
Miika Lundell

MAALÄMPÖKERROSTALOJEN

VERKOSTOVAIKUTUKSET

Diplomityö

Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Tarkastajat: Professori Pertti Järventausta,

Professori Sami Repo

Marraskuu 2021



i

TIIVISTELMÄ

Miika Lundell: Maalämpökerrostalojen verkostovaikutukset
Diplomityö
Tampereen yliopisto
Sähkötekniikan DI-tutkinto-ohjelma
Marraskuu 2021

Energiamurros edistää siirtymää pois fossiilisista polttoaineista kohti uusiutuvia energianläh-
teitä. Rakennuksissa lämmityksen energiankulutus on suurta ja se aiheuttaa tyypillisesti valtaosan
rakennuksen kasvihuonekaasupäästöistä. Fossiilisten polttoaineiden käyttökustannukset ovat kas-
vaneet. Muun muassa näiden syiden vuoksi maalämpö valitaan yhä useammin uudisrakennusten
ja lämmitystapaa vaihtavien saneerauskohteiden lämmönlähteeksi.

Työssä analysoidaan maalämmön yleistymisen vaikutuksia Helsingin sähkönjakeluverkossa
kolmella eri tasolla: kiinteistön liittymässä, jakelumuuntajalla ja kaupunginosassa. Maalämpöjär-
jestelmät ovat usein teknistaloudellisista syistä osamitoitettuja. Tällöin maalämpöpumpun rinnalla
on lisälämmönlähteenä tyypillisesti sähkökattila. Tyypillinen osamitoitusaste on 60–80 %. Sähkö-
kattilat aiheuttavat talven pakkasjaksoilla korkeita huipputehoja, jotka voivat vaikuttaa asiakkaan
liittymän mitoitukseen ja koko jakeluverkon kapasiteettiin.

Työssä selvitettiin lämmitystapamuutoksen vaikutus liittymien huipputehoihin ja vuosienergioi-
hin. Keskimäärin tarkasteltujen kerrostalojen huipputeho kasvoi maalämpöön siirtymisen myötä
noin 90 kW ja vuosienergia 150 MWh. Lämmitystapamuutoksen jälkeen maalämpökerrostalojen
liittymien keskimääräinen kuormitusaste on 48 % sulakekoon sallimasta maksimitehosta. Työs-
sä tarkastellaan lisäksi 200 A kerrostalojen liittymiä, koska liittymän koon kasvaessa yli 200 A:n
tai nykyään usein yli 250 A:n tarvitaan uusi liittymisjohto, mikä aiheuttaa uuden vapaan lähdön
käyttämisen jakokaapista tai muuntamolta sekä kaapeli-investoinnin ja mahdollisen kaivuutyön.
Keskimäärin 200 A kerrostalojen liittymissä on 95 % alitustodennäköisyydellä vähintään 90 kW
vapaata kapasiteettia, joka tyypillisesti riittäisi maalämpöjärjestelmän käyttöön.

Lämmitystapamuutoksen vaikutusta arvioitiin sellaisilla jakelumuuntajilla, joiden kuormitukses-
ta yli 90 % muodostuu kerrostalojen sähkönkulutuksesta. Eri muuntajakokojen keskimääräisen
vapaan kapasiteetin mukaan arvioitiin, montako tyypillistä Helsingin alueen kerrostaloa voisi vaih-
taa lämmitystapaa maalämpöön ennen kuin muuntajan kapasiteetti ylitetään. Keskimääräinen va-
paa kapasiteetti tarkastelluilla 630 kVA muuntajilla riittäisi maalämpöjärjestelmän osamitoituksesta
riippuen noin 5–8:lle maalämpöön siirtyvälle tyypilliselle Helsingin alueen kerrostalolle.

Alueelliseen tarkasteluun valittiin Vuosaaren kaupunginosa, jossa kerrostalojen sähkönkulu-
tuksen vuosienergia on Helsingin kaupunginosien suurin ja kerrostalojen kuormituksen osuus kau-
punginosan kokonaissähkönkulutuksesta on merkittävä. Vuosaaren rakennuskannan perusteella
simuloitiin viisi eri skenaariota, joissa olemassa olevasta rakennuskannasta 10–100 % vaihtaa
lämmitystavan maalämpöön. Simulointien perusteella nykyisen öljylämmitetyn rakennuskannan
korvaaminen pääosin maalämmöllä kasvattaisi Vuosaaren alueen sähkönkulutuksen huipputehoa
8 % ja vuosienergiaa 7 %. Maalämpökerrostalojen yleistyminen myös lisää alueen sähkönkulu-
tuksen lämpötilariippuvuutta, mikä näkyy talvipakkasilla kasvaneena sähkönkulutuksena.

Avainsanat: maalämpökerrostalo, sähkönkäytön simulointi, kuormitusprofiili, sähkönkäytön analy-
sointi, lämmitystapamuutos, sähkönjakeluverkko

Tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck -ohjelmalla.



ii

ABSTRACT

Miika Lundell: The effects of ground source heated apartment buildings in distribution network
Master of Science Thesis
Tampere University
Master’s Degree Programme in Electrical Engineering
November 2021

The global energy transition has accelerated the transition of energy sector to move away from
using fossil fuels and increased the use of renewable energy sources. In all types of buildings, the
largest amount of greenhouse emissions is typically caused by heating. Also, the cost of using
fossil fuels in heating has increased recently. Therefore, ground source heating is becoming more
and more common in renovation as well as in new buildings.

In this thesis, the effects of ground source heated apartment buildings are analyzed in the
Helsinki area distribution network. The analysis consists of three main parts: a connection point,
a distribution transformer and a city district. A ground source heat pump is typically designed to
cover about 60–80 % of the maximum heat demand of a building. The remaining part is generally
covered by using an electric boiler that can cause a significant increase in the peak electrical
power of a ground source heating system.

The increase in peak electrical power of the apartment buildings analyzed was 90 kW on
average and the increase of annual energy consumption was 150 MWh respectively. In ground
source heated apartment buildings, the average load on the connection point was 48 % of its
maximum power. Additionally, the connection points of 200 A apartment buildings were analyzed
because a capacity increase in these connection points would require having an additional cable.
However, it is often nowadays possible to increase their capacity to 250 A without having a new
cable. A new cable needs to have an outlet inside a distribution cabinet or a substation and the
cable route may need to be excavated. In 200 A apartment buildings, there is an average of 90 kW
capacity available which is typically sufficient for a ground source heating system.

In a typical heating source replacement in this thesis a fossil fuel-based heating system or
district heating is replaced with a ground source heating system. The effects of heating source
replacements are discovered on such distribution transformers that have over 90 % of their annual
electricity consumption caused by apartment buildings. The number of possible heating source
replacements on each distribution transformer size was determined based on their average loads.
Consequently, a 630 kVA transformer could have up to 5–8 new typical size ground source heated
apartment buildings in its supply area.

The effects of ground source heated apartment buildings were analyzed in the Vuosaari area.
Vuosaari was selected out of all city districts because its apartment buildings represented the
highest share of electricity consumption of all the buildings and they covered a significant part of
the area’s total energy consumption. Different scenarios were simulated were 10–100 % of the
apartment buildings would replace their current heating source with ground source heating. It was
discovered that replacing most oil heating with ground source heating would increase the peak
electricity consumption of Vuosaari area by 8 % and the annual electricity consumption by 7 %.

Keywords: ground source heated apartment building, electricity use simulation, load profile, elec-
tricity use analysis, heating source replacement, distribution network

The originality of this thesis has been checked using the Turnitin OriginalityCheck service.
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1. JOHDANTO

1.1 Työn tausta ja tarkoitus

Euroopan Unionin (EU) komissio on tehnyt käynnissä olevalla kaudellaan 2019–2024

Euroopan vihreän kehityksen ohjelman, jonka mukaan EU-alue pyrkii olemaan ilmasto-

neutraali vuoteen 2050 mennessä. [1] Lisäksi komissio on tehnyt välitavoitteen, jossa

vuonna 2030 kasvihuonepäästöt olisivat laskeneet 55 % vertailuvuoden 1990 tasosta.

[2] Tavoitteiden myötä myös energia-alalle osoitetaan kehitysstrategia. Strategian mu-

kaan energian tuotannossa ja kulutuksessa siirrytään kohti mallia, jossa entistä suurempi

osuus aiemmin hukkaan menneestä energiasta voidaan hyödyntää. Keinoja hukkaener-

gian hyödyntämiseen ovat esimerkiksi energian talteenotto ja lämpöpumput. Sen lisäksi

uusiutuvan energiantuotannon hyödyntämistä lisätään rakennuksissa, teollisuudessa ja

liikenteessä ja mahdollistetaan sähköisen liikenteen ja biopolttoaineiden yleistyminen. [3]

Tämä työ liittyy rakennusten uusiutuvan energiankäytön mahdollistamiseen, jossa polt-

toaineilla tapahtuvasta lämmityksestä siirrytään kohti uusiutuvalla sähköllä tuotettavaa

lämmitysenergiaa.

Työssä tarkastellaan kerrostalokokoluokan rakennuksia, joiden lämmitystapa on maa-

lämpö. Maalämpökerrostalojen yleistymisen vaikutuksia analysoidaan Helsingin alueen

sähkönjakeluverkossa. Kooltaan hyvin suuret lämpöpumput, kuten merivesilämpöpum-

put ja kilometrien syvyydestä lämpöä hyödyntävät lämpöpumppujärjestelmät rajataan tä-

män työn ulkopuolelle samoin kuin pienemmät esimerkiksi omakotitalojen ratkaisut. Täs-

sä työssä ei myöskään syvennytä toissijaisiin lämmitystapohin, kuten poistoilmalämpö-

pumppuihin ja ilmalämpöpumppuihin.

Lämmitystapamuutokseen liittyen haetaan vastausta tutkimuskysymykseen: Miten läm-

mitystapamuutos vaikuttaa kerrostalokokoluokan maalämpökohteiden yleistymiseen Hel-

singin alueella? Helsingissä on vielä jonkin verran öljylämmitteisiä kerrostaloja, jotka tule-

vat suurella todennäköisyydellä vaihtamaan lämmitystapaa esimerkiksi maalämpöön tai

kaukolämpöön, koska öljyn hinnan odotetaan nousevan tulevaisuudessa muita lämmitys-

tapoja nopeammin. Myös kaukolämpöä tai muuta lämmitystapaa käyttäville kiinteistöil-

le lämmitystavan vaihtaminen maalämpöön voi olla kohteesta riippuen perusteltu ratkai-

su rakennusten lämmityskustannusten laskemiseksi. Eri lämmitystapojen pitkän aikavälin

kannattavuuden vertailu on haastavaa, koska laskelmiin vaikuttavat aina lämmitystapojen
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kustannusten arvioitu tulevaisuuden kehitys. Lisäksi rakennusten energiatehokkuuden ja

uusien teknologioiden kehittymisen myötä lämmitystarve ja eri lämmitystapojen kannat-

tavuus voivat muuttua tulevaisuudessa.

Asiakkaiden käyttäytymisen ja kuormituskäyrien osalta vastataan seuraavaan tutkimusky-

symykseen: Miten lämmitystapaa vaihtavien kerrostalojen lämmitys vaikuttaa niiden kuor-

mitusprofiileihin? Maalämpökohteiden aiheuttamia haasteita ja vaikutuksia sähköverkolle

tarkastellaan pääasiassa pienjänniteverkossa vastaamalla tutkimuskysymykseen: Kuinka

lämmitystapaa vaihtavien maalämpökerrostalojen yleistyminen vaikuttaa olemassa ole-

van pienjännitejakeluverkon mitoitukseen? Verkostovaikutuksia tarkastellaan Helsingin

sähkönjakeluverkossa kolmella tasolla: kiinteistöjen liittymissä, jakelumuuntajilla ja kau-

punginosassa.

Työn alussa luvuissa 1 ja 2 esitellään lyhyesti Helen Sähköverkko ja tutustutaan muun

muassa energiamurrokseen sekä lämmitystapamuutoksen kannattavuuteen vaikuttaviin

tekijöihin. Lämpöpumpun toimintaperiaatetta ja kiinteistöjen lämpöpumppuja käsitellään

luvussa 3, jossa tarkastellaan myös energiakaivoja eli maalämpöporakaivoja kaupun-

kiympäristössä. Luvussa 4 esitellään työssä käytettyjä tutkimusmenetelmiä ja aineistoja.

Seuraavaksi analysoidaan olemassa olevia maalämpökerrostaloja ja ennustetaan läm-

mitystapamuutoksen vaikutusta kohteiden kuormitukselle rakennusten tilavuuden ja kiin-

teistön energiakaivojen tietojen avulla sekä muodostetaan maalämpökerrostaloille kuor-

mitusprofiili luvussa 5.

Maalämmön verkostovaikutuksiin liittyen luvussa 6 tutustutaan Helsingin sähkönjakelu-

verkkoon ja analysoidaan maalämpökerrostalojen vaikutuksia tarkastelemalla olemassa

olevien kohteiden sähkönkäyttöä ja tekemällä simulointeja. Lisäksi analysoidaan osa-

mitoitettujen maalämpöpumppujen verkostovaikutuksia. Luvussa 7 arvioidaan maaläm-

pöpumpun osamitoituksen vaikutusta verkkopalvelumaksuun ja selvitetään kiinteistöjen

lämpöpumppujen mahdollisuuksia toteuttaa kysyntäjoustoja. Lopuksi luvussa 8 tehdään

yhteenveto työn sisällöstä ja tehdään johtopäätöksiä työssä tehtyjen havaintojen vaiku-

tuksista Helsingin sähkönjakeluverkolle.

1.2 Helen Sähköverkko

Tämä työ tehdään Helen Sähköverkolle. Helen Sähköverkko on osa Helsingin kaupungin

omistamaa Helen-konsernia. Helen Sähköverkko vastaa yksinoikeudella sähkönjakelus-

ta Helsingin alueella noin 400 000:lle asiakkaalle. Asiakasmäärällä mitattuna Helen Säh-

köverkko on Suomen kolmanneksi suurin jakeluverkkoyhtiö. Sen toimintaa valvoo Ener-

giavirasto. Jakeluverkkoyhtiön tehtävinä ovat alueensa sähköverkon operointi ja ylläpito,

verkkopalvelun tuottaminen asiakkailleen sekä markkinapaikan tarjoaminen sähkömark-

kinoille. Helen Sähköverkon toiminta keskittyy paikalliseen sähkönjakeluun. Sen sijaan

Helen-konserni tarjoaa ratkaisuja liittyen muun muassa lämmitykseen, jäähdytykseen ja
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sähköön, kuten liikenteen sähköistämiseen, aurinkoenergiaan ja energiatehokkuutta pa-

rantaviin ratkaisuihin. [4]

Helen Sähköverkon toimialue on Helsingin kaupungin alue. Verkon infrarakenteen tulee

olla kaupunkikuvaan sopiva käsittäen muun muassa kiinteistöissä olevia ja maanalaisia

sähköasemia, kiinteistö- ja puistomuuntamoita sekä maakaapelointia. Keskijännitever-

kosta on kaapeloitu noin 99,7 % ja pienjänniteverkosta 98,7 % [4]. Suurjännitejohdoista

on kaapeloitu noin 38 % [4]. Käyttövarmuudeltaan Helen Sähköverkon sähkönjakeluverk-

ko on Euroopan luotettavimpia. Vuonna 2019 keskimääräinen keskeytysaika asiakasta

kohti oli Euroopan alhaisin, 1,5 minuuttia [4].

Helsingin alueen sähköenergiankulutuksen vuosienergia ja maksimituntitehot kasvoivat

vuosikymmeniä 2010-luvulle saakka. Kuvassa 1.1 esitetään Helsingin sähkönkulutuksen

vuosienergiat ja huipputehot noin 20 vuoden ajalta. Kulutuksen maksimi 4 730 GWh on

toistaiseksi vuodelta 2010. Vuonna 2020 Helsingin sähköenergiankulutus oli 4 279 GWh

ja 4 472 GWh vuonna 2019. Kulutus on pienentynyt viimeisen vuosikymmenen aika-

na. Vuonna 2020 Suomeenkin vaikuttanut maailmanlaajuinen pandemia selittää osaltaan

vuoden 2020 pienempää vuosienergiaa. Keväällä 2020 pandemian alkuvaiheessa säh-

könkulutuksen kuukausienergiat olivat jopa 8–10 % pienemmät edellisen vuoden vastaa-

viin arvoihin verrattuna. [5]

Kuva 1.1. Helsingin sähkönkulutuksen vuosienergia ja huipputeho vuosittain. [5]

Helsingin alueen sähkönkulutuksen maksimitehot toteutuvat talviaikaan ja näissä on huo-

mattavaa vuosittaista vaihtelua talven pakkaslämpötilojen mukaan. Alkuvuonna 2021 Hel-

singin alueen huipputeho oli 789 MW. Talvi 2020 oli erityisen lämmin ja tällöin sähkönku-

lutuksen huipputeho jäi tuntikeskitehon arvoon 734 MW. Sähkönkulutuksen maksimiarvo

828 MW on toistaiseksi vuodelta 2012. [5]

Koko Helsingin sähkönkulutus on lämpötilariippuvaa, mutta vaihtelee alueellisesti muun

muassa vallitsevan asiakastyypin ja rakennuskannan mukaan. Huipputeho laskee päi-
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vän keskilämpötilan funktiona tultaessa pakkasasteilta kohti plusasteita. Lämmitystarve

vähenee lämpötilan noustessa negatiivisesta positiiviseksi. Kulutuksen lasku lämpötilan

funktiona pysähtyy lämpötilan saavuttaessa noin 15 °C ja sähkönkulutus alkaa nousta

sen ylityttyä. Päivän keskilämpötilan noustessa noin 15 °C:seen voi kuumimpaan aikaan

päivästä olla niin lämmintä, että rakennuksissa tarvitaan jäähdytystä, lisäten näin ollen

jälleen sähkönkulutusta. [5]

Helen-konsernissa lämpöpumppuja hyödynnetään eri tavoin yksittäisten kiinteistöjen ja

suurempien kokonaisuuksien lämmityksessä. Taloyhtiöille maalämpöä tarjotaan kokonais-

ratkaisuna, joka sisältää käyttövalmiin lämmitysratkaisun maalämmöllä. Maalämpöjärjes-

telmä on tarjolla suoraan kertainvestointina tai kuukausimaksullisena palveluna, johon

sisältyy käyttövalmiin järjestelmän lisäksi huollot ja ylläpito [6]. Lisäpalveluina lämmitys-

ratkaisun rinnalle on tarjolla muun muassa asuntojen viilennysratkaisu, poistoilmalämpö-

pumppu- ja aurinkosähköjärjestelmä [6].

Myös kaukolämmön tuotannossa erilaiset lämpöpumppuratkaisut yleistyvät. Kaukoläm-

mön tuotannossa lämpöpumput tulevat olemaan suuressa roolissa, kun kivihiilen käytös-

tä luovutaan Helenissä vuoteen 2029 mennessä. Esimerkiksi Katri Valan lämpöpump-

pulaitoksen kapasiteettia kasvatetaan uusilla lämpöpumpuilla, Vuosaareen rakennetaan

merivesilämpöpumppu ja biolämpölaitos ja Mustikkamaan lämpövarasto saadaan tuotan-

tokäyttöön. Syvemmältä maasta kerättävän geoenergian hyödyntämistä pilotoidaan Rus-

keasuolle rakennettavan 2,5 km syvyyteen ulottuvan geolämpölaitoksen avulla. Ruskea-

suon geolämpölaitos tuottaa vuodessa noin 1,8 GWh kaukolämpöä ja 0,8 GWh kauko-

jäähdytystä. Lisäksi selvitetään teollisuuden hukkalämmön mahdollisuuksia ja merivesi-

lämmön laajempaa hyödyntämistä sekä pienydinvoimaloiden mahdollisuuksia tulevaisuu-

dessa. [7]
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2. ENERGIAMURROS JA RAKENNUSTEN LÄMMITYS

Tässä pääluvussa esitellään aluksi energiamurros alaluvussa 2.1, minkä jälkeen alalu-

vussa 2.2 tarkastellaan asuinrakennusten sähkönkäytön jakautumista eri kulutuskohtei-

siin Suomessa. Alaluvussa 2.3 tarkastellaan rakennusten lämmitystapamuutosta ja poh-

ditaan lämmitystapamuutoksen kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Alaluvussa 2.4 esi-

tellään energia-avustus, joka edistää lämmitystapamuutosten toteuttamista Suomessa.

