non-renewable