2.1 Energiamurros

Energiamurros on maailmanlaajuinen ilmiö, joka viittaa energian tuotannon ja kulutuksen

rakenteiden muutokseen. Energiamurroksessa energiantuotannossa pyritään pois fossii-

lisista polttoaineista kohti hiilineutraalia, uusiutuvilla energianlähteillä tapahtuvaa tuotan-

toa. Yhteiskunnassa on nähtävissä kasvava sähköistymisen trendi, kun energiasektori in-

tegroituu vähitellen muun muassa rakennusten, liikenteen ja uusien teknologioiden kans-

sa. [8] Uusiutuvien energianlähteiden käyttö sähköntuotannossa on ollut aiemmin suu-

rilta osin keskitettyä, joten sähkönjakeluverkossa ei ole ollut juurikaan uusiutuvaa ener-

giantuotantoa. Etenkin aurinkovoiman yleistyminen on trendinä Helsingin jakeluverkossa

[5].

Ennen 2020-lukua energiajärjestelmä toimi vielä pääosin yksisuuntaisesti. Yksisuuntai-

sessa energiajärjestelmässä energia tuotetaan yhdessä paikassa ja kulutetaan toises-

sa, eikä aurinko- ja tuulivoimaa ollut vielä laajasti käytössä. Lisäksi aikaisemmin avoin-

ta dataa ei ollut juuri saatavilla analytiikan käyttöön, kuormien ohjaaminen ei ollut vielä

teknis-taloudellisesti kannattavaa ja loppuasiakkaalle ei tarjottu mahdollisuutta osallistua

energiamurroksen toteutukseen esimerkiksi kysyntäjoustolla. [9]

Energiamurros on käynnistynyt 2020-luvulle tultaessa. Uusiutuvien energianlähteiden hyö-

dyntäminen on kasvussa niin keskitetyssä kuin hajautetussa tuotannossa. Avointa dataa

saadaan yhä enemmän analytiikan käyttöön, mikä mahdollistaa ennusteiden tekemisen

aiempaa edullisemmin. Myös sektori-integraatio asumisen, liikenteen ja energia-alan kes-

ken on alkanut, mikä lisää energiajärjestelmän ohjausmahdollisuuksia. [9]

Tulevaisuudessa energiajärjestelmä on menossa kohti kaksisuuntaista järjestelmää, kun

energiaa virtaa sähköverkosta loppukäyttäjälle ja päinvastoin. Kaksisuuntainen energia-
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järjestelmä mahdollistaa eri energiantuotantotapojen ja energianlähteiden yhteistyön, jo-

ka edesauttaisi hiilineutraalin energiajärjestelmän rakentumista. Trendinä on avoimen da-

tan muuttuminen yhä reaaliaikaisemmaksi ja kulutuksen entistä nopeampi ohjaus. [9]

Asiakkaan kannalta aurinkoenergian ja sähkövarastojen yleistymisen lisää mahdollisuuk-

sia osallistua energiamurroksen toteutukseen.

Energiamurros vaikuttaa jakeluverkkoyhtiöiden toimintaan ja toimintaympäristöön monin

tavoin. Jakeluverkossa energiamurroksen aiheuttama kehitystrendi kohti älykkäämpää

ja kaksisuuntaista sähköverkkoa lisää esimerkiksi automaation määrää sähköasemilla,

muuntamoilla ja pienjänniteverkossa. Teknologian määrän kasvu verkossa tarjoaa entis-

tä enemmän reaaliaikaista informaatiota esimerkiksi verkkotopologian muutosten tekemi-

seen. Toisaalta erityisesti pienjänniteverkossa kaksisuuntainen energiajärjestelmä moni-

mutkaistaa verkkotopologiaa ja suojauksen toteutusta. [10]

2.2 Asumisen sähkönkäyttö Suomessa

Lämmitys edustaa merkittävää osaa rakennusten energiankulutuksesta. Suuren ener-

giankulutuksen ja usein fossiilisilla polttoaineilla tapahtuvan lämmityksen vuoksi lämmitys

aiheuttaa suurimman osan rakennuksen kasvihuonekaasupäästöistä. Tilastokeskuksen

kuvasta 2.1 nähdään, että Suomessa kuluu kaikesta rakennusten käyttämästä energiasta

tilojen lämmitykseen 67 % ja käyttöveden lämmitykseen 15 %. Yhteenlaskettuna tilojen ja

käyttöveden lämmitys kuluttavat siis 82 % rakennuksen käytönaikaisesta energiasta. [11]

Muut sähkölaitteet, joihin lasketaan esimerkiksi jääkaapit ja pakastimet, keittiön pienlait-

teet, televisiot, tietokoneet, hissit ja autojen lämmitys, kuluttavat noin 10 % asumisen ener-

giasta. Saunojen lämmitykseen kuluu 5 %, valaistukseen 2 % ja ruuan valmistukseen eli

keittiön isompien laitteiden kuten uunin ja lieden käyttöön 1 %.

Kuva 2.1. Tilastokeskus: Asumisen energiankulutus käyttökohteittain vuonna 2019. [11]
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Kuvasta 2.2 nähdään, että Suomessa yleisimmät lämmitystavat ovat sähkö (35 %), kau-

kolämpö (28 %) ja puulämmitys (22 %), jotka yhdessä muodostavat 85 % tilojen lämmitys-

energiasta. Sähkölämmitykseen sisältyvät suora sähkölämmitys, varaava sähkölämmitys,

mahdollinen sähköllä tapahtuva lisälämmitys, käyttöveden lämmitys sähköllä ja lämpö-

pumppujen ja muun lämmitysjärjestelmän käyttämä sähköenergia. [11]

Suomessa noin 10 % asumisen lämmitysenergiasta tuotetaan erilaisilla lämpöpumpuilla,

mukaan lukien ilmasta, maasta ja vedestä kerättävä lämpöenergia. Lämpöpumppujen

käyttämä sähköenergia sisältyy lämmityksen sähkönkäyttöön, mikä osaltaan pienentää

lämpöpumppujen osuutta kuvassa 2.2. Muita asumisen lämmitysenergian lähteitä ovat

kevyt polttoöljy 4 % ja muut energialähteet 1 %, joihin sisältyvät maakaasu ja nestekaasu

0,6 %, turve 0,07 %, raskas polttoöljy 0,02 % ja hiili 0,002 %. [11]

Kuva 2.2. Tilastokeskus: Asumisen lämmityksen energiankulutus energialähteittäin vuon-
na 2019. [11]

Rakennusten lämmityksestä aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi pol-

tettavista polttoaineista siirrytään kohti uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämistä. Ener-

giantuotannossa käytettäviä uusiutuvia energianlähteitä ovat esimerkiksi vesi-, tuuli- ja

aurinkovoima, biomassa ja -kaasu sekä jätteet. Niitä käyttäen tuotettavaa sähköenergiaa

hyödynnetään rakennuksissa muun käytön ohella esimerkiksi lämmitykseen, jäähdytyk-

seen ja lämmitysjärjestelmien ja lämpöpumppujen käyttöön. [12]

2.3 Lämmitystapamuutos ja kannattavuus

Lämmitystapamuutoksella tarkoitetaan rakennuksen päälämmitystavan vaihtamista toi-

seen lämmitystapaan, esimerkiksi öljylämmityksestä maalämpöön. Lämmityksestä aiheu-

tuviin kustannuksiin vaikuttavat muun muassa rakennuksen koko, lämmitysjärjestelmä,

energian hinta, ikä, rakennusmateriaalit, lämpöhäviöt ja rakennuksen sijainti. [13, 14] Uu-
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dempien rakennusten mahdollisuus säästää energiakustannuksissa lämmitystapamuu-

toksella on pienempi kuin vanhoissa rakennuksissa, koska uudemmissa rakennuksissa

eristystaso on vanhoja rakennuksia korkeampi ja lämmitystarve pienempi.

Erilaisilla lämmitysenergian säästötoimenpiteillä tavoitellaan alhaisempia lämmityksen kus-

tannuksia. Esimerkiksi rakennuksen sisälämpötilan laskeminen ja vedenkulutuksen vä-

hentäminen ovat mahdollisia vain pienillä muutoksilla. Eristyksen parantaminen sen si-

jaan vaatii jo suurempia toimenpiteitä ja hyötyjä saadaan vasta pitkän ajan kuluttua, kun

investoinnit maksavat itsensä takaisin. [13]

Maalämpöjärjestelmän kustannukset voidaan jakaa kolmeen luokkaan: suunnittelu, in-

vestointi sekä käyttö ja huolto [15]. Suunnittelukustannuksiin luetaan muun muassa suun-

nittelutyö ja luvat, maaperän kartoitus, kaivojen poraaminen, laitteiston hankinta ja asen-

nus, muut rakennuskustannukset ja projektinhallinnan kustannukset. Käyttö- ja huoltokus-

tannukset vaikuttavat maalämpöpumpulla tuotetun energian hintaan. Maalämpöpumpul-

la tuotetun energian yksikköhinta on suoraan verrannollinen pumpun kuluttaman sähkön

hintaan [16]. Ostettavan sähköenergian hinnan ollessa korkealla sillä on nostava vaikutus

maalämmöllä tuotetun energian yksikköhintaan. Sähkön kokonaishinta koostuu muuttu-

vien kustannusten lisäksi kiinteistä kustannuksista, joten hinnan muutokset vaikuttavat

vain osaan kokonaissummaa. Mitä enemmän lämpöpumppu tuottaa lämpöenergiaa käy-

tettyä sähköyksikköä kohti sitä matalampi on lämpöpumpulla tuotetun energian yksikkö-

hinta.

Investoinnilta mahdollisesti vaadittava vähimmäistuotto voidaan laskea mukaan kustan-

nuksiin. Lisäksi projektiin valittujen toimijoiden osaaminen vaikuttaa lopullisiin kustannuk-

siin. [15] Myös maalämpöjärjestelmän tilantarve voidaan huomioida kustannuksena, kos-

ka maalämpöjärjestelmä tarvitsee tilaa rakennuksessa kaukolämpöjärjestelmää enem-

män [14]. Tilantarve voi aiheuttaa kustannuksia tilojen uudelleenjärjestelyn myötä tai ti-

lanpuute voi jopa estää kokonaan investoinnin toteuttamisen.

Energiakaivojen eli maalämpöporakaivojen poraamisesta syntyviä kustannuksia voidaan

joissain tapauksissa vähentää lämmöntalteenoton avulla. Eräässä esimerkkikohteessa

lämmöntalteenoton rakentamiskustannus oli likimain yhtä suuri kuin kustannus, joka muo-

dostuu saman lämpöenergian määrän keräämisestä energiakaivoista [14]. Kustannukset

voivat vaihdella energiakaivoista saatavasta lämpöenergian määrästä riippuen. Lämmön-

talteenotolla maalämpöpumpun lämmönkeruuneste voidaan esilämmittää, jolloin lämpö-

pumppu toimii korkeammalla hyötysuhteella. Lämmöntalteenotto soveltuu tyypillisesti par-

haiten korkeisiin, vähintään nelikerroksisiin rakennuksiin, joissa poistoilmaa kulkee paljon

samasta paikasta. [14]

Tärkein maalämmön tuottama hyöty on mahdollisuus rakennuksen energiakustannusten

pienentämiseen. Muita maalämpöjärjestelmän mahdollisia hyötyjä ovat muita lämmitysta-

poja pienemmät huolto- ja ylläpitokulut ja niiden seurauksena kiinteistön arvon tai vuok-
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ratuoton kasvu. [15] Saatavan hyödyn määrää on vaikea arvioida etukäteen, sillä kannat-

tavuuteen vaikuttaa muiden lämmitystapojen hintakehitys [17]. Lisäksi rakennusten ener-

giatehokkuuden ja uusien teknologioiden kehitys voivat muuttaa rakennusten lämmitys-

tarvetta ja vaikuttaa eri lämmitystapojen kannattavuuteen. [15]

Energian hintakehityksen lisäksi lämmitystapamuutoksen kannattavuuteen vaikuttaa suu-

resti investoinnin ja saatujen hyötyjen suhde. Jos investointi kasvaa odotettua suurem-

maksi, esimerkiksi porauskustannusten kasvaessa, kannattavuus pienenee. [17] Maa-

lämmön investointikustannukset ovat muita lämmitystapoja suuremmat, tyypillisesti noin

kolminkertaiset kaukolämpöön verrattuna [15]. Taloyhtiöissä suurempi hankintakustannus

näkyy suurempana lainan määränä, joka vaikuttaa muun muassa lainan kustannuksiin ja

lyhennyserien suuruuteen.

Investoinnin kannattavuus tulisi arvioida mahdollisimman objektiivisesti ja pyrkiä arvioi-

maan eri lämmitystapojen tulevaisuuden kustannusten suuruutta, muutosnopeutta ja suh-

detta toisiinsa. Etenkin suurissa kohteissa käyttökustannukset vaikuttavat tärkeimpänä

tekijänä investoinnin kannattavuuteen, joten ne tulee huomioida laskelmissa. Esimerkiksi

elinkaarilaskelmassa ja herkkyysanalyysissä voidaan huomioida järjestelmien käyttökus-

tannukset. Mikään laskelma ei kuitenkaan yksiselitteisesti pysty kertomaan, mikä lämmi-

tystapa on kannattavinta valita. [15]

Yksinkertaistettu takaisinmaksuaika on yleisesti ilmoitettu tieto toteutettujen maalämpöin-

vestointien yhteydessä. Yksinkertaistettu takaisinmaksuaika ei huomioi rahan aika-arvoa,

vaan ainoastaan ilmoittaa, kuinka monen vuoden kuluttua alkuinvestointi on katettu saa-

duilla kustannussäästöillä. Sen vuoksi yksinkertaistettu takaisinmaksuaika ei ole varsinai-

nen investointilaskentatapa. Takaisinmaksuaika on kuitenkin havainnollinen tapa verrata

eri vaihtoehtojen kannattavuutta keskenään, joten se sopii karkeaksi työkaluksi. [15]

Nettonykyarvo huomioi rahan aika-arvon, joten sitä voidaan harkiten käyttää investointi-

laskentaan. Esimerkiksi lämmitystapojen väliseen vertailuun voidaan käyttää nettonyky-

arvon menetelmää, kun tunnetaan investointiin sidottava pääoma ja vertailtavien lämmi-

tystapojen kassavirta eli käyttökustannukset ja tuotot verrattuna toiseen lämmitystapaan.

Myös esimerkiksi kuormanohjauksesta saatava tuotto voidaan huomioida kassavirrassa.

Nettonykyarvo voidaan esittää seuraavan yhtälön avulla [18]

NNA = −P +
T∑︂
t=1

Rt

(1 + r)t
, (2.1)

missä NNA [C] on investoinnin nettonykyarvo, T on tarkasteltava aikaväli vuosina, P [C]

on investointiin sidotun pääoman määrä, Rt [C] on kassavirta vuonna t ja r on laskenta-

korkokanta. Seuraavaksi muutetaan nettonykyarvon yhtälö maalämpö- ja kaukolämpöin-

vestointien vertailuun sopivaan muotoon. Tutkimuksessa [18] luotiin yhtälö maalämpöin-
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vestoinnin nettonykyarvon arvioimiseksi kaukolämpöinvestointiin verrattuna. Nettonyky-

arvon yhtälössä sidotun pääoman paikalle sijoitetaan maalämpöjärjestelmän alkukustan-

nukset eli esimerkiksi suunnittelu- ja lupakustannukset sekä maalämpöpumpun, sähkö-

kattilan ja liittymiskoon kasvattamisesta muodostuvat kustannukset. Lisäksi arvioidaan tu-

levaisuuden kassavirta, johon luetaan muun muassa maalämmön valinnasta aiheutuneet

kustannukset ja kustannussäästöt kaukolämpöön verrattuna. Yhtälössä voidaan huomioi-

da muun muassa kaukolämmön osalta vältettävät energiakustannukset, maalämpöpum-

pun ja sähkökattilan kuluttaman sähkön kustannukset, maalämpöpumpun ylläpitokustan-

nukset ja sähköliittymän kasvattamisesta aiheutuvat kustannukset. Maalämpöinvestoin-

nin nettonykyarvon yhtälö kaukolämpöinvestointiin verrattuna voidaan esittää muodossa

[18]

NNA=−(KMLP+KSK+KL)+
T∑︂
t=1

∑︁8760
1

[︁
EKL ·HKL,t−(EMLP

COP +ESK)SE,t

]︁
+MKL,t−YMLP,t−SK,t

(1 + r)t
,

(2.2)

missä NNA on investoinnin nettonykyarvo, T [a] on aikaväli, jolle laskenta suoritetaan,

KMLP [C] on maalämpöpumpun investointikustannus, KSK [C] on sähkökattilan investoin-

tikustannus, KL [C] on sähköliittymän kasvattamisesta aiheutuva kustannus, EKL [MWh]

on kaukolämmöllä kulutettava energiamäärä, HKL,t [C/MWh] on kaukolämmön hinta vuon-

na t, EMLP [kWh] on maalämpöpumpun kuluttaman sähköenergian määrä ja COP (coef-

ficient of performance) on lämpöpumpun lämpökerroin eli suhdeluku, jolla ilmaistaan

lämpöpumpun kyky tuottaan lämpöenergiaa suhteessa kulutettavaan sähköenergiaan.

ESK [kWh] on sähkökattilan kuluttaman sähköenergian määrä, SE,t [C/kWh] on sähkö-

energian hinta vuonna t, MKL,t [C] on kaukolämmön kiinteät kustannukset vuonna t,

SK,t [C] on ostosähkön kiinteät kustannukset vuonna t, YMLP,t [C] on maalämpöjärjes-

telmän ylläpitokustannus vuonna t ja r on investoinnille käytettävä korkokanta. Tietylle

aikavälille t = 1...T ilmoitettavat arvot, kuten energian hinnat voivat vaihdella ajan funk-

tiona.

Kontu K. et al. tekemässä tutkimuksessa [18] laskettiin nettonykyarvo kolmelle eri ta-

voin osamitoitetulle maalämpöjärjestelmälle: 50 %, 75 % ja 100 % rakennuksen lämmity-

senergian maksimista. Lisäksi laskettiin nettonykyarvo tutkimuksessa [18] kehitetyn työ-

kalun mitoittamalle maalämpöjärjestelmälle, jolla pyritään mahdollisimman kannattavaan

järjestelmään. Tutkimuksen [18] lähtöarviona käytettiin Vantaan Energian vuoden 2017

hinnastoja ja mittaustuloksia kaukolämmön hinnalle ja kulutukselle neljälle erityyppiselle

asiakasryhmälle: asuinrakennukset, toimistorakennukset, teollisuus ja liikerakennukset.

Vantaan Energian hinnastoa käytettiin myös sähköenergian hinnan sekä verkkopalve-

lumaksujen ja liittymän kasvattamisesta aiheutuvien kustannusten arvioimiseen. Kauko-

lämmön ja sähköenergian hinnan oletettiin nousevan 2,5 % vuosittain. Pitkän aikavälin
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kustannukset, kuten kiertovesipumppujen, energiakaivojen ja sähkökattilan kustannukset

arvioitiin tutkimuksessa 30 vuoden ajalle ja lyhyen aikavälin kustannukset, kuten maaläm-

pöpumpun kompressori ja projektikustannukset 15 vuoden ajalle.

Kontu K. et al. tekemän tutkimuksen [18] lähtötietojen tuottama tulos on, että maaläm-

pö on tyypillisesti 30 vuoden aikavälillä kannattava investointi kaukolämpöön verrattuna

eri rakennustyypit ja maalämpöjärjestelmän osamitoitukset huomioiden. Ainoastaan toi-

mistorakennuksissa täystehomitoitetut maalämpöjärjestelmät eivät ole kannattavia kau-

kolämpöön verrattuna. Tulosten perusteella kannattavin ratkaisu on asuin- ja toimistora-

kennuksille, teollisuudelle ja liikerakennuksille 50 % mitoitettu maalämpöjärjestelmä. Mi-

toittamalla maalämpöjärjestelmä nettonykyarvo huomioiden voidaan päästä hieman kor-

keampaan kannattavuuteen. Toisenlaisilla lähtöarvoilla laskettu tulos tuottaa erilaisen lop-

putuloksen ja 30 vuoden ajanjaksoon sisältyy paljon epävarmuustekijöitä.

VTT:n tutkimuksessa [19] vertailtiin osamitoitettujen maalämpöjärjestelmien ja kaukoläm-

mön elinkaarikustannuksia. Eri vuosien energian kustannukset diskontattiin aluksi nyky-

päivän hinnoiksi. Laskenta tehtiin 20 vuoden ajanjaksolle asuinkerrostalolle, jolle mitoitet-

tiin 30–90 % huippulämmitysenergiaa vastaava maalämpöjärjestelmä. Laskelmat tehtiin

erikseen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän yhdistelmälle molemmilla lämmitystavoilla ja

pelkälle lämmitysjärjestelmälle. Lisäksi huomioitiin erikseen hitaampi (sähkö 3 % ja kau-

kolämpö 2 %) ja nopeampi (sähkö 5 % ja kaukolämpö 4 %) energian hintojen vuosit-

tainen kasvu. Ensin esitellyn tutkimuksen [18] tuloksen tapaan myös tämän tutkimuksen

[19] kannattavin järjestelmä oli 50 % osamitoitettu maalämpöjärjestelmä lämmityskäytös-

sä. Tässä tutkimuksessa havaittiin 50 % osamitoituksen olevan kannattavin myös jäähdy-

tyksen ja lämmityksen yhdistelmälle. Jäähdytyksen lisääminen järjestelmään ja sähkön ja

kaukolämmön hintojen nopeampi nousu kasvattaa maalämpöjärjestelmän kannattavuutta

verrattuna kaukolämpöön ja kaikilla osamitoituksilla (30–90 %) maalämpö on kaukoläm-

pö kannattavampi. Pelkässä lämmityskäytössä 90 % osamitoitetun maalämmön ja kauko-

lämmön elinkaarikustannukset ovat hitaammalla energian hintojen kasvulla likimain yhtä

suuret. Sen vuoksi voidaan päätellä, että täystehomitoitettu maalämpöjärjestelmä ei olisi

tämän tutkimuksen perusteella kannattava kaukolämpöön verrattuna pelkässä lämmitys-

käytössä. Täystehomitoitus kasvattaa maalämpöjärjestelmän kokonaishintaa verrattuna

osamitoitukseen. Nopeammalla energian hintojen kasvulla myös 90 % osamitoitettu maa-

lämpöjärjestelmä on kaukolämpöön verrattuna kannattava. Skenaarioissa ei huomioitu ti-

lannetta, jossa kaukolämpö kallistuisi sähkön hintaa nopeammin. Tällöin maalämpöjär-

jestelmän kannattavuus kaukolämpöön verrattuna kasvaisi entisestään.

Kontu K. et al. [18] ja VTT:n [19] tekemien tutkimusten tulosten perusteella voidaan tehdä

johtopäätös, että osamitoitettu maalämpöjärjestelmä on kerrostaloissa todennäköisesti

kaukolämpöön verrattuna kannattava lämmitysjärjestelmä, mikäli energian kustannukset

jatkavat kasvuaan. Täystehomitoitetun maalämpöjärjestelmän tapauksessa maalämpö ja

kaukolämpö ovat kustannuksiltaan lähempänä toisiaan, jos energian kustannukset eivät
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kasva nopeasti. Tutkimusten kirjoitusvuosien 2017 ja 2010 jälkeen kaukolämmön kustan-

nukset ovat Helsingissä kasvaneet. Pelkästään vuonna 2021 kaukolämmön hinnat nousi-

vat Helsingissä noin neljänneksellä edeltävään vuoteen verrattuna muun muassa ener-

giantuotannon ja päästöoikeuksien kustannusten nousun vuoksi [20]. Koko maassa kau-

kolämmön hinnan nousu oli vuonna 2021 noin 1,3 % edeltävään vuoteen verrattuna [21].

Kuvassa 2.3 esitetään sähkön pörssihinnan kuukausikeskiarvojen kehitys noin 15 viime

vuoden ajalta. Sähköenergian pörssihinta on vaihdellut paljon, eikä sen kehityksessä ole

havaittavissa selkeää trendiä pidemmällä aikavälillä. Kuvan 2.3 mukaan sähköpörssissä

Suomen aluehinta on vaihdellut noin 20 ja 95 euron välillä megawattitunnilta. Edellisen

kerran sähköenergian kuukauden keskihinta on ollut yhtä korkealla vuosina 2010 ja 2011

kuin se on alkuvuonna 2021.

Kuva 2.3. Sähköenergian pörssihinnan kuukausikeskiarvojen kehitys Suomessa verrat-
tuna sähköpörssin systeemihintaan. [22]

Kuvassa 2.4 esitetään kerrostalojen kaukolämmön hinnat puolivuosittain Suomessa 10

viime vuoden ajalta. Kuvassa sinisellä esitetään kaukolämmön tyypillinen hinta Suomes-

sa pienkerrostalolle tai rivitalolle, jonka huipputeho on 70 kW, tilavuus 500 m3 ja vuosie-

nergia 150 MWh. Vastaavasti punaisella esitetään kaukolämmön hinta kerrostalolle, jonka

huipputeho on 230 kW, tilavuus 20 000 m3 ja vuosienergia 600 MWh. Tässä työssä tar-

kasteltavista maalämpökerrostaloista suuri osa on tilavuudeltaan noin 10 000 m3, joten

ne sijoittuisivat näiden kahden luokan väliin. Tarkasteltavalla 10 vuoden ajanjakolla kau-

kolämmön hinta on noussut Suomessa kerrostaloissa noin 60–65 euron tasolta 80–85

euroon megawattitunnilta. Kaukolämmön hinnassa on Suomessa toistaiseksi nähty loiva

nousutrendi pitkällä aikavälillä. Vuonna 2021 Helsingissä tapahtuneet kaukolämmön hin-

nannousut eivät näy vielä tässä käyrässä, koska heinäkuun 2021 tulos ei ole vielä vuoden

2021 lopussa päivittynyt tilastoon. Helsingin alueella on merkittävän paljon kerrostaloja,

joten kaukolämmön hinnan nousu Helsingissä vaikuttaa varmuudella myös koko maan

keskiarvoon.
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Kuva 2.4. Kaukolämmön hintakehitys Suomessa pienissä ja suurissa kerrostaloissa. [23]

Kaukolämmön ja sähkön hintojen kehitystä havainnollistavia kuvia vertailtaessa on hyvä

huomata, että kaukolämmön tarkastelujakso on lyhyempi. Lyhyempi aikaväli valittiin kau-

kolämmön hintakehityksen kuvaan, koska vuonna 2011 tilaston luokittelu muuttui raken-

nustyyppien osalta. Rakennusten erilaisesta luokittelusta huolimatta kaukolämmön hin-

nassa on myös ennen vuotta 2011 nähtävissä vastaava nousutrendi. Siitä huolimatta,

että kaukolämmön keskimääräiset hinnat Suomessa ovat toistaiseksi kasvaneet pitkällä

aikavälillä, on hintakehitystä vaikea ennustaa. Lisäksi eri alueilla kaukolämmön hintakehi-

tys voi poiketa maan keskiarvosta. Ajan myötä kaukolämmön hintojen nousu esimerkiksi

Helsingissä tulee tasaantumaan, kun lämmöntuotannossa luovutaan fossiilisista polttoai-

neista [20]. Kaukolämmön ja sähköenergian hintojen tulevaisuuden kehitys on suurimpia

lämmitystapojen vertailuun epävarmuutta aiheuttavia tekijöitä.

Myös Helsingin ulkopuolella maalämmön kannattavuus verrattuna kaukolämpöön riippuu

sähkön ja kaukolämmön vaikeasti ennustettavasta hintakehityksestä. Annamaria Tielisen

diplomityössä [17] Lappeenrannassa sijaitsevien asuinrakennusten lämmitystapamuutos

kaukolämmöstä maalämpöön on kannattava vain siinä tapauksessa, että kaukolämmön

hinta nousee samaa tahtia sähkön hinnan kanssa. Toistaiseksi kuluttajan hankkiman säh-

kön kokonaishinnan kehitys on ollut Lappeenrannassa kaukolämmön hintaa nopeampaa,

joten kaukolämmössä pysymisen voidaan olettaa olevan maalämpöinvestointia kannat-

tavampaa [17]. Sähkön hintakehitys on kuitenkin syklistä ja hintakehitykselle on vaikeaa

ennustaa selvää suuntaa. Edellä mainittuja investointilaskentatapoja voidaan hyödyntää

myös muiden lämmitystapojen välisiin vertailuihin, kun huomioidaan mahdollisimman tar-

kasti lämmitystapojen käyttökustannukset ja lämmitystavan valinnasta aiheutuvat säästöt

toiseen lämmitystapaan verrattuna.
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Rakennuttajilla ei välttämättä ole taloudellista intressiä ajatella kohteen pitkän aikavä-

lin lämmityskustannuksia, koska kohteen valmistuttua se myydään nopeasti seuraavalle

omistajalle. Alhaisemmat käyttökustannukset vuosiksi takaava lämmitystapa pitäisi olla

myyntivaltti, mutta korkeamman käyttökustannuksen järjestelmällä voi olla paljon alhai-

sempi hankintahinta, joka voi vaikuttaa päätöksentekoon. Myyjän ja ostajan kannalta par-

haassa tapauksessa rakennuttaja saisi kalliimman investoinnin takaisin myyntihinnassa

ja uudet omistajat saisivat mahdollisimman alhaiset käyttökustannukset. [15]

Suurissa kohteissa on olemassa jonkinasteinen riski kiinteistön käyttötarkoituksen muu-

tokselle. Asuinkerrostalojen käyttötarkoituksen muuttuminen esimerkiksi toimistoraken-

nukseksi on epätodennäköistä. Sen sijaan muutos päinvastoin toimistosta asuinraken-

nukseksi voi tulla kyseeseen, jos esimerkiksi etätyöskentely vähentää yritysten toimiti-

lojen tarvetta. Käyttötarkoituksen vaihtuminen voi vaikuttaa rakennuksen lämmityksen ja

jäähdytyksen tarpeeseen huomattavasti. Tämän kaltaisten yllättävien muutosten aiheut-

tamat kustannukset voivat vaikuttaa maalämpöjärjestelmän kannattavuuteen. Rakennuk-

seen aiemmin mitoitettu lämmitysjärjestelmä voi olla uuteen lämmitys- ja jäähdytystar-

peeseen nähden kapasiteetiltaan liian pieni tai suuri, mikä voi aiheuttaa lisäkustannuk-

sia. [15]

2.4 Energia-avustus

Energia-avustusten tavoitteena on ohjata tekemään muutoksia, joiden tuloksena raken-

nusten energiankulutus pienenee esimerkiksi parantaen energiatehokkuutta tai lisäten

uusiutuvan energian käyttöä. On arvioitu, että avustuksin toteutettavat parannukset voi-

sivat vähentää lämmitysenergian kasvihuonepäästöjä pysyvästi noin 2,4 % [24]. Asumi-

sen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää energia-avustusta korjaushankkeisiin,

joissa parannetaan asuinrakennusten energiatehokkuutta. Avustusta voivat hakea pienta-

lojen omistajat, rivi- ja asuinkerrostalojen taloyhtiöt sekä valtion rahoittamien vuokrakoh-

teiden ja asumisoikeusasuntojen omistajat. Tukea ei myönnetä kaupallisten toimijoiden

enemmistöllä omistetuille taloyhtiöille tai sellaisille kohteille, joissa kaupallisella toimijalla

on määräävä valta-asema. [24]

Vaatimuksena avustuksen myöntämiselle on riittävä rakennuksen kokonaisenergianku-

lutuksen pienentyminen lähtötasoon verrattuna. Muutos todennetaan energiatodistuksel-

la. Vähimmäistason mukaisesta parannuksesta avustusta voi saada enintään 4 000 eu-

roa asuntoa kohti ja enintään 50 % toteutuneista kokonaiskustannuksista. Lähes nollae-

nergiatasolle parannettavan rakennuksen toteutuneista kokonaiskustannuksista voi saa-

da avustusta enintään 6 000 euroa per asunto tai 50 % koko summasta. Vaadittava vä-

himmäistaso muutos- ja korjaushankkeille määritellään ympäristöministeriön asetukses-

sa 4/13 momentissa 7. Rivitaloissa ja asuinkerrostaloissa kokonaisenergiankulutuksen

pienentymisen tulee olla vähintään 20 % ja omakoti- ja paritaloissa 30 %. Lisäksi ympä-
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ristöministeriön asetuksessa 1010/2017 määritellään vaatimukset lähes nollaenergiata-

solle pääsemiseksi. Olemassa oleva avustusmalli on käytössä vielä vuoden 2022 ajan.

Avustusrahaa on varattu kolmen vuoden ajalle 100 MC. [24]

Avustukseen hyväksyttävistä korjaus- ja muutostöistä löytyy lista asetuksen 1341/2019

muistiosta VN/8792/2019, joka on saatavissa esimerkiksi ARA:n verkkosivuilta. Seuraa-

vaksi esitellään esimerkkejä energia-avustuksella tuettavista hankkeista. Energia-avus-

tuksella voidaan tukea esimerkiksi öljylämmityksen vaihtamista energiatehokkaampaan

lämmitystapaan avustuksen edellyttämällä tavalla. Avustettavaan kohteeseen voidaan li-

sätä lämmöntalteenottojärjestelmä esimerkiksi poistoilmalämpöpumpulla tai jäteveden läm-

pöä hyödyntäen. Rakennuksen eristystä voidaan parantaa esimerkiksi lisäämällä ulko-

seinien lämmöneristävyttä tai vaihtamalla ikkunat ja ovet entistä energiatehokkaammiksi

esimerkiksi julkisivuremontin yhteydessä. Kohteessa voidaan alkaa hyödyntää uusiutuvia

energialähteitä, kuten aurinkoenergiaa lämmön- tai sähköntuotannon muodossa. Muita

mahdollisia avustukseen sopivia investointikohteita ovat kiinteistön automaation ja kuor-

manohjauksen lisääminen ja muut mahdolliset energiatehokkuutta ja kulutuksen jousta-

vuutta lisäävät ratkaisut. [24]
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3. LÄMPÖPUMPUT

Lämpöpumpun toimintaperiaate alaluvussa 3.1 ja alaluvussa 3.2 tarkastellaan energia-

kaivojen rakennetta ja kaivon lämpötilan käyttäytymistä kaupunkiympäristössä. Alaluvus-

sa 3.3 tutustutaan lämpöpumppuihin Suomessa ja alaluvussa 3.4 tarkastellaan kiinteis-

töissä tyypillisiä maalämpöpumppuja. Lisäksi lämpöpumpuilla tapahtuvaan jäähdytykseen

tutustutaan alaluvussa 3.5.

3.1 Lämpöpumpun toimintaperiaate

Lämpöpumpun keskeiset komponentit ovat höyrystin, lauhdutin, kompressori ja paisunta-

venttiili. Lämmityskäytössä ollessaan lämpöpumpun höyrystimessä kylmäainetta lämmi-

tetään esimerkiksi ulkoilmaan, maahan tai jäteveteen sitoutuneen lämmön avulla. Höy-

rystimessä kylmäaine muuttaa olomuotoa nestemäisestä höyryksi ja prosessissa kylmä-

aineeseen sitoutuu lämpöä. Kompressori ottaa kaasuuntunutta kylmäainetta höyrystimen

puolelta ja nostaa höyryn painetta, jolloin myös höyryn lämpötila kasvaa kompressorin te-

kemän työn energian siirtyessä kylmäaineeseen [25]. Kuuma höyry siirtyy lauhduttimeen,

jossa höyrystynyt kylmäaine tiivistyy takaisin nestemäiseen olomuotoon. Tiivistymisessä

vapautuu lämpöenergiaa, joka johdetaan lämmitettävään kohteeseen, kuten huoneilmaan

tai käyttöveteen. Paisuntaventtiilin läpi kuljettuaan kylmäaine laajenee tultuaan höyrysti-

men kanssa samaan paineeseen. Seuraavaksi kierros alkaa alusta ja kylmäaine höyrys-

tyy höyrystimessä kokonaan. Jotta lämpöpumpulla on mahdollista vaihtaa lämmitys- ja

jäähdytyskäytön välillä, se täytyy kytkeä tavalla, joka mahdollistaa kylmäaineen kierto-

suunnan vaihtamisen. Liitäntä kompressorin ja lämmönvaihtimien välillä voidaan tällöin

toteuttaa moniporttiventtiilein. Lisäksi toinen paisuntaventtiili täytyy sijoittaa siten, että ra-

kennuksen sisällä sijaitsevaa höyrystintä voidaan käyttää myös lauhduttimena ja päinvas-

toin. [26] Kuvassa 3.1 esitetään lämpöpumpun toimintaperiaate.

Kylmäaineilla on aineesta riippuen erilaiset höyrystymis- ja tiivistymislämpötilat. Aineen

olomuodonmuutos joko vapauttaa tai sitoo energiaa. Kylmäaineella höyrystyminen sitoo

energiaa ja tiivistyminen vapauttaa. Kompressorilla voidaan kasvattaa höyrystyneen kyl-

mäaineen painetta ja tehdä työtä termodynaamiseen prosessiin, joka myöhemmin vapau-

tuu lämpöenergiana kylmäaineen tiivistyessä takaisin nesteeksi. Kylmäaineen termody-

naamisten ominaisuuksien hyödyntäminen mahdollistaa lämpöpumpun suuremman läm-
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Höyrystin

Kompressori

Lauhdutin

Paisuntaventiili

Osin nestemäinen ja osin
kaasumainen kylmäaine

Kaasumainen kylmäaine

Kuuma kaasumainen kylmäaineNestemäinen kylmäaine

Työ sisään

Lämpö sisään

Lämpö ulos

Kuva 3.1. Lämpöpumpun toimintaperiaate. [26]

pöenergian tuotannon suhteessa käytettyyn sähköenergiaan. [27] Moderneilla maaläm-

pöpumpuilla päästään tyypillisesti suurimmillaan käytettyyn sähkötehoon verrattuna 4–6-

kertaiseen lämmitys- tai jäähdytystehoon [28]. Lisäksi, jos kaikki lämpöpumpun käyttämä

sähkö voidaan tuottaa uusiutuvilla energianlähteillä, voidaan päästä tilanteeseen, jossa

rakennuksen lämmitys tai jäähdytys ei aiheuta merkittävästi kasvihuonepäästöjä. [27] Jos

Euroopan unionin alueella korvattaisiin öljyllä ja maakaasulla lämmitettävät rakennukset

lämpöpumpuilla, laskisivat rakennusten lämmityksen kasvihuonepäästöt EU-alueella ai-

kataulun mukaan 39 % vuoteen 2030 mennessä ja 97 % vuoteen 2050 mennessä [28].

Lämpöpumpun kyky tuottaa lämpöä suhteessa tehtyyn työhön voidaan esittää seuraavan

termodynamiikan yhtälön mukaan

COP =
QH

W
, (3.1)

missä COP (coefficient of performance) on lämpökerroin, QH [J] on tuotettu lämpöenergia

ja W [J] lämmön tuottamiseksi tehtävä työ. [27] Lämpöpumpun lämpökertoimen maksi-

miarvon määrittää seuraava yhtälö

COPMAX =
TH

TH − TC
, (3.2)

missä COPMAX on teoreettinen maksimi lämpöpumpun lämpökertoimelle, TH [K] on läm-

pimän puolen ja TC [K] kylmän puolen lämpötila Kelvineinä. Yhtälöstä nähdään, että läm-

pökertoimen teoreettinen maksimiarvo on sitä korkeampi, mitä pienempi on lämpimän ja

kylmän puolen välinen lämpötilaero. [27]
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Maalämpöpumppujen lämpökerroin ilmoitetaan usein keruupiirin lämpötilan ollessa 0–

3 °C ja lämmönvaihtimen 35 tai 50 °C. Ilmalämpöpumpuilla ja ilma-vesilämpöpumpuilla

käytetään tyypillisesti ulkoilman lämpötilana 7 °C ja lämmönvaihtimen 35 °C. Usein läm-

pöpumpun lämpökertoimen laskentatapa perustuu johonkin standardiin. Eri standardien

mukaisia COP-arvoja ei voi suoraan verrata keskenään. Esimerkiksi kiertovesipumppu-

jen virrankulutus voidaan huomioida toisissa standardeissa ja toisissa ei. Ilma- ja ilma-

vesilämpöpumppujen kohdalla myös ulkoyksiköiden sulatus voi vaikuttaa lämpökertoi-

meen. Lämpöpumppujen lämpökertoimen mittausstandardit kuvaavat tyypillisesti Keski-

Euroopan olosuhteita paremmin kuin Suomen olosuhteita. Suomessa lämpöpumppujen

lämpökerroin on tyypillisesti ilmoitettua matalampi. [29]

Muita lämpöpumppujen energiatehokkuudesta kertovia arvoja ovat SCOP (seasonal coef-

ficient of power ) ja SPF (seasonal performance factor ). Lisäksi jäähdytyksen energiate-

hokkuudesta kertoo SEER (seasonal energy efficiency ratio), joka kuvaa vuodessa tuote-

tun jäähdytysenergian määrää suhteessa sen tuottamiseen kulutettuun sähköenergiaan.

Erilaiset olosuhteet huomioiva lämpökerroin on SCOP, joka lasketaan erikseen eri ilmas-

toalueille: lämmin, keskimääräinen ja kylmä. Kylmä vyöhyke kuvaa eniten Suomen olo-

suhteita. Eri vyöhykkeille lasketut arvot eivät ole vertailukelpoisia keskenään. SPF on ko-

ko vuoden lämpökerroin, joka ilmoittaa kaiken vuoden aikana tuotetun lämmön suhteessa

kulutettuun sähköenergiaan. Sähkövastusta ei tyypillisesti huomioida. SPF-arvossa huo-

mioidaan käyttöveden lämmitys, joka pienentää teoreettista koko vuoden lämpökerroin-

ta. Toisin kuin yksinkertaista lämpökerrointa COP, SCOP- tai SPF-arvoa voidaan käyttää

eri järjestelmien kannattavuuksien vertailuun, kunhan varmistetaan, että lisävastusten ja

lisälaitteiden kulutus ja käyttöveden lämmitys on huomioitu. [29]

Lämpökerrointa voi parantaa laskemalla lämpimän puolen lämpötilaa patteriverkostossa.

Mahdollisimman alhaisen lämpötilan käyttämisen voivat mahdollistaa esimerkiksi lämmi-

tettyjen tilojen riittävä eristys sekä vesikiertoinen lattialämmitys tai suurikokoiset lämmi-

tyspatterit. Lämmitysenergian siirtymiseen huoneilmaan vaikuttaa paitsi pattereissa kier-

tävän veden lämpötila niin myös patterin fyysinen koko. Suurempi patteri voi luovuttaa

alhaisemmassa lämpötilassa saman määrän energiaa kuin pienempi patteri, joka käy

kuumana. Alhaisemman lämpötilan käyttäminen patteriverkostossa kasvattaa maaläm-

pöpumpun lämpökerrointa, koska lämpötilaero kylmän puolen eli energiakaivon lämpöti-

laan pienenee. [29]

3.2 Energiakaivot

Energiakaivoilla eli arkikielessä maalämpö- tai lämpökaivoilla voidaan hyödyntää maape-

rän lämpöä. Energiakaivo on pystysuoraan maahan porattava noin 100–200 mm halkai-

sijaltaan oleva kaivo, johon asennetaan maalämpöpumpun lämmönkeruuputkisto. Vähin-

tään kymmenen energiakaivon kokonaisuutta kutsutaan energiakaivokentäksi [30]. Läm-
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mönkeruuputkisto kootaan halkaisijaltaan 20–40 mm putkesta, jossa vedestä ja jäänes-

toaineesta sekoitettu neste kuljettaa lämpöä energiakaivoista lämpöpumpun lämmönvaih-

timelle. [31]

Poraamisen aikana energiakaivo täyttyy luonnollisesti pohjavedellä tai se voidaan tarvit-

taessa täyttää erikseen. Vesi johtaa lämpöä lämmönkeruuputkiston ja maan välillä toisin

kuin ilma, joka toimii lämpöeristeenä. Sen vuoksi veden alla sijaitseva osa lämmönke-

ruuputkistosta on kaivon niin sanottu aktiivinen syvyys, josta voidaan kerätä lämpöä. [32]

Kaivon täytteenä on veden vaihtoehtona mahdollista käyttää esimerkiksi sementtiseos-

ta, jolla on vettä korkeampi lämmönjohtavuus [31]. Skandinaviassa valtaosa energiakai-

voista täytetään pohjavedellä, jota on lähes kaikilla alueilla Suomen maaperässä ja kal-

lioperässä [33, 34]. Alueet, joilla pohjavettä kertyy paljon esimerkiksi sorapitoisen maan

vuoksi, määritellään pohjavesialueiksi [34]. Pohjavesialueille energiakaivon poraamiseksi

tarvitaan vesilain mukainen lupa aluehallintovirastolta. Käytännössä pohjavesialueille ei

ole myönnetty lupia energiakaivoille enää vuosiin, koska energiakaivon porauksen seu-

rauksena erilaiset pohjavesikerrokset voivat sekoittua juomakelpoiseen veteen, lämmön-

keruuputkiston jäätymisenestoaine voi päästä vuotamaan pohjavesialueelle ja porauksen

aikana syntyvät epäpuhtaudet voivat kulkeutua pohjavesialueelle. [30]

Lämmönkeruuputkiston mitoitus riippuu rakennuksen huoneilman lämmityksen ja käyttö-

veden vuotuisesta lämmitysenergiantarpeesta. Lämmönkeruuputkisto on hyvä mitoittaa

jonkin verran minimimitoitusta isommaksi, jotta keruuputkistossa kulkeva neste on läm-

pimämpää ja nostaa lämpöpumpun hyötysuhdetta. Lisäksi suurempi mitoitus vähentää

kaivon jäätymisen mahdollisuutta lämmityskaudella. [29]

Maan lämpötila vaihtelee jonkin verran vuodenajasta ja maantieteellisestä sijainnista riip-

puen. Suomessa maan keskilämpötila lähellä pintaa vaihtelee maan eteläosan noin 5 °C

lämpötilasta pohjoisen 2 °C lämpötilaan. Vuodenajan mukaan maaperän lämpötila vaih-

telee 1 m syvyydellä eteläosissa välillä 2–12 °C ja pohjoisosissa -2–12 °C. Mentäes-

sä 500 m syvyyteen lämpötila kohoaa 8–14 asteeseen ja 1 000 m syvyydessä jo 14–

22 °C:seen. Suomessa 100 °C:n maan lämpötilan saavuttamiseksi täytyy porata 6–8 km

syvyyteen. [35]

Energiakaivojen poraamiselle on erilaisia ympäristön aiheuttamia rajoitteita. Maalämpö-

porakaivojen poraaminen vaatii Suomessa aina luvan. Helsingissä lupaprosessi alkaa

siten, että maalämpöhankkeen toteuttava asiakas hakee Helsingin kaupungin johtotiepal-

velulta hankkeen alkuvaiheessa maksuttoman rakennettavuusselvityksen. Ennen selvi-

tystä asiakas on jo määritellyt kaivojen alustavat sijainnit tai ne määritetään selvityksen

aikana. Selvitysdokumentin avulla asiakas saa jo aikaisessa vaiheessa prosessia tietoa

maalämpöporakaivojen rakentamisen edellytyksistä. Selvityksessä varmistetaan esimer-

kiksi, että kaivot sijaitsevat asiakkaan tontilla tai vuokratontin omistajalta tarvitaan lupa,

kaivot eivät ole 20 metriä lähempänä maanalaista tilaa tai 50 metriä lähempänä vesitun-
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nelia. Lisäksi varmistetaan, että kaivot eivät sijaitse alle 3 metrin päässä rakennuksesta,

alle 15 metrin etäisyydellä toisista energiakaivoista, 7,5 metriä lähempänä tontin rajaa

ja 7,5 metriä lähempänä yleisen tien keskikohtaa. Myös muiden maanalaisten esteiden,

kuten pohjavesialueen, maanalaisen tilan ja kaapelien sijainnit tarkastetaan. Selvityksen

tuloksena asiakas saa karttadokumentin, johon on sijoitettu maalämpökaivot ja niiden

kallistukset huomioiden varoetäisyydet mahdollisiin esteisiin. [30]

Kuvassa 3.2 esitetään yksinkertainen esimerkkipiirros kuvitteellisen tontilla A sijaitsevan

kiinteistön rajoitteista energiakaivojen sijoittamiselle. Kuvaan on merkitty minimietäisyy-

det suoraan poratuille energiakaivoille, joten mahdollinen taipuma tulee lisäksi huomioida.

Kuvassa huomioidaan viereiset tontit B, C ja D ja katualueen rajat, mutta ei mahdollisia

maanalaisia esteitä ja muita esteitä. Vihreällä merkitään aluetta, joka soveltuu energiakai-

vojen sijoittamiseen. Energiakaivot sijoitetaan 15 m etäisyydelle toisistaan, joten alueelle

mahtuu 10 kaivoa. Katualueen rajoja merkitään sinisellä ja oranssilla merkitään alueita,

joille ei voida porata energiakaivoja.

7,5 m

Katualue

Tontti D

Tontti C

Tontti B

15 m

15 m Tontti A

Rakennus
3 m

7,5 m

Energiakaivo

Kuva 3.2. Esimerkkikuva 10 energiakaivon sijoittamisesta kuvitteelliselle kiinteistölle Hel-
singissä. Oranssilla merkitään raja-alueita, joille ei voida porata energiakaivoja. Vihreällä
merkitään aluetta, jolle voidaan porata suoria energiakaivoja. Kuva ei ole mittakaavassa
eikä kuvassa huomioida mahdollisia maanalaisia tai muita esteitä.

Energiakaivojen poraaminen on haastavaa maan rakenteen vuoksi ja kaivoja on vaikea

saada porattua kovin pystysuoraan. Porauksen aikana tapahtuu aina kallistumista enem-

män tai vähemmän. 300 metrin syvyyteen porattava reikä voi taipua kohtisuoraan reikään

verrattuna jopa 90 metriä. Lähekkäin poratuilla rei’illä on tapana taipua samaan suuntaan

maaperän samankaltaisen koostumuksen vuoksi. Reikien taipumaa voidaan pienentää

tarkkuusporauksella, jossa reikään asennetaan tietyin välimatkoin ohjureita. Ohjurit pyr-

kivät estämään poran varren taipumista. Suoruusporaus on noin 5-10 % kalliimpaa kuin

vastaava poraus ilman ohjureita. [30]

Yleisin maalämpöpumppujen maakeräimen tyyppi on putkisto, joka voidaan asentaa pys-

tysuuntaan energiakaivoon tai vaakasuuntaan lähelle maanpintaa. [27] Vaakasuuntainen
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putkisto vaatii tontilta enemmän tilaa kuin pystysuuntaan porakaivoon sijoitettava putkis-

to saman lämpöenergiamäärän keräämiseksi. Vaakaputkisto voidaan upottaa noin 40–

100 cm maanpinnan alapuolelle siten, että maassa kiertävä putkisto kattaa rakennuksen

lämmitystarvetta vastaavan pinta-alan maa-ainesta riittävän lämpöenergian keräämiseksi

[25]. Tiiviin rakentamisen vuoksi kaupunkialueilla voi olla vaikeaa löytää tilaa vaakaput-

kistolle. Pystysuuntaisten kaivojen poraamista rajoittavat maanalaiset rakenteet, kuten

putkistot, kaapelit ja tunnelit, joita on varsinkin tiiviisti rakennetuissa kaupunkien keskus-

toissa. Pystysuuntainen putkisto voi olla yksin- tai kaksinkertainen U-putki tai koaksiaa-

linen putki, jossa suuremman putken sisällä voi olla pienemmän halkaisijan putki. Koak-

siaalinen rakenne voi olla koottu myös erillisistä meno- ja paluuputkista edellä kuvatun

sisäkkäisen rakenteen sijaan. Kuvassa 3.3 esitetään energiakaivoon sijoitettavien läm-

mönkeruuputkistojen tyypit. Toimintaperiaate on kaikissa putkistoissa samankaltainen eli

alkupäästä kylmää nestettä syötettään putkistoon ja toisesta päästä otetaan ympäristön

lämmittämä neste lämpöpumpun käyttöön. Lämpöpumpun lämmönvaihdin ottaa nestees-

tä jälleen lämpöä käytettäväksi rakennuksen lämmitystarpeisiin ja syöttää jähtyneen nes-

teen lämpenemään lämmönkeruuputkistoon.

Kuva 3.3. Energiakaivoon asennettavien putkistojen vaihtoehtoja. Vasemmalta oikealle
U-putkisto, kaksinkertainen U-putkisto ja koaksiaaliputkisto. [27]

Kuvassa 3.4 esitetään kaksi toteutusvaihtoehtoa maalämpöporakaivojen toteutukselle. K-

kirjaimella kuvataan kaivoja. Maalämpöpumpulta keruuputkisto voi kulkea ensin raken-

nuksen ulkopuolelle jakokaivoon ja sieltä haarautua energiakaivoihin. Keruuputkisto voi

myös haarautua jo tekniseen tilaan sijoitettavassa jakotukissa, johon suoraan yhdiste-

tään energiakaivojen putket. Käyttämällä jakokaivoa lähempänä energiakaivoja monin-

kertaisen putkituksen sijaan voidaan säästää kustannuksia, mikäli etäisyys jakokaivojen

ja maalämpöpumpun välillä on kymmeniä metrejä.

Energiakaivon lämpötilalla on yhteys maalämpöpumpun lämpökertoimeen. Kylmän puo-

len eli lämmityskäytössä energiakaivosta kierrätetyn nesteen lämpötilan ollessa mahdol-

lisimman lähellä lämmitettävän kohteen lämpötilaa saavutetaan korkein mahdollinen läm-

pökerroin, kuten nähdään yhtälöstä 3.2. Energiakaivon lämpötila laskee, jos siitä otetaan
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Kuva 3.4. Kaksi esimerkkiä energiakaivojen keruuputkiston toteutuksesta. Kuvassa K-
kirjaimella merkitään kaivoja ja kiinteistön maalämpöpumppua MLP. *15 m on suositeltu
minimietäisyys suoraan porattavien energiakaivojen välille. [25]

jatkuvasti lämpöä. Jäähdytyskäytössä rakennuksesta kerättävä lämpö syötetään ener-

giakaivoon, jossa se lämmittää ympäristöä. Jäähdytyskäytöllä voidaan siis vaikuttaa läm-

pöpumpun lämpökertoimeen nostamalla energiakaivon lämpötilaa. Suomessa ja muissa

maissa, joissa lämmitystä tarvitaan vuoden aikana tyypillisesti pidempään kuin jäähdy-

tystä, energiakaivosta otetaan enemmän lämpöenergiaa kuin sinne jäähdytyksen myö-

tä syötetään takaisin. Sen vuoksi lämpöpumpun lämmityskäyttöä painottavissa maissa

energiakaivon jäähtymistä ja siitä johtuvaa maalämpöpumpun lämpökertoimen laskua

voidaan maalämpöpumpun jäähdytyskäytöllä ajan kuluessa ainoastaan hidastaa eikä ko-

konaan pysäyttää. Mahdollisuuksien mukaan vähäisemmän lämpöenergian kerääminen

energiakaivosta lämmityskaudella hidastaa kaivon jäähtymistä. Esimerkiksi aurinkokeräi-

mellä nesteen osittainen lämmitys tai muulla tavoin tapahtuva nesteen esilämmitys vä-

hentää energiakaivosta otettavaa energiamäärää. [36]

Norjassa tehdyn tutkimuksen [37] mukaan maalämpöpumpulla käytetyn jäähdytysener-

gian määrä suhteessa lämmitysenergiaan vaikuttaa energiakaivon lämpötilaan. Ensim-

mäisen tutkimuksessa simuloidun kuorman 1 lämmitys- ja jäähdytysmäärä ovat tasaiset

vuoden ympäri ja toisen kuorman 2 jäähdytystarve painottuu tarkasti vain lämpimään ai-

kaan ja lämmitys huomattavasti enemmän kylmään aikaan. Kuorman 2 profiili sopii ta-

saiseen kuormaan 1 verrattuna paremmin kuvaamaan tyypillisiä Suomen lämmityksen ja

jäähdytyksen tarpeita, jotka vaihtelevat kylmän ja lämpimän ajanjakson mukaan.

Kuvan 3.5 mukaan kahden erilaisen kuorman 1 (punainen) ja 2 (sininen) jäähdytyksen ja

lämmityksen suhdeluku α vaikuttavat energiakaivon lämpötilaan kymmenen vuoden käy-

tön aikana. Katkoviivalla esitetään korotetulla jäähdytyksen määrällä saatua simulointitu-

losta. Suurempi suhdeluku α tarkoittaa suurempaa jäähdytysenergian määrää vuodessa

suhteessa lämmitysenergian määrään. Kuorman 2 eli vuodenaikojen mukaan vaihtele-

van mallin jäähdytyksen osuus lämmityksestä on ensimmäisessä skenaariossa 0,29 ja

toisessa 0,49. Käyristä nähdään, että neljän vuoden käytön jälkeen vaikutus energiakai-
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von lämpötilaan on eri skenaarioiden välillä noin 2 °C. Korkeamman lämpötilan säilyt-

tänyt ja jäähdytystä 0,49 suhteessa lämmitykseen käyttäneen kohteen käyrä saavuttaa

10 vuoden käytön kohdalla noin 3 °C:een eron alhaisemman 0,29 jäähdytyksen suhteen

käyrään.

Kuva 3.5. Energiakaivojen lämpötila eri jäähdytyksen ja lämmityksen vuosienergian suh-
teilla Norjassa. [37]

Lasketaan teoreettiset lämpökertoimet kuormalle 2 eri tilanteissa. Sisäilman lämpötilal-

le käytetään arvoa 23 °C ja lämpimälle käyttövedelle 60 °C. Käyrältä luettuna voidaan

alkuarvona käyttää 8 °C vähäisellä jäähdytyskäytöllä (29 %). Teoreettiseksi lämpökertoi-

meksi maalämpöpumpulle saadaan alkutilanteessa yhtälön 3.2 mukaan

COPMAX =
(273,15 + 60,0) K

((273,15 + 60,0) K − (273,15 + 8,0) K)
≈ 6,4, (3.3)

kun lämmitetään käyttövettä. Sisäilmaa lämmittäessä saadaan

COPMAX =
(273,15 + 23,0) K

((273,15 + 23,0) K − (273,15 + 8,0) K)
≈ 19,7. (3.4)

Loppuarvona voidaan käyttää 10 vuoden käytön jälkeen kuvasta katsoen 1 °C. Tällöin

teoreettinen lämpökerroin laskee arvoon 5,6 käyttöveden lämmityksessä ja 13,5 sisäil-

man lämmityksessä. Nostamalla jäähdytyksen osuuden 29 %:tä 49 %:ään ollaan 10 vuo-

den kuluttua vielä vähintään noin 3,5 asteessa. Näin ollen lämpökerroin säilyy korkeam-

malla; käyttöveden lämmityksessä 5,9 ja sisäilman 15,2. Suuremman jäähdytysenergian

aiheuttama muutos lämpökertoimeen on siis 0,2 käyttöveden lämmityksessä ja 1,7 sisäil-

man lämmityksessä. Olisi lisäksi kiinnostavaa tarkastella tilannetta, jossa jäähdytystä ei

käytetä lainkaan alkutilanteessa. Nyt alkutilanteessa käyttöä oli 29 % jäähdytysenergiana

ja 71 % lämmitysenergiana.

Kuorman 1 tasaiset vuodenajoista riippumattomat kuormitusprofiilit jäähdytyksessä ja

lämmityksessä ovat erilaiset kuin Suomessa tyypillisesti. Jäähdytystä ja lämmitystä käy-



24

tetään mallissa vuoden ympäri, mutta lämmityksen määrä on noin kaksinkertainen jääh-

dytykseen verrattuna. Kuorman 1 tapauksessa ensimmäisen skenaarion α on jo 0,52 ja

toisen 0,72. Jo ensimmäisen käyrän suhdeluku on kuormalla 1 korkeampi kuin kuormalla

2, mikä voi kuormitusprofiilien lisäksi vaikuttaa tulokseen. Jäähdytyksen ja lämmityksen

suhteen kasvattaminen 0,52:sta 0,72:een vaikuttaa huomattavasti edellistä kuormaa vä-

hemmän energiakaivon lämpötilaan. Vaikutus on yhteensä 10 vuoden aikana vain noin

0,5–1 °C kuvasta katsoen. Näin ollen myös vaikutus lämpökertoimeen on kuormaa 2 pie-

nempi.

Kuvassa 3.6 esitetään maan ja energiakaivon lämpötilat kaivon syvyyden funktiona. Tuk-

holmassa toteutetuissa mittauksissa Signhild E. et al. mittasivat energiakaivon lämpötilan

5 metrin välein 270 metriin asti. Kuvassa yli 270 m syvyydelle ulottuvat käyrät on piirretty

ekstrapoloimalla mitatut käyrät. Tiiviisti rakennetuilla alueilla rakennukset johtavat maa-

han lämpöä, joka nostaa maaperän lämpötilaa rakentamattomaan ympäristöön verrattu-

na jopa yli 100 metrin syvyyteen. Kuvasta 3.6 nähdään rakennetun ympäristön vaikutus

energiakaivon lämpötilaan noin 100 metriin asti. Ilman rakennetun ympäristön vaikutusta

maan lämpötila käyttäytyisi syvyyden funktiona lineaarisesti yhtälön 3.5 mukaan. Maan

lämpötilakäyrä leikkaisi y-akselin 8 °C alapuolelta riippuen lisäksi vuodenaikojen vaihte-

luista noin 20 m syvyyteen asti. [33] Eri vuodenaikojen vaihteleva ulkoilman lämpötila ja

auringon lämmittävä vaikutus ulottuvat noin 20 m syvyyteen [32].

Kuva 3.6. Energiakaivon ja maan lämpötilat energiakaivon syvyyden funktiona tiiviisti ra-
kennetulla alueella Tukholmassa. [33]

Maan lämpötila, energiakaivon syvyys, kallion lämmönjohtavuus ja maanalaisten vesistö-

jen virtaukset vaikuttavat energiakaivosta saatavan energian määrään [38]. Maanalaiset

vesivirrat voivat mahdollistaa lämmön johtumisen laajemmalta alueelta kuin energiakai-

von välittömästä läheisyydestä. Peruskallion lämmönjohtavuus vaihtelee Helsingissä pai-
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kallisesta kivilajista riippuen noin välillä 1,5–5 (W/m·K). Kvartsin määrä kalliossa vaikut-

taa yleensä lämmönjohtavuuteen eniten, koska sen lämmönjohtavuus on yksi korkeimpia

Suomen maaperässä. [32] Maaperästä löytyvä kivilaji vaikuttaa maaperästä saatavaan

energiamäärään ja järjestelmän mitoitukseen, koska saman energiamäärän keräämiseksi

voidaan eri kivilajien alueilla tarvita eri syvyinen energiakaivo. Isoissa monien energiakai-

vojen järjestelmissä kivilaji voi vaikuttaa kaivojen mitoitukseen enemmän kuin yksittäisten

kaivojen tapauksessa, koska kaivojen suurempi yhteispituus tekee lämmönjohtavuuden

vaikutuksen suuremmaksi. Yksikkönä Watti per metri Kelvin tarkoittaa, että metriä kohden

kallio luovuttaa enemmän lämpöenergiaa, kun sen lämpötila kasvaa [38]. Rakennusten

lämmittämän kallion vuoksi kuvan 3.6 tapauksessa kallion lämmönjohtavuus on 100 m as-

ti korkeampi kuin rakentamattomalla alueella. Näin ollen tarkastellussa paikassa 100 m

syvästä kaivosta voidaan saada likimain yhtä paljon energiaa kuin 350 m kaivosta.

Rakennusten lämmittävän vaikutuksen vuoksi kuvassa 3.6 esitetyssä kohteessa 100 met-

rin energiakaivon lämmönkeruunesteen mitattu lämpötila on sama kuin 350 m energia-

kaivon. Työn ja materiaalin kustannusten vuoksi olisi kannattamatonta porata 100–350 m

pituisia energiakaivoja. [33] Helsingin energiakaivojen keskisyvyys on Helsingin kaupun-

gin maalämpökaivodatasta laskettuna 197,7 m. Mitattujen kaivojen syvyys on tavallisesti

välillä 150–300 m, mutta matalin mitattu kaivo on 20 m ja syvin 450 m.

Energiakaivojen porauksen aiheuttamiin kustannuksiin vaikuttaa kiinteistöllä sijaitsevan

maan rakenne. Kallion louhiminen lämmönkeruuputkiston reitiltä aiheuttaa kustannuk-

sia. Samoin paksu kerros maata ennen peruskalliota aiheuttaa kaivojen vahvistamisen

tarpeen, joka maksaa pääkaupunkiseudulla tyypillisesti joitain tuhansia euroja kohteen

maaperästä riippuen [14].

Energiakaivojen porauskustannukset muuttuvat syvyyden funktiona. Energiakaivojen en-

simmäiset metrit ovat moninkertaisesti kalliimpia kuin syvemmällä olevat, koska ensim-

mäiselle vähintään 6 m osuudelle kallioon asti täytyy rakentaa metallinen suojus pohjave-

den ja maanpinnan erottamiseksi [39]. Alun jälkeen porauskustannus on alhaisemmalla

tasolla, mutta kasvaa syvyyden funktiona energiankulutuksen ja poran kulumisen vuoksi.

Kallion kovuudesta riippuen porauslaite voidaan joutua välillä vaihtamaan. Porauslaitteen

vaihtaminen aiheuttaa piikin kustannuksiin tietyllä syvyydellä. Poran vaihtaminen on si-

tä kalliimpaa, mitä syvemmältä pora nostetaan ylös, koska työmäärä kasvaa syvyyden

funktiona. [33]

Peruskallion lämpötila kasvaa energiakaivon syvyyden funktiona Suomessa noin 0,5–

1,5 K per 100 m [15]. Helsingissä geoterminen gradientti on noin 1,3 K per 100 m. Jos

maan koostumus oletetaan homogeeniseksi, voidaan maan lämpötila laskea seuraavalla

kaavalla [32]

T (z) = T0 + Γz, (3.5)
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missä T [°C] on maan lämpötila Celsiusasteina, z [m] on syvyys metreinä, T0 [°C] on

maanpinnan lämpötila ja Γ [K/m] (Gamma) on geoterminen gradientti, joka voidaan esit-

tää muodossa q [W/m2] / k [W/m·K], kun q on geoterminen lämpövuo ja k on lämmön-

johtavuus. Geoterminen gradientti voidaan esittää kelvinien sijaan myös celsiusasteina

pituusyksikkö kohti, sillä arvo kuvaa muutosta, joka on molemmilla tavoilla yhtä suuri.

Esimerkiksi maan pintalämpötilan ollessa 8 °C ja geotermisen gradientin 1,3 K / 100 m

saadaan 300 m syvyydessä maan lämpötilaksi 11,9 °C. [32] Maan pinnan läheisyydessä

lineaarinen malli ei päde, sillä ulkoilman ja rakennusten lämpö vaikuttaa maan pintaläm-

pötiloihin. Kuvasta 3.6 nähdään, että maan lämpötila kasvaa syvyyden funktiona lineaa-

risesti noin 100 metristä eteenpäin tiiviisti rakennetulla alueella. Rakentamattomalla alu-

eella lämpötila käyttäytyisi suurella todennäköisyydellä lineaarisesti noin 20 m syvyydeltä

alkaen [32].

Helsingin kaupungin julkaisussa [32] tehdyn simulaation mukaan yhdestä 150 metrin

energiakaivosta voidaan saada energiaa vuosittain suurimmillaan noin 120 kWh/m, kun

kaivon seinien lämpötilan ei anneta laskea alle 0 °C. Maan pintalämpötilaksi oletetaan

6 °C, kallion lämmönjohtavuudeksi 3 W/m·K ja geotermiseksi gradientiksi 1,333 °C / 100 m.

Kun 25 kpl 150 m syvää energiakaivoa sijoitetaan 20 metrin välein 5×5 muotoon samois-

sa olosuhteissa saadaan energiaa vuosittain enää noin 50 kWh/m. Energiakaivokentäl-

lä voidaan hyödyntää maalämpöä yksittäistä kaivoa enemmän, koska lämpöä otetaan

peruskalliosta laajemmalta alueelta. Vierekkäiset lämpökaivot energiakentässä vaikutta-

vat toisiinsa, joten yksittäisestä kaivosta otettava energia pienenee. Kaivojen keskinäinen

geometria ja maan ominaisuudet vaikuttavat energiakaivokentästä saatavaan energiaan,

mikä tekee mitoituksesta laskennallisesti haastavan. Mitoitus voidaan tehdä energiakai-

vokenttien mitoitukseen tarkoitetulla ohjelmistolla. [32] Energiakaivossa meno- ja paluu-

putkissa virtaava neste voi vaihtaa lämpöä keskenään, joka voi etenkin syvissä kaivoissa

vaikuttaa kaivosta saatavaan energiamäärään. Nesteen virtausnopeus vaikuttaa energia-

häviöihin meno- ja paluuputkien välillä. [33]

Lämmön varastoiminen energiakaivoon jäähdytyskäytössä on mahdollista Pohjoismaissa

ja muissa paikoissa, joissa maan lämpötila on matala. Maan lämpötilan ollessa valmiiksi

samaa suuruusluokkaa jäähdytyksessä kerättävän lämmön kanssa, ei lämmön varastoi-

misesta ole hyötyä. [15]

Energiakaivon mitoituksen lähtötietoina käytetään kohteen lämmitysenergiantarvetta ja

maalämpöjärjestelmän kokoa ja lämpökerrointa. Mitoituksessa selvitetään energiakaivos-

ta otettava maksimienergia ja vuosienergia. Lämpimän käyttöveden lämmittämiseen tar-

vittavaa energiamäärää voidaan arvioida seuraavalla yhtälöllä [25]

QLV = E aVKV ∆T, (3.6)
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missä QLV on lämpimän veden lämmitykseen tarvittava energia, 1 m3 vesimäärän läm-

mittämiseen yhdellä celsiusasteella tarvittava energiamäärä E [kWh] = 1,16 kWh saa-

daan, kun otetaan 1 m3 vesimäärän lämmittämiseen 5–55 °C tarvittava energiamäärä

58 kWh(50 °C) ja muutetaan yhtä celsiusastetta vastaavaksi energiamääräksi jakamalla

50 °C:lla. Kertoimella a erotetaan lämmin vesi osuutena kylmästä vedestä VKV. Jos lämpi-

män veden kulutus tunnetaan, aVKV voidaan korvata lämpimän veden mittaustuloksella.

Oletuksena kertoimena a voidaan käyttää 0,4, jolloin 40 % kaikesta vedenkulutuksesta

on lämmintä vettä. Merkillä ∆T kuvataan kylmän ja lämpimän veden lämpötilaeroa. Kulu-

tuksen perusteella arvioitu energiamäärä ei aina vastaa todellista energiankulutusta, jos

käyttövesi jäähtyy muualla järjestelmässä esimerkiksi jonkin tilan lämmityksessä. [25]

3.3 Lämpöpumput Suomessa

Rakennuksissa lämpöpumppua hyödynnetään lämmitykseen ja jäähdytykseen. Lämmi-

tyksessä lämpöpumppu siirtää lämpöä rakennuksen ulkopuolelta rakennuksen sisälle ja

jäähdytyksessä päin vastoin. Lämpöpumppu toimii jäähdytyskäytössä kuten tavallinen

jääkaappi. Lämpöpumpulla voidaan lämmittää esimerkiksi rakennusten sisätiloja ja käyt-

tövettä. Mahdollisia lämmönlähteitä lämpöpumpulla hyödynnettäväksi ovat esimerkiksi

maa-aines, ilma, joet, purot ja muut vesistöt maan pinnalla ja sen alla. Lisäksi lämpöä

voidaan ottaa talteen muun muassa auringosta aurinkokeräimillä, kiinteistöjen jätevesistä

ja teollisuuden prosesseista. [27]

Geoenergia tarkoittaa maahan, kallioperään tai vesistöön sitoutunutta energiaa, joka on

peräisin pääosin auringosta ja osin maan ytimestä. Maalämpö on maan alle maa-ainekseen

tai veteen sitoutunutta energiaa, joskin arkikielessä maalämmöllä viitataan usein kalliope-

rään sitoutuneeseen geoenergiaan eli kalliolämpöön. [30] Maahan tai ilmaan sitoutuneen

energian, auringon lämpöenergian ja muiden edellä mainittujen lämmönlähteiden hyö-

dyntämiseksi tarvitaan tyypillisesti lämpöpumppu, koska lämmönlähteiden lämpötila on

sellaisenaan liian matala suoraan käytettäväksi esimerkiksi rakennuksen sisäilman tai

käyttöveden lämmitykseen. [12]

Ilmaan on helppoa siirtää lämpöä, koska lämmönvaihtimet ovat tyypillisesti rakenteeltaan

kompakteja ja edullisia valmistaa. Esimerkiksi ilmalämpöpumpun ulkoyksikössä on tyypil-

lisesti metallinen ritilä ja puhallin, jotka siirtävät lämpöä ulkoilmasta sisälle tai päinvastoin.

Ilman lämpötila ja kosteus eivät ole kaikkina vuodenaikoina optimaalisia lämpöpumpun

käyttöä ajatellen. Talvella on riskinä, että ulkoyksikköön muodostuu jäätä pakkasen ja

lämpötilaeron aiheuttaman kosteuden tiivistymisen vuoksi. Kylmissä olosuhteissa ilma-

lämpöpumpun lämpökerroin voi laskea merkittävästi, koska lämpötilaero lämpöpumpun

kylmän ja lämpimän puolen välillä kasvaa. [27]

Maanalaisten lämmönlähteiden, kuten maaperän ja maanalaisten vesistöjen, lämpötila

vaihtelee eri vuodenaikoina vähemmän kuin lämpötila maanpinnalla. Tasaisempana py-
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syvä lämpötila maan alla on etenkin pakkasilla ulkoilmaa lähempänä rakennuksen huo-

neilman tai käyttöveden lämpötilaa. Tasaisen lämmönlähteen ympäri vuoden mahdollis-

tavilla lämpöpumpuilla voidaan päästä korkeampaan lämpökertoimeen kuin ilmalämpö-

pumpuilla ja muilla enemmän lämpötilavaihteluita aiheuttavilla ratkaisuilla [27]. Kuvassa

3.7 esitetään kumulatiivisesti laskettuna yhteensä Suomessa myytyjen eri lämpöpump-

pujen määrät vuosittain.

Kuva 3.7. Suomen lämpöpumppuyhdistys: Lämpöpumppujen kumulatiiviset kokonais-
määrät Suomessa vuosittain. [40]

Kuvasta 3.7 nähdään, että ilmalämpöpumput ovat yleistyneet nopeimmin. Ilmalämpö-

pumppujen kokonaismäärä on kasvanut nopeasti noin vuodesta 2005, jolloin ilmaläm-

pöpumppujen määrä Suomessa oli noin 50 000. 15 vuotta myöhemmin vuonna 2020

ilmalämpöpumppujen määrä on noin 900 000. Maalämpöpumppujen määrä on seuraa-

vaksi suurin noin 150 000 kappaleen määrällä vuonna 2020. Myös maalämpöpumppujen

määrä on kasvanut moninkertaiseksi vuoteen 2005 verrattuna. Pienintä osaa Suomessa

myydyistä lämpöpumpuista edustavat ilma-vesilämpöpumput ja poistoilmalämpöpumput,

joiden yhteismäärä vuonna 2020 on noin 50 000.

3.4 Kiinteistöjen maalämpöpumput

Pientaloissa kuten omakoti- ja rivitaloissa käytetään tavallisesti lämpöpumppuja, jotka

ovat lämpöteholtaan alle 26 kW [41]. Lämpöteho ilmoitetaan usein lämpöpumppujen ja

muiden LVI-laitteiden teknisissä tiedoissa ensisijaisena mitoitustietona sähkötehon sijaan.

Lämpöteho on lämpöpumpun tyypistä ja lämpökertoimesta riippuen moninkertaisesti säh-

kötehoa suurempi. Esimerkiksi modernit maalämpöpumput tuottavat lämpöä enimmillään

4–6-kertaisesti kulutettuun sähköenergiaan verrattuna [28]. Alle 26 kW lämpötehon läm-

pöpumppuja asennettiin Suomessa vuonna 2020 kaikki lämpöpumpputyypit huomioiden

100 843 kpl. Pienitehoisia maalämpöpumppuja asennettiin 7502 kpl.
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Yli 26 kW lämpöä tuottavat lämpöpumput ovat tyypillisiä kerrostalojen kokoisissa kohteis-

sa [41]. Yleisimmät maalämpöpumppujärjestelmien koot suurempien kiinteistöjen, kuten

kerrostalojen lämmitysjärjestelmissä ovat lämpöteholtaan 100–500 kW [25]. Lämpötehol-

taan 26–100 kW:n kohteisiin asennettiin vuonna 2020 uusia lämpöpumppuja kaikki tyypit

huomioiden 1433 kpl, joista maalämpöpumppuja 1125 kpl. Suuremmissa kohteissa, ku-

ten kouluissa, voivat lämpöpumput olla lämpöteholtaan jopa 1000 kW [41]. Suuriin 100–

1000 kW lämpötehon kohteisiin asennetuista lämpöpumpuista kaikki ovat olleet maaläm-

pöpumppuja vuonna 2020 samoin kuin edeltävänä vuonna. Yhteensä niitä asennettiin

17 kpl vuonna 2020. [40]

Suuren mitoituslämpötehon maalämpöjärjestelmät, kuten 100–500 kW lämpötehon jär-

jestelmät voidaan toteuttaa joko yhdellä suurella lämpöpumpulla tai yhdistelmällä pienem-

piä lämpöpumppuja. Suurten kiinteistöjen lämmitysjärjestelmä suunnitellaan aina tapaus-

kohtaisesti ja tarvittaessa myös lämpöpumppu voidaan mitoittaa yksilöllisesti tai toteuttaa

valmiilla yleisesti saatavilla olevilla laitteilla. [25]

Kuvassa 3.8 tarkastellaan esimerkkiä maalämpöpumpusta, joka soveltuu teholtaan tyy-

pillisiin kerrostalokohteisiin. Kuvan maalämpöpumpusta on tarjolla erilaisia tuotteita, jotka

ovat lämpöteholtaan välillä 27,2 kW ja 197,0 kW. Kerrostalojen maalämpöpumppujärjes-

telmät ovat tyypillisesti lämpöteholtaan yli 26 kW ja yleensä useampia lämpöpumppuja

voidaan liittää rinnan [25]. Kuvan maalämpöpumpun pienimmän version eli 27,2 kW läm-

pötehon laitteen mitat (pituus × leveys × korkeus) ovat 1848 × 811 × 1450 mm ja paino

555 kg. Sähkönkulutukseksi 27,2 kW lämpötehon laitteelle ilmoitetaan 6,4 kW. Suurim-

man laitteen 197,0 kW lämpötehon laitteen mitat ovat 2816 × 911 × 1650 mm ja paino

1 678 kg. Sähkötehoksi ilmoitetaan 45,7 kW. Laitteiden lämpökerroin lämmityskäytössä

on toimittajan mukaan 4,2–5,3.

Kuva 3.8. Esimerkki kiinteistön maalämpöpumppuyksiköstä ilman sivuille ja eteen tulevia
kuoria. [42]

Kuvan 3.8 maalämpöpumpussa on sijoitettu ohjausyksiköstä ja sähkönsyötöstä erilleen

kaksi kompressoria ja lauhduttimena tai höyrystimenä toimiva lämmönvaihdin. Lisäksi ku-
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vaan on merkitty laitteen jalustan äänieristys. Kahden tai useamman pienemmän kompres-

sorin käyttäminen yhden ison kompressorin sijaan mahdollistaa maalämpöpumpun te-

hokkaan toiminnan myös laitteen maksimitehoa pienemmällä teholla. Laitteesta löytyy

lisäksi esimerkiksi pehmokäynnistin ja painetta tarkkailevia sensoreita. [42] Lisävarustee-

na lämpöpumppuyksikön sisälle voidaan eräällä toisella valmistajalla sijoittaa alle 50 kW

lämpötehon laitteisiin kiertovesipumppu ja suurimmillaan noin 15 kW sähkökattila [43].

Toinen esimerkki kiinteistön maalämpöpumpusta on laite, joka on mitoiltaan korkeampi

ja kapeampi (leveys × syvyys × korkeus) 700 × 750 × 1 620 mm ja 350–380 kg tai le-

veämpi ja matalampi 1 450 × 750 × 1 000 mm ja 460–490 kg. Ensin mainittu laite on

lämpöteholtaan välillä 23–47 kW ja jälkimmäinen 55–79 kW. Maalämpöpumppuyksiköi-

tä voi kytkeä sarjaan suuremman tehon saavuttamiseksi maksimissaan viisi kappaletta.

Sarjaan kytketyillä laitteilla voisi tuottaa yhteensä maksimissaan noin 395 kW lämpöte-

hon. Laitteiden lämpökerroin (COP) on valmistajan mukaan välillä 2,9–5,6. [43]

Sulakekoko on 29 kW lämpötehon ja suurimmillaan noin 9,6 kW sähkötehon laitteelle

valmistajan mukaan 3x25 A. Sähkökattilan lisääminen 29 kW lämpötehon laitteeseen li-

sävarusteena kasvattaa sulakekooksi 3x50 A. Ilman pehmokäynnistintä laitteen käynnis-

tysvirta olisi noin 54 A ja pehmokäynnistimellä 30 A. Suurelle 79 kW lämpötehon lait-

teelle suurin sähköteho on noin 26,7 kW ja tarvittava sulakekoko 3x80 A. Yli 29 kW läm-

pötehon laitteille ei ole saatavana lisävarusteena laitteeseen integroitavaa sähkökattilaa.

Käynnistysvirta ilman pehmokäynnistintä olisi noin 135 A ja pehmokäynnistimellä 61,3 A.

Pehmokäynnistin laskee sähköverkolle aiheutuvat virtapiikit noin puoleen alkuperäisestä.

Tiedonsiirto laitteille tapahtuu MODBUS-väylää pitkin. [43]

Lämpöpumppujen kompressorit voivat olla toiminnaltaan joko päälle-pois- tai invertterioh-

jattuja. Invertterillä ohjatut kompressorit muuttavat nopeuttaan lämmitys- tai jäähdytystar-

peen mukaan. Suoraan päälle tai pois kytkettävä kompressori käynnistyy tarvittaessa ja

sammuu, kun mitatun kohteen tavoitelämpötila saavutetaan. [25]

Lämpöpumppu sijoitetaan rakennuksessa erilliseen tekniseen tilaan. Lämpöpumpun käyn-

tiäänen ja värinän mahdollisimman vähäinen kulkeutuminen muualle rakennukseen var-

mistetaan tilan eristyksillä ja laitteiden asennustavoilla. Maalämpöpumpulle ja muille ve-

sivahingon mahdollisuuden aiheuttaville laitteille varattu tila tulee varustaa lattiakaivol-

la ympäristöministeriön asetuksen 1047/2017 mukaisesti. Tilan riittävä ilmanvaihto tu-

lee varmistaa etenkin, jos lämmönkeruunesteen kerääminen energiakaivoista on toteu-

tettu teknisessä tilassa sijaitsevan jakotukin avulla. Lämmönkeruuputkisto voidaan toteut-

taa jakotukin sijaan myös jakokaivon avulla. Lämmönkeruuneste on tyypillisesti jokin 30-

prosenttinen vesietanoliliuos. Jäänestoaineena käytettävä etanoli sallii liuokselle noin -

17 °C pakkasenkeston, mutta liuoksen leimahduspiste on noin 29 °C. Alhaisen leimah-

duspisteen vuoksi vesietanoliliuosta käsiteltäessä täytyy huolehtia paloturvallisuudesta ja

mitoittaa riittävä ilmanvaihto vuotojen varalta. [25]
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3.5 Jäähdytys

Rakennuksen jäähdytys voidaan toteuttaa monin eri tavoin. Ilmastointilaitteista puhuttaes-

sa tarkoitetaan usein ilmasta ilmaan jäähdyttävää ilmalämpöpumppua, joka on yleisin

jäähdytystapa Suomessa. Ilmalämpöpumppu siirtää lämpöä huoneilmasta ulkoilmaan ja

rakennuksen sisällä olevan kylmän lämmönvaihtimen pinnalle tiivistyy vettä huoneilmasta.

Rakennuksen huoneilman lämpötila ja kosteusprosentti laskevat jäähdytyksen vaikutuk-

sesta. Onnistuneen jäähdytyksen edellytys on, että jäähdytysjärjestelmä on tilan kokoon

ja lämpökuormiin nähden riittävän tehokas. Kaukojäähdytyksellä tai toisin sanoen kau-

kokylmällä voidaan tarjota jäähdytystä keskitetyllä ratkaisulla, jossa kaukolämpöliittymän

yhteydessä rakennus voidaan liittää myös kaukojäähdytykseen. Kaukojäähdytys tuottaa

kaukolämpölaitoksessa kylmää vettä, joka kulkee putkistoa pitkin asuntoihin. Asunnoissa

kaukojäähdytyksellä jäähdytetty vesi johdetaan huoneilmaan tyypillisesti puhallinkonvek-

torin avulla, joka on samankaltainen ilmalämpöpumpun sisäyksikön kanssa. [29]

Maalämpöpumpulla jäähdytetään huoneilmaa keskitetysti koneellisen ilmanvaihdon vä-

lityksellä tai huoneistokohtaisesti esimerkiksi puhallinkonvektorilla tai erilaisilla vesikier-

toisilla järjestelmillä, kuten jäähdytyspalkilla. Jäähdytys voidaan toteuttaa passiivisesti tai

aktiivisesti. Passiivisessa jäähdytyksessä neste jäähdytetään energiakaivossa tai lämpö-

pumpun tulopuolella ja johdetaan sisäilmaan. Aktiivista jäähdytystä varten maalämpö-

pumpun nesteiden kiertosuunnat vaihdetaan päinvastaisiksi, jotta kompressoria voidaan

käyttää jäähdyttämään nestettä passiivista tapaa enemmän. Jäähdytyksen aikana huo-

neilmasta kerätyllä lämmöllä voidaan esimerkiksi lämmittää rakennuksen käyttövettä, se

voidaan johtaa lämpökaivoon tai sillä voidaan lämmittää maalämpöpumpun tulopuolta

hyötysuhteen parantamiseksi. [29]

Myös muita kylmälähteitä, kuten maaperää ja vesistöjä, voidaan hyödyntää rakennusten

jäähdytykseen. Maanalaiset vesistöt ja syvät pintavedet samoin kuin maaperä voivat si-

jainnista riippuen säilyä lämpimälläkin säällä noin 20-asteista huoneilmaa kylmempänä.

Niitä voidaan hyödyntää joko aktiivisesti lämpöpumpun avulla ilmalämpöpumpun tapaan

tai passiivisesti pelkästään kierrättämällä kylmää rakennuksen ja kylmälähteen välillä il-

man kompressoria. Passiivinen jäähdytys on aktiivista energiatehokkaampi, koska se ei

tarvitse sähköä kompressorin käyttöön. Aktiivinen jäähdytys kuluttaa passiivista enem-

män energiaa kompressorin käytön vuoksi, mutta sillä voidaan hyödyntää kylmälähteitä,

joita on laajemmin saatavilla. Passiivinen ratkaisu vaatii kuitenkin riittävän suuren kylmä-

varaston, jotta se riittää kattamaan rakennuksen jäähdytystarpeen. Kompressorilla voi-

daan tarvittaessa jäähdyttää nestettä lisää ennen huoneilman viilentämistä. Rakennuk-

sen sisäilman jäähdytyksessä tulee huolehtia kylmään lämmönvaihtimeen kondensoitu-

van veden johtamisesta pois rakenteista. [44]
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4. TUTKIMUSMENETELMÄT

Seuraavilla tutkimusmenetelmillä tarkastellaan olemassa olevissa maalämpökohteissa

tapahtuneita lämmitystavan vaihdosta aiheutuneita sähkönkäytön muutoksia ja tehdään

analyysejä maalämpökerrostalojen sähkönkäytöstä. Aluksi tutustutaan työssä hyödynnet-

tyihin aineistoihin ja järjestelmiin. Kuormituksen analyysiä varten tehdään huipputeho-

jen, vuosienergioiden ja kuormitusprofiilien yhdistäminen, jossa huomioidaan keskiarvo ja

keskihajonta. Lisäksi simuloitujen kuormitusprofiilien tarkkuuden parantamiseksi tehdään

kuormitusprofiilin tuntitehoille lämpötilakorjaus. Lopuksi energiakaivoilla tehtävää tarkas-

telua varten muodostetaan yhtälöt lämmönkeruunesteen lämpötilalle ja lopulta kiinteistön

energiakaivojen summaenergialle.

4.1 Käytetyt aineistot

Työssä etsitään Helsingin alueella sijaitsevat maalämpökerrostalot ja haetaan niistä kiin-

nostavaa tietoa esimerkiksi sähköjärjestelmän mitoituksesta, lämmitystapamuutoksen vai-

kutuksesta sähkönkäyttöön, maalämpöjärjestelmästä, rakennuksesta ja energiakaivois-

ta. Työssä yhdistetään tietoja eri lähteistä, kuten tuntimittaustiedon avoin palvelualusta

(TAP), asiakastietojärjestelmä Forum, Ilmatieteen laitoksen Kaisaniemen lämpötilamit-

taukset, projektitietokanta ProjectWise, verkkotietojärjestelmä Trimble NIS, Helsingin kau-

punki: energiakaivojen tiedot, Helsingin kaupungin avoin data (HRI, Helsinki region infos-

hare): Helsingin rakennukset [45]. Taulukossa 4.1 esitetään tärkeimmät työssä käytetyt

aineistot.

Tarkasteltavat maalämpökohteet rajataan Helsingin kaupungin maalämpökaivodatan pe-

rusteella aluksi yli 10 energiakaivoja sisältäviin kiinteistöihin. Koska iso osa kohteista on

tarkalleen 10 kaivon rajalla ja maalämpökerrostaloja löytyy myös kiinteistöiltä, joilla on vä-

hemmän kaivoja, laajennetaan tarkastelua lisäksi 5–10 energiakaivon kerrostalokiinteis-

töihin. Potentiaalisia tarkastelukohteita löytyi alkuvaiheessa noin 145 kpl. Tarkasteluun

otettavien kohteiden ehtona on kuitenkin, että rakennuksen projektitietokannan sähköpii-

rustuksista nähdään kiinteistön maalämpöjärjestelmän olemassaolo ja kiinteistösähkön

käyttöpaikan tai erikseen maalämmölle merkityn käyttöpaikan sulakekoko on vähintään

1x3x100 A. Näin ollen työssä tarkastellaan yhteensä 41:tä kiinteistöä, joilla on yhteensä

67 rakennusta.
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Taulukko 4.1. Työssä käytettyjä aineistoja ja tiedon käyttökohteita.

Tiedon lähde Haettu tieto

Asiakastietojärjestelmä

Liittymän sulakekoko, Kaupunginosa

Käyttöpaikan lkm, Sulakekoko, Siirtotuote

Käyttötarkoitus

Projektitietokanta

Maalämpökeskuksen sulakekoko

mahd. liittymän koon muutos ja ajankohta

Lämpöpumpun sulakekoko

Sähkökattilan koko

TAP

Tuntiaikasarjat:

Liittymät, Käyttöpaikat

Jakelumuuntajat, Alueet

Verkkotietojärjestelmä
Jakelumuuntajien kapasiteetit

Esimerkkimuuntamon liittymät

HRI: Helsingin rakennukset

Rakennustiedot: Rakennusvuosi, Kok.ala,

Kerroslkm, Kerrosala, Asuinhuoneala,

Tilavuus, Kellariala, Huoneistojen lkm

Käyttötarkoitus, Lämmitystapa, Polttoaine

Helsingin kaupunki
Energiakaivojen tiedot:

Porausvuosi, Syvyys, Sijainti

Ilmatieteen laitos
Kaisaniemen keskilämpötilat:

Tunti, Vuorokausi

Kiinteistötunnuksen perusteella kiinteistöjen rakennusten ja energiakaivojen tiedot voi-

daan yhdistää verkkoyhtiön keräämiin tietoihin, kuten tuntiaikasarjoihin. Liittymien perus-

teella voidaan hakea asiakastietojärjestelmästä lisätietoa liittymästä ja siihen kuuluvista

käyttöpaikoista. Käyttöpaikoilla on kiinnostavaa tietoa, kuten sulakekoko ja käyttöpaikan

nimi, joka usein kuvaa sen käyttötarkoitusta. Käyttöpaikan nimi voi olla esimerkiksi maa-

lämpöjärjestelmä, kiinteistö, ravintola, liiketila tai asunto.

Projektitietokannasta voidaan tarkastella kiinteistöjen sähköpiirustuksia, jotka on toimi-

tettu verkkoyhtiölle. Helen Sähköverkolla on tyypillisesti kiinteistöjen asemakuva, nousu-

johto-, pääkeskus-, kiinteistökeskus- ja mittauskeskuskaaviot, koska ne vaaditaan uusil-

ta sähköverkkoon liitettäviltä kiinteistöjen liittymiltä. Myös esimerkiksi maalämpöjärjestel-

män ryhmäkeskuskaavio on työn kannalta kiinnostava dokumentti, joka löytyy osasta koh-

teita. Liittymien sähkösuunnitelmista voidaan kaikista tarkasteltavista kohteista lukea vä-

hintään maalämpöjärjestelmän etusulakkeen koko. Osasta kohteista on lisäksi saatavissa

maalämpöpumpun ja mahdollisen lisälämmitysvastuksen mitoitusteho tai sulakekoko.
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Muuntamoiden osalta haetaan verkkotietojärjestelmästä lista jakelumuuntajista ja niiden

nimellistehoista. Vastaavasti TAP:ista haetaan aluksi Helsingin alueen jakelumuuntajien

vuoden 2020 kahden kuukauden sähkönkulutus jaoteltuna eri rakennustyypeille. Haun

nopeuttamiseksi se rajataan aluksi kahden kuukauden ajalle. Kahden kuukauden haun

perusteella valitaan tarkasteluun joukko sellaisia Helsingin sähkönjakeluverkon jakelu-

muuntajia, joilla on eniten kuormitusta kerrostaloissa. Tarkasteluun valitaan muuntajat,

joilla kerrostalojen sähkönkulutus on yli 90 % koko muuntajan sähkönkulutuksen vuosie-

nergiasta. Näille muuntajille haetaan koko vuoden 2020 tuntiaikasarjat, joista saadaan

esimerkiksi muuntajien vuosienergia, keskiteho ja huipputeho. Kun tunnetaan muuntajan

nimellisteho, määritetään edelleen muuntajan keskimääräinen kuormitusaste sekä huip-

pukuormitusaste. Alueellista simulointia varten kaupunginosa-alueelta haetaan lämmitys-

tapojen mukaan jaoteltuna kaikkien kerrostalojen rakennustiedot, joista lasketaan keskiar-

vot. Näin saadaan muodostettua kullekin lämmitystavalle alueen tyypillinen kerrostalo.

Tyypillisiä rakennuksia voidaan käyttää kuormituksen simuloinneissa.

4.2 Huipputehojen, vuosienergioiden tai kuormitusprofiilien

yhdistäminen

Yksittäisten simuloitujen sähkönkulutuskohteiden huipputeho, vuosienergia ja kuormitus-

profiilin tuntitehot voidaan yhdistää useamman kohteen yhteiseksi arvoksi. Kun oletetaan,

että suureet käyttäytyvät esimerkiksi normaalijakauman mukaisesti, kuten tässä työs-

sä, voidaan yhdistäminen tehdä tarkoituksenmukaisia todennäköisyyslaskennan yhtälöitä

käyttäen. Huipputeho on korkein tietyllä ajanjaksolla, kuten vuoden aikana, mitattu tunti-

teho. Vuosienergia on vuoden kaikkien tuntitehojen summa. Kuormitusprofiilissa kohteen

kuluttama teho esitetään tunneittain tietyllä ajanjaksolla. Esimerkiksi vuoden profiili voi-

daan esittää vektorina, joka sisältää vuoden jokaisen tunnin tuntitehon eli yhteensä 8760

tuntitehoa. Eri kulutuskohteiden simuloitujen arvojen yhdistämiseksi hyödynnetään mitat-

tavan suureen keskiarvoa µ ja keskihajontaa σ. Keskihajonnan avulla voidaan huomioi-

da tilastollisesti sähkönkäyttäjien käyttäytymistä, jossa eri sähkönkäyttäjien vuorokauden

huippukulutus ei todennäköisesti osu täsmälleen samaan ajankohtaan vaan hajautuu jon-

kin verran esimerkiksi eri tunneille.

Kun simuloituja kuormia yhdistetään tilastollisesti, keskiarvot voidaan laskea suoraan yh-

teen yhtälöllä [46]

µ1+2 = µ1 + µ2 , (4.1)

missä µ1 ja µ2 ovat kahden yksittäisen simuloidun kuorman keskiarvoja ja µ1+2 on näi-

den kuormien summa. Keskihajonnat tulee keskiarvoista poiketen summata neliöllisesti
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seuraavalla yhtälöllä [46]

σ1+2 =
√︂

σ2
1 + σ2

2 , (4.2)

missä σ1 ja σ2 ovat keskihajontoja, jotka vastaavat keskiarvoja µ1 ja µ2. Näin ollen σ1+2

on näiden yhdistämistä vastaava keskihajonta. Huipputeholle, vuosienergialle ja profiilin

jokaiselle tuntiteholle voidaan laskea raja, jonka alapuolella arvo säilyy tietyllä todennä-

köisyydellä. Näin määritellään keskihajonnan ja keskiarvon välinen suhde, missä valitaan,

kuinka suurella alitustodennäköisyydellä keskihajonta halutaan huomioida normaalijakau-

tuneessa joukossa kuormia. Esimerkiksi vuosienergian E todennäköisyys olla 95 % to-

dennäköisyydellä enintään muuttujan a arvo voidaan esittää [47, s.146–151]

P (E ≤ a) = x. (4.3)

Muuttuja a eli vuosienergia, joka on enintään E todennäköisyydellä x, voidaan muuttaa

muotoon [47, s.143–151]

P (E ≤ a− µE

σE
) = Φ(

a− µE

σE
) = x, (4.4)

kun löydetään todennäköisyydelle x vastaava normitettu arvo x = Φ(z) esimerkiksi

MAOL-taulukoista [48, s. 61], voidaan yhtälö esittää muodossa [47, s.143–151]

a− µE

σE
= Φ(z), (4.5)

josta voidaan ratkaista vuosienergian a arvo yhtälöllä

a = µE + zσE, (4.6)

missä µE on vuosienergian keskiarvo, σE on vuosienergian keskihajonta ja z on toden-

näköisyyttä vastaava luku taulukosta, jossa esitetään normaalijakauman N(0,1) kertymä-

funktion Φ(x) = P (Z ≤ x) arvoja. Kertoimen z arvot löytyvät taulukon muodossa esi-

merkiksi MAOL-taulukoista [48, s. 61]. Todennäköisyyttä 0,95 vastaava z on taulukosta

lukien 1,645 ja 0,99 todennäköisyydelle vastaava arvo on 2,326. Yhtälöllä 4.6 voidaan

laskea yksittäisen tai useamman yhteenlasketun kohteen huipputeho, vuosienergia tai

kuormitusprofiili halutulla todennäköisyydellä.
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4.3 Kuormitusprofiilin lämpötilakorjaus

Maalämpökerrostalojen kuormat ovat voimakkaasti lämpötilariippuvia, joten tehon lämpö-

tilariippuvuuden huomioiminen tekee niiden kuormitusmalleista tarkempia. Tehon lämpö-

tilariippuvuus voidaan esittää seuraavan yhtälön avulla [49, 50]

∆P (t) = P (t)− Pref = α(t) · (T24 h − Tref) · Pref, (4.7)

missä ∆P (t) [kW] on tehon lämpötilariippuva osuus ajanhetkellä t, P (t) [kW] on lämpöti-

lakorjattu teho ajanhetkellä t, Pref [kW] on teho referenssilämpötilassa Tref [°C], α(t) [kW/°C]

on tietylle sähkön tyyppikäyttäjälle määritetty tehon lämpötilariippuvuuskerroin, T24 h [°C]

on edeltävän vuorokauden keskilämpötila ja Tref [°C] on referenssilämpötilana käytettävä

kuukauden pitkän aikavälin (30 vuoden) keskilämpötila. Käyttäjäryhmän lämpötilariippu-

vuuskerroin voidaan huomioida watteina Celsiusastetta kohti tai prosentteina Celsiusas-

tetta kohti. Watteina määritelty lämpötilariippuvuuskerroin huomioidaan yhtä suurena kai-

ken kokoisille kuormille. [49] Yhtälöstä 4.7 voidaan ratkaista olemassa olevien simuloinnin

tulosten lämpötilakorjauksen toteuttamiseksi korjauskerroin, joka voidaan esittää lämpö-

tilakorjatun tuntitehon ja referenssilämpötilan tehon suhteena seuraavasti

k =
P (t)

Pref
= 1 + α(t) · (T24 h − Tref), (4.8)

missä k on lämpötilakorjauskerroin, jolla referenssilämpötilassa Tref [°C] ilmoitettu te-

ho lämpötilakorjataan uuteen lämpötilaan T24 h [°C] käyttäen lämpötilariippuvuuskerrointa

α(t) [kW/°C].

Tässä työssä lämpötilakorjaus toteutetaan siten, että tyyppikäyttäjätutkimuksessa [51]

Helsingin pitkän aikavälin lämpötiloihin lasketut profiilit korjataan vastaamaan tarkastel-

tavan ajanjakson lämpötiloja. Korjaus tehdään sijoittamalla lämpötilaksi Tref tyyppikäyt-

täjätutkimuksessa tuntitehojen keskiarvon laskemiseen käytetty lämpötila ja lämpötilaksi

T24 h jokaista tarkasteltavaa tuntitehoa edeltävien 24 tunnin tuntilämpötilojen keskiarvo.

Lämpötilariippuvuuskertoimena (kW / °C) käytetään tyyppikäyttäjätutkimusta [51] vastaa-

vaa kuukausittaista kerrointa, joka on määritetty Helsingin Kaisaniemen 30 vuoden kes-

kilämpötiloista ja normalisoitu 10 MWh vuosienergialle. Korjauskertoimella k kerrotaan

simuloidun ja vuosienergialtaan normalisoidun kuormitusprofiilin keskiarvot ja keskiha-

jonnat, jotta kuormitusprofiilissa huomioidaan tarkasteltavan vuoden ulkolämpötilojen vai-

kutus rakennuksen simuloituun tehoon.

Lämpötilakorjauksen jälkeen tuloksena saadaan vuosienergialtaan normalisoitu ja läm-

pötilakorjattu kuormitusprofiili, joka tulee vielä muuttaa vastaamaan rakennuksen vuosie-

nergiaa. Tässä työssä vuosienergiana käytetään tyyppikäyttäjätutkimuksen [51] Excel-
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työkalulla laskettavaa simuloidun kohteen vuosienergiaestimaattia. Vuosienergia korja-

taan vastamaan simuloitavien kohteiden vuosienergiaestimaatteja seuraavasti

Ptunti = Pn,tunti ·
Eest

En
, (4.9)

missä Ptunti on simuloitu estimaatti tuntiteholle, Pn,tunti on vuosienergialtaan normalisoi-

dun tuntiprofiilin tuntiteho, Eest on simuloidun kohteen vuosienergiaestimaatti ja En on

vuosienergialtaan normalisoidun tuntiprofiilin vuosienergia. Vuosienergiakorjaus tehdään

tuntitehon keskiarvolle ja keskihajonnalle.

4.4 Energiakaivojen summaenergian määrittäminen

Energiakaivon lämpötila muuttuu kaivon syvyyden funktiona ja rakennetulla alueella ra-

kennukset lämmittävät maaperää noin 100 m syvyyteen asti. Useiden eri syvyisten kai-

vojen vertailemiseksi muodostetaan yhtälöt, joilla voidaan laskea likimäärin kaivojen kes-

kimääräinen lämpötila. Yhtälöitä voidaan käyttää eri syvyisten kaivojen karkeaan vertai-

lemiseen, mutta mitoitukseen ne eivät sovellu. Energiakaivojen ja maalämpöjärjestelmän

mitoitukseen tulee aina käyttää tarkoitukseen sopivaa ohjelmistoa.

Tarkastelemalla Tukholman tutkimuksen [33] maan lämpötilan ja lämmönkeruunesteen

käyriä voidaan muodostaa funktiot maan lämpötilalle syvyydellä z [m] ja tietyllä maan

pintalämpötilalla T0 [°C]. Käyristä huomataan, että maalämpöpumpun lämmönkeruunes-

teen lämpötila riippuu maan lämpötilasta. Rakennetulla alueella maan lämpötila muut-

tuu 100 m asti negatiivisella kulmakertoimella syvyyden funktiona ja 100 m jälkeen posi-

tiivisella kulmakertoimella. Kun muodostetaan Excelillä trendiviiva lämmönkeruunesteen

lämpötilalle syvyyden funktiona toisen asteen funktiona 0 ≤ z ≤ 100, saadaan

f1 = 2 · 10−5z2 − 1,8 · 10−2z + T0, jos 0 ≤ z ≤ 100, (4.10)

missä z on energiakaivon syvyys välillä 0–100 m ja T0 on maan pintalämpötila raken-

netulla alueella. Tukholmassa maan pintalämpötila (12 °C) oli rakennusten vaikutuksesta

arviolta 5 °C korkeampi kuin ilman rakennusten vaikutusta lämpötilakäyrään, jolloin maan

lämpötila olisi noin 8 °C. Vastaavasti, jos Helsingissä maan lämpötilaksi oletetaan 5 °C

voidaan käyttää maan pintalämpötilan arviona rakennetulla alueella 5 + 5 = 10 °C.

Vastaavasti, kun muodostetaan toisen asteen funktio lämmönkeruunesteen lämpötilalle

syvyydellä yli 100 m syvyydellä, saadaan

f2 = 9 · 10−6z2 − 3 · 10−3z + (T0 − 1,9), jos z > 100. (4.11)
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Kuvassa 4.1 esitetään funktioiden f1 ja f2 käyrät samassa kuvassa Tukholman [33] läm-

pötilakäyrien kanssa. Kuvassa oranssilla esitetään todellinen energiakaivon mitattu läm-

pötilakäyrä. Laskemalla maan lämpötilan keskiarvo maan pinnalta z0 jokaisessa pistees-

sä syvyydelle z asti huomataan, että saadaan tarkka arvio lämmönkeruunesteen lämpöti-

lalle syvyydellä z. Kuvasta nähdään, että lämmönkeruunesteen molemmat arviot, keskiar-

vo edeltävistä maan lämpötilan pisteistä ja edellä muodostettujen funktioiden perusteella

lasketut käyrät, ovat lähellä todellista mitattua lämmönkeruunesteen lämpötilaa. Suurin

poikkeama todelliseen mitattuun lämpötilaan on molemmilla tavoilla 0,3 °C.

Kuva 4.1. Lämmönkeruunesteen lämpötilakäyrät muodostetuilla funktioilla f1 ja f2 esite-
tään keltaisella värillä ja harmaalla esitetään lämmönkeruunesteen lämpötila-arvio, joka
lasketaan keskiarvona maan lämpötiloista edeltäviltä syvyyksiltä. Lisäksi oranssilla esi-
tetään Tukholmassa mitatut [33] todelliset arvot lämmönkeruunesteelle ja sinisellä arvot
maan lämpötilalle eri syvyyksillä.

Kun halutaan arvioida useamman energiakaivon lämmittämän lämmönkeruunesteen läm-

pötilaa celsiusasteina ottaen huomioon lämpötilan vaihtelun eri syvyyksillä, lämpötilakäy-

rät voidaan integroida ja laskea kiinteistön kaivojen keskilämpötilat. Keskilämpötilan avulla

voidaan arvioida lämmönkeruunesteen lämpötilanmuutosta, kun tunnetaan alkulämpötila

tai alkulämpötilalle asetetaan jokin oletusarvo. Lämmönkeruunesteen keräämää energiaa

voidaan arvioida lämpömäärän avulla. Lämpömäärän yhtälö voidaan esittää seuraavasti

[48, s.128]

Q = c m ∆T, (4.12)

missä Q [MJ] on lämpömäärä, c [J / (kg K)] on aineen lämpökapasiteetti, m [kg] on ai-

neen massa ja ∆T [K] on aineen lämpötilan muutos. Lämmönkeruunesteen keskiläm-

pötila yksittäisessä energiakaivossa voidaan selvittää integroimalla edellä esitetyt funk-

tiot lämmönkeruunesteen lämpötilalle syvyydellä z [m] ja tietyssä maan pintalämpötilas-
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sa T0 [°C]. Karkea arvio lämmönkeruunesteen lämpötilan keskiarvolle yli 100 m syvissä

energiakaivoissa voidaan laskea seuraavalla tavalla

Tka =
1

hi

(︃∫︂ 100

0

2·10−5z2−1,8·10−2z+T0 dz +

∫︂ hi

100

9·10−6z2−3·10−3z+(T0−1,9) dz

)︃
,

(4.13)

missä Tka [°C] on arvio lämmönkeruunesteen keskilämpötilalle, hi [m] on yksittäisen kai-

von i syvyys ja T0 [°C] on maan pintalämpötila. Yhtälöllä voidaan karkeasti arvioida usean

kaivon yhdistelmän summalämpötilaa noin 600 metrin syvyyteen asti, koska funktiot on

luotu 600 metriin ulottuvan käyrän perusteella. Summalauseke on luotu Tukholman olo-

suhteisiin [33], josta se siirretään Helsingin olosuhteisiin muuttamalla maan pintalämpö-

tilaksi 10 °C, koska Helsingissä maan keskilämpötila on noin 2 astetta Tukholmaa alhai-

sempi. Täytyy huomata, että maan ja lämmönkeruunesteen todelliseen lämpötilaan vai-

kuttavat lisäksi monet muut asiat, kuten kaivojen välinen geometria, maan ominaisuudet

ja kaivoista kerättävän lämpöenergian määrä.

Kaivon keskilämpötilaa voidaan käyttää lämmönkeruunesteen lämpötilan muutoksen kar-

keaan arvioimiseen, kun tunnetaan lämmönkeruunesteen alkulämpötila. Koska alkuläm-

pötilaa ei tunneta, ja se vaihtelee järjestelmästä riippuen oletetaan kaikkien kohteiden

lämmönkeruunesteen alkulämpötilaksi 5 °C.

Lämmönkeruunesteestä noin 30 % on tyypillisesti etanolia [25]. Etanolin tiheys on noin

790 kg/m3 ja veden tiheys on noin 998,2 kg/m3 [48, s.78–81]. Lämmönkeruuputkiston

halkaisijaksi oletetaan 40 mm. Etanolin ominaislämpökapasiteetti on noin 2 430 J/(kg K)

ja veden noin 4 181,9 J/(kg K) [48, s.81]. Näin ollen lämmönkeruunesteelle, joka sisältää

70 % vettä ja 30 % etanolia saadaan keskimääräiseksi tiheydeksi 935,7 kg/m3 ja omi-

naislämpökapasiteetiksi 3656,3 J/(kg K). Lämmönkeruuputken tilavuus metrin matkalla

voidaan laskea sylinterin tilavuuden yhtälöllä [48, s.27]

V = π r2 h = π(0,02 m)2 · 1 m = 1,256 l, (4.14)

missä V [m3] on sylinterin tilavuus, r [m] on sylinterin pohjan säde ja h [m] on sylinterin

korkeus. Tulokseksi saadaan, että metrin matkalle 40 mm lämmönkeruuputkea mahtuu

noin 1,256 litraa vettä, josta voidaan laskea 30 % vesietanoliliuoksen massaksi niiden

tiheyksien avulla 0,936 kg/l · 1,256 l = 1,18 kg. Lämmönkeruunesteen massan arvio voi-

daan näin selvittää koko kaivon syvyydelle kertomalla metrin matkalle laskettu massa ko-

ko kaivon syvyydellä. Esimerkiksi 300 m syvyiselle kaivolle 300 m · 1,18 kg/m = 354 kg.

Näillä lähtötiedoilla voidaan laskea kiinteistön energiakaivojen yhteenlasketulle energial-

le arvio eri kiinteistöjen vertailemiseksi. Energiakaivojen summaenergian arvio voidaan
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laskea seuraavalla yhtälöllä

Qenergiakaivot =
k∑︂
i

(Tka − Talku) · c · a ·mh · hi, (4.15)

missä k [kpl] on summattavien kaivojen kokonaismäärä, Qenergiakaivot [J] on energiakai-

vojen kokonaisenergian arvio, Tka [°C] on integroimalla laskettu yksittäisen energiakai-

von lämmönkeruunesteen keskilämpötila, Talku [°C] on lämmönkeruunesteen alkulämpö-

tila ennen lämmitystä, a on muuttuja, jolla voidaan määrittää kuinka moninkertainen läm-

mönkeruuputkisto on kaivossa. Tässä työssä putkisto on oletettu yksinkertaiseksi (a =

1), mutta putkisto voi olla esimerkiksi kaksin- (a = 2) tai nelinkertainen (a = 4). Lisäksi

mh [kg/m] on lämmönkeruunesteen massa m [kg] pituusyksikköä h [m] kohti ja hi [m] on

yksittäisen energiakaivon i syvyys.

Energiakaivojen summaenergialla voidaan huomioida kiinteistöjen välisessä vertailussa

erisyvyiset energiakaivot, joista saadaan eri määrä energiaa. Riittää, kun tunnetaan kai-

vojen syvyydet ja maan pintalämpötila. Summaenergian laskemisessa tehtiin monia ole-

tuksia ja näin ollen tuloksena saatiin hyvin karkea työkalu erisyvyisten energiakaivojen

huomioimiseksi kiinteistöjen välisessä vertailussa.
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5. MAALÄMPÖ HELSINGISSÄ

Helsingin kaupunki on asettanut tavoitteekseen saavuttaa hiilineutraaliuden vuonna 2035.

Helsingin kasvihuonepäästöjä vähennetään 80 % vuoteen 1990 verrattuna ja täyden hii-

lineutraaliuden saavuttamiseksi jäljelle jäävä 20 % katetaan päästökompensaatioilla. [52]

Vuonna 2020 Helsingin kasvihuonepäästöistä 57,6 % aiheutui rakennusten lämmitykses-

tä, 24,4 % liikenteestä ja 13,3 % sähkönkäytöstä. Jäljelle jäävä 4,7 % päästöistä aiheutuu

muun muassa teollisuudesta, jätteiden käsittelystä ja maataloudesta. [53] Rakennusten

lämmityksestä aiheutuvien päästöjen pienentämisellä voidaan siis eniten vaikuttaa Hel-

singin kasvihuonepäästöihin. Vuonna 2035 Helsingin rakennusten kerrosalan arvioidaan

olevan yhteensä noin 60 miljoonaa neliömetriä [52], kun 27.5.2021 Helsingin rakennus-

ten yhteenlaskettu kerrosala oli noin 50,6 miljoonaa neliömetriä [45]. Uudisrakennusten

potentiaali rakennusten aiheuttamien päästöjen vähentämiseen on noin 19 % ja olemas-

sa olevien rakennusten 81 % [52]. Keinoja rakennusten kasvihuonepäästöjen vähentämi-

seen Helsingissä ovat kaukolämmön päästöjen vähentäminen, maalämmön lisääminen

ja öljylämmöstä luopuminen [52].

Tässä pääluvussa vastataan tutkimuskysymykseen: Miten lämmitystapamuutos vaikut-

taa kerrostalokokoluokan maalämpökohteiden yleistymiseen Helsingin alueella? Lisäksi

vastataan tutkimuskysymykseen: Miten lämmitystapaa vaihtavien kerrostalojen lämmitys

vaikuttaa niiden kuormitusprofiileihin? Tosin tähän tutkimuskysymykseen antaa vastauk-

sia lisäksi luku 6. Alaluvussa 5.1 tarkastellaan olemassa olevien maalämpökerrostalojen

avulla muun muassa, miten ja millaisissa kohteissa maalämpö yleistyy Helsingin kerros-

taloissa. Alaluvussa 5.2 ennustetaan lämmitystapamuutoksen vaikutusta maalämpöker-

rostalojen huipputehoon ja vuosienergiaan rakennusten tilavuuden ja kiinteistön energia-

kaivojen tietojen avulla. Alaluvussa 5.3 simuloidaan työssä tarkasteltavien maalämpöker-

rostalojen kuormitusprofiili kahdella tavalla ja verrataan niitä toteutuneeseen käyrään.

5.1 Olemassa olevat maalämpökerrostalot

Energiakaivojen määrä Helsingissä on kaupungin maalämpökaivoaineiston mukaan ke-

säkuussa 2021 5162 kappaletta ja kaikkien kaivojen keskisyvyys 197,7 metriä. Mitattujen

kaivojen syvyys vaihtelee välillä 20–450 metriä. Tavanomaisen energiakaivon syvyys on

noin 150–300 m ja yli 300 metriin ulottuvat kaivot ovat erityisen syviä. Energiakaivon hal-



42

kaisija on tyypillisesti noin 115 mm. Kaikille energiakaivoille ei ole merkitty tietoja, kuten

syvyyttä ja porausvuotta. Kuvassa 5.1 esitetään uusien energiakaivojen määrät vuosittain

Helsingissä.

Kuva 5.1. Uusien energiakaivojen määrä Helsingissä vuosittain. Vuoden 2021 keskene-
räinen tilanne noin kuuden kuukauden ajalta esitetään harmaalla.

Ennen vuotta 2007 porattiin vain yksittäisiä energiakaivoja vuosittain, vuosina 2007–2009

alle 20 kpl vuosittain, vuonna 2010 36 kpl ja 2011 86 kpl. Kuvan 5.1 perusteella uusia

energiakaivoja alettiin porata huomattavasti aiempaa enemmän vuodesta 2012 eteen-

päin. Vuonna 2012 porattiin 371 uutta kaivoa ja seuraavina vuosina 551 kpl (2013) ja

375 (2014). Sen jälkeen uusien kaivojen määrä laski noin 200–300 kpl tasolle vuosittain

vuoteen 2019 saakka. Vuoden 2019 aikana porattiin 409 uutta energiakaivoa ja seuraa-

vana vuonna (2020) 638 kpl, joka ylittää aiemman huippuvuoden 2012 tuloksen. Vuoden

2021 osalta nähdään vasta alkuvuoden tulos 195 kpl. Vuosien 2012–2014 maalämmön

yleistymisen kiihtyminen on nähty uudelleen vuosina 2019 ja 2020.

Verrattuna 2000-luvun alkupuoleen energiakaivojen maksimisyvyys on kasvanut vuoteen

2021 mennessä noin 225 metrin tasolta 450 metriin. Kasvavassa määrin myös yhä suu-

rempi osa poratuista kaivoista ylittää 250 metrin rajan. Syvemmillä kaivoilla voidaan ke-

rätä enemmän lämpöenergiaa pienemmältä tontin alueelta, koska syvistä kaivoista saa-

daan enemmän energiaa kuin matalista. Näin ollen kaivoja voidaan sijoittaa tontille vä-

hemmän ja kaivojen välisistä minimietäisyyksistä johtuen tontilla kaivojen tarvitsema pinta-

ala on tällöin pienempi [30]. Kaupunkialueella rakennusten maahan johtama lämpö kas-

vattaa kaivoista saatavaan lämpöenergian määrään alle 100 m syvyydellä, mikä on hyvä

huomioida vertailtaessa erisyvyisiä energiakaivoja [33]. Kuvassa 5.2 esitetään vähintään

250 m syvien energiakaivojen osuus kaikista saman vuoden aikana poratuista kaivoista.

Ennen vuotta 2012 ei porattu yli 250 m syviä energiakaivoja. On myös paljon energia-

kaivoja, joiden syvyyttä ei ole kirjattu järjestelmiin. Esimerkiksi vuonna 2009 porattiin 17

kaivoa, joista vain yhden syvyys tunnetaan. Vuoden 2012 aikana porattiin 43 kpl uusia
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vähintään 250 m syviä energiakaivoja, joka oli 12 % kaikista uusista kaivoista. Suurin

kasvu vähintään 250 m syvien kaivojen määrässä tapahtui vuodesta 2018 vuoteen 2019,

jolloin niiden lukumäärä kasvoi 51:stä arvoon 180 ja prosenttiosuus 18 prosentista 44 pro-

senttiin. Vuonna 2020 yli 250 m kaivojen määrä oli 365 kaikista 638:sta vuoden aikana

poratuista kaivoista, joten prosenttiosuudeksi saatiin toistaiseksi korkein tulos 57 %.

Kuva 5.2. Vähintään 250 m syvien energiakaivojen osuus kaikista vuosittain poratuis-
ta energiakaivoista. Vuoden 2021 keskeneräinen tilanne noin kuuden kuukauden ajalta
esitetään harmaalla.

Energiakaivojen keskisyvyyden kasvuun vaikuttavat muun muassa suurten maalämpö-

kohteiden yleistyminen 2020-luvun vaihteessa ja poraustekniikan kehittyminen. Poraus-

tekniikan kehitys mahdollistaa aiempaa syvempien energiakaivojen toteuttamisen. Suu-

rissa maalämpökohteissa tarvitaan suuri lämmönkeruuputkisto, joten poraussyvyyden

kasvattaminen voi olla tiettyyn pisteeseen asti taloudellisesti järkevä vaihtoehto kaivojen

lukumäärän kasvattamiselle. Energiakaivoja käsiteltiin tarkemmin luvussa 3. Työssä tar-

kasteltavista maalämpökerrostaloista noin 70 % on porannut energiakaivot vuonna 2019

tai sen jälkeen. Samaan aikaan tosin koko Helsingin alueen energiakaivojen kokonais-

määrä on kasvanut jyrkästi. Ennen vuotta 2015 energiakaivoja poranneet kerrostalot ovat

keskimäärin kerrosalaltaan ja kerroslukumäärältään pienempiä kuin myöhemmin poran-

neet. Esimerkiksi kahden kerroksen kerrostaloista puolessa (9/18) porausvuosi on 2015

tai aikaisempi. Sen sijaan yli kahden kerroksen kerrostaloista vain kaksi (2/46) on poran-

nut energiakaivoja ennen vuotta 2015. Tämän perustella voidaan todeta, että nyt käyn-

nissä oleva 2020-luvun energiamurros on saanut isoja kohteita mukaan edellisiä maaläm-

mön huippuvuosia 2012–2014 enemmän. Kuvassa 5.3 esitetään tarkasteltavien maaläm-

pökerrostalojen kerrosalat.

Kuvassa 5.3 suurin osa maalämpökerrostaloista eli 23 kpl on kerrosalaltaan 1 000 –

2000 m2. Kerrosalaltaan 1000 – 2000 m2 asuinkerrostalossa on tyypillisesti 10–30 huo-

neistoa. Seuraavaksi eniten on pieniä alle 1 000 m2 kerrosalan asuinkerrostaloja, joissa

on tyypillisesti alle 10 huoneistoa. Näistä kokoluokista löytyy myös pienempiä liikeraken-
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Kuva 5.3. Tarkasteltavien maalämpökerrostalojen kerrosalat.

nuksia. Kerrosalaltaan 2000 – 3000 m2 rakennuksissa voi olla huoneistoja niiden koosta

riippuen jopa noin 50 kpl. Suuremmissa kokoluokissa huoneistojen määrä voi olla 3000 –

4 000 m2 kerrosalan rakennuksessa jopa 70–80. Yli 4 000 m2 kerrosalan rakennuksessa

voi olla yli 100 huoneistoa. Tyypillisesti toimistorakennukset ja julkiset rakennukset ovat

kerrosalaltaan yli 4 000 m2 sijoittuen suurimpaan kokoluokkaan. Kuvassa 5.4 esitetään

kaikkien Helsingissä sijaitsevien asuinkerrostalojen kerrosalat.

Kuva 5.4. Kaikkien Helsingin asuinkerrostalojen kerrosalat.

Selvästi suurin osa kaikista Helsingin alueen asuinkerrostaloista on kerrosalaltaan alle

4000 m2. Yli 4000 m2 kerrosalan kerrostaloja on noin 1500 kpl. Välillä 3000 – 4000 m2

on noin 1 000 rakennusta ja välillä 2 000 – 3 000 m2 noin 1 500 rakennusta. Kerrosalal-

taan 1 000 – 2 000 m2 rakennuksia on noin 3 000 kpl ja alle 1 000 m2 noin 2 000 kpl.

Edeltävän kuvan 5.3 maalämpökerrostalojen jakauma noudattaa pääpiirteissään Helsin-

gin kerrostalojen kerrosalojen jakaumaa, jossa eniten rakennuksia on 1 000 – 2 000 m2

kokoluokassa, toiseksi eniten alle 1000 m2 kokoluokassa ja näitä suuremmissa kokoluo-

kissa vähemmän. Tosin isoimmassa kokoluokassa kerrosalaltaan yli 4000 m2 on vähem-
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män maalämpökerrostaloja suhteessa 2000 – 3000 m2 rakennuksiin, joita kumpaakin on

Helsingissä noin 1500 kpl. Maalämpökohteista pienet ja keskisuuret kerrostalot ovat siis

olleet aktiivisia ottamaan maalämmön lämmitystavakseen.

Helsingin alueen tyypillisen kerrostalon rakennustiedot lasketaan kaikkien öljylämmitteis-

ten ja kaukolämpöä käyttävien kerrostalojen rakennustietojen keskiarvona. Tässä työssä

tehtävissä simuloinneissa käytetään tyypillisen Helsingin alueen rakennustietoina taulu-

kossa 5.1 esitettäviä parametreja.

Taulukko 5.1. Helsingin alueen tyypillisen rakennuksen rakennustiedot kaikkien raken-
nusten rakennustietojen keskiarvona. Taulukossa esitetään vasemmalta oikealle tilavuus,
kokonaisala, kerrosala, asuinhuoneala, kellariala, kerroslukumäärä, huoneistojen luku-
määrä ja valmistumisvuosi.

Tilavuus Kok. Kerros Asuin Kellari Kerroksia Huoneistoja Valmistumis-

m3 m2 m2 m2 m2 kpl kpl vuosi

7155,2 2303,9 1862,7 1363,2 0,0 3,7 24,9 1960,1

Kaikilla lämmitystavoilla lämmitysenergian kulutus on lämpötilariippuvaa, mutta maaläm-

pökerrostalojen sähkönkulutus riippuu lämpötilasta merkittävästi enemmän kuin kauko-

lämpöä ja öljylämmitystä käyttävillä rakennuksilla. Kuvassa 5.5 esitetään lämmitystapa-

muutoksen tehneiden kerrostalojen vuorokausienergiat vuorokauden keskilämpötilan funk-

tiona ennen ja jälkeen muutoksen. Ennen lämmitystapamuutosta vuorokausienergiat haet-

tiin liittymille vuodelle 2017 ja tulokset esitetään vuoden 2017 vuorokauden keskilämpö-

tilojen funktiona. Liittymät valittiin siten, että kiinteistöjen energiakaivojen porausvuosi on

2020–2018, jotta vuonna 2017 maalämpöjärjestelmä ei ole ollut käytössä ja vuonna 2021

se olisi käytössä. Vuodelta 2021 haettiin lämmitystapamuutoksen jälkeiset tuntiaikasarjat

alkuvuodelle 1.1.2021–29.6.2021 ja vastaavan ajanjakson vuorokauden keskilämpötilat

Helsingissä. Yhteensä lämmitystapamuutoksen vaikutusta vuorokausienergiaan tarkas-

teltiin 22 liittymästä.

Kuvassa 5.5 kerrostalojen sähkönkulutuksen lämpötilariippuvuus on melko vähäistä en-

nen lämmitystapamuutosta eli kulutus pysyy tasaisena lämpötilasta riippumatta. Maaläm-

mön käyttöönoton jälkeen vuorokausienergia riippuu huomattavasti enemmän ulkoilman

lämpötilasta. Ennen lämmitystapamuutosta lämpötilan muuttuessa kesän noin 20 °C läm-

pötilasta talven -15 °C lämpötilaan muutos on selvästi alle 10 MWh. Lämmitystapamuu-

toksen jälkeen vastaava muutos on 40 MWh. Maalämpökerrostalon sähkönkulutus kas-

vaa siis keskimäärin lämpötilan funktiona noin nelinkertaisesti celsiusastetta kohti ver-

rattuna kauko- ja öljylämpöön. Vuorokausienergiassa ei havaita selvästi osamitoitettujen

maalämpöjärjestelmien sähkövastusten kytkeytymistä päälle. Monissa sähkökattiloissa

on säädettävät tehoportaat, joten niiden käynnistymistä voi olla vaikeaa erottaa lämpöti-

lariippuvuuskuvista.
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Kuva 5.5. Maalämpökerrostalojen lämpötilariippuvuus. Maalämpökerrostalojen liittymien
sähkönkulutuksen vuorokausienergia vuorokauden keskilämpötilan funktiona ennen ja
jälkeen lämmitystapamuutoksen.

Seuraavaksi tarkastellaan maalämpöä osana rakennuksen sähköjärjestelmää. Maaläm-

pöpumpun sähkönsyötön voi olettaa olevan kerrostaloissa kiinteistösähkön mittauksen

käyttöpaikoilla tai omalla erikseen mitatulla käyttöpaikalla, koska pumppu on koko raken-

nuksen yhteinen. Sen sijaan esimerkiksi huoneistokohtaisia ilmalämpöpumppuja syöte-

tään tyypillisesti asuntojen tai liiketilojen ryhmäkeskuksesta. Maalämpöpumppu sijoite-

taan rakennuksessa tekniseen tilaan, kuten lämmönjakohuoneeseen. Kuvassa 5.6 esi-

tetään tyypillinen maalämpöjärjestelmän aiheuttama muutos saneerauskohteissa, missä

maalämpöjärjestelmä asennetaan uuteen pääkeskukseen ja olemassa olevan pääkes-

kuksen käyttöä jatketaan.

Kuva 5.6. Esimerkkikuva saneerauskohteen pääkeskuskaaviosta, jossa maalämmöllä on
oma energiamittari.
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Kuvan 5.6 esimerkissä uudet liittymisjohdot ovat liitettyinä uuteen pääkeskukseen, jos-

sa ovat maalämpöjärjestelmän mittaroitu lähtö ja mittaamaton lähtö vanhaan pääkeskuk-

seen. Uuteen pääkeskukseen liitetään uudet liittymisjohdot, koska liittymiskoko kasvaa

aiemmasta 1x3x200/400 A:sta uudella johdolla arvoon 2x3x160/400 A. Uudesta pääkes-

kuksesta syötetään vanhaa pääkeskusta ja maalämpökeskusta. Maalämpökeskuksella

on oma energiamittari. Vanhasta pääkeskuksesta syötetään esimerkiksi monimittarikes-

kuksia ja kiinteistökeskusta.

Kuvassa 5.7 esitetään esimerkki kiinteistöstä, jossa maalämpökeskus on samalla käyttö-

paikalla kiinteistökeskuksen kanssa. Kuvan vasemmasta reunasta pääkeskukseen tulevat

kiinteistön liittymisjohdot suoraan jakeluverkon muuntamolta tai jakokaapin kautta. Pää-

keskuksessa ovat asuntojen ryhmäkeskusten sähkönkulutusta mittaavien monimittarikes-

kuksien ja kiinteistökeskuksen lähdöt. Lisäksi pääkeskuksessa nähdään yksi varalla oleva

syöttö mittauksella varustettuna. Kerrostaloissa kiinteistökeskus voi olla pääkeskukseen

integroitu osa tai erillinen keskus. Tässä kohteessa on pääkeskuksen yhteydessä kiinteis-

tökeskuksen osa, jossa ovat maalämpökeskuksen ja erillisen kiinteistökeskuksen lähdöt.

Erillinen kiinteistökeskus on erotettu pääkeskuksen kiinteistöosasta kytkimellä. Kiinteis-

tökeskuksia on tyypillisesti yksi per kerrostalo, vaikka pääkeskus olisi useamman kerros-

talon yhteinen. Sen vuoksi yhteen liittymään voi liittyä useampia kiinteistösähkön käyt-

töpaikkoja. Kiinteistökeskuksessa syöttöjä ei välttämättä erikseen mitata, vaan kiinteistö-

sähkön yhteenlaskettu kulutus jaetaan rakennuksen kaikkien huoneistojen ja liiketilojen

maksettavaksi.

Kuva 5.7. Esimerkkikuva kohteesta, jossa maalämpökeskus on osana kiinteistösähkön
mittausta.
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Kuvan 5.7 kiinteistökeskuksessa nähdään väestönsuojan keskuksen, hissikeskusten, au-

tojen lämmityksen tai latauksen ja yhteissaunatilojen kiukaiden syötöt. Autopaikkojen läm-

mitys tai lataus voi olla erikseen mitatulla käyttöpaikalla tai suoraan kiinteistökeskuksesta

syötettynä, kuten tässä tapauksessa.

Kiinteistökeskuksen kuvasta 5.7 on rajattu pois kaikki 16 A ja pienemmät lähdöt. Tällaisia

ovat kerrostaloissa tyypillisesti valaistus ja sähkönsyöttö yleisissä tiloissa, kuten käytä-

villä, taloyhtiön yhteissaunassa, piha-alueella, varastoissa ja teknisissä tiloissa. Lisäksi

16 A tai pienempiä lähtöjä voivat olla kiinteistökeskuksessa huoneistojen ja yleisten tilo-

jen palovaroittimet. Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmästä riippuen ilmanvaihtojärjestel-

män syöttö johdotetaan keskitetyssä järjestelmässä kiinteistökeskuksesta ilmanvaihtoko-

nehuoneen ryhmäkeskukseen tai asuntokohtaisessa järjestelmässä asuntojen lämmön-

talteenottoyksikköön.

Taulukossa 5.2 esitetään tarkasteltavilla maalämpökiinteistöillä sijaitsevien rakennusten

tyypit. Yhteensä työssä tarkasteltiin 67 maalämpökerrostaloa, jotka sijaitsevat 41:llä eri

kiinteistöllä. Tyypillisesti rakennuksia oli yhdellä kiinteistöllä 1–2 kpl ja muutamalla kiin-

teistöllä jopa 5 kpl. Samalla kiinteistöllä voi olla erityyppisiä rakennuksia eli esimerkiksi

kerros- ja rivitaloja. Samalla kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset voivat hyödyntää yhteistä

maalämpöjärjestelmää. Taulukkoon on kirjattu, jos rakennustyyppi on toisen rakennuksen

yhteydessä.

Taulukko 5.2. Tarkasteluun valituilla kiinteistöillä sijaitsevien rakennusten tyypit.

Rakennuksen tyyppi Määrä

Kerrostalot 55

Rivitalot (kerrostalojen yhteydessä) 4

Ammatilliset oppilaitokset 2

Yhden asunnon talot (kerrostalojen yhteydessä) 1

Luhtitalot (kerrostalojen yhteydessä) 1

Ravintolat, ruokalat ja baarit 1

Myymälärakennukset 1

Muu teollisuus 1

Peruskoulut, lukiot ja muut 1

Taulukossa 5.3 esitetään tarkasteltavien kohteiden käyttöpaikkojen sulakekoot. Erillisiä

maalämmön käyttöpaikkoja oli kiinteistöillä 45 kpl. Joillain kiinteistöillä oli siis useampi

maalämmön käyttöpaikka, koska kiinteistöjä oli yhteensä 41 kpl. Tässä sulakekokojen

esitystavassa ensimmäinen numero kertoo sulakkeiden lukumäärän vaihetta kohden, toi-

nen kertoo vaiheiden määrän ja viimeinen sulakekoon. Esimerkiksi 2x3x200 A käyttöpai-

kalla on kaksi 3x200 A sulaketta ja kaksi syöttöjohtoa.
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Taulukko 5.3. Tarkasteltavien kohteiden käyttöpaikkojen sulakekoot ja vuosienergioiden
keskiarvot ryhmille (yli 315 A, 160–250 A ja 100–125 A)

Sulakekoko Määrä Vuosienergia Maalämpökeskuksen

keskimäärin sulakekokojen ka.

4x3x200 A 2
⎫⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎬⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎭

330 MWh 320 A

3x3x200 A 1

1x3x500 A 3

3x3x160 A 1

2x3x200 A 1

2x3x160 A 1

1x3x315 A 4

1x3x250 A 6
⎫⎪⎬⎪⎭ 150 MWh 180 A1x3x200 A 11

1x3x160 A 4

1x3x125 A 10
}︄

110 MWh 120 A
1x3x100 A 1

Taulukosta 5.3 nähdään, että käyttöpaikoilla sulakekoot 1x3x200 A ja 1x3x125 A ovat ylei-

simmät. Taulukon kategoriat yli 100–125 A, 160–250 A ja yli 315 A on valittu siten, että

vuosienergia ja maalämpökeskuksen sulakekoko tunnetaan vähintään viideltä asiakkaal-

ta. Vuosienergiat yli 315 A sulakekoon käyttöpaikoilla ovat keskimäärin 330 MWh ja vaih-

teluväli 200–700 MWh. Vastaavasti maalämpökeskuksen koko on tällöin keskimäärin 320

A ja vaihteluväli 200–500 A. Vuosienergia on 160–250 A sulakekoon käyttöpaikoilla keski-

määrin 150 MWh ja vaihteluväli 90–250 MWh. Vastaavasti maalämpökeskuksen koko on

180 A vaihdellen sulakekokojen 125–250 A välillä. Käyttöpaikan sulakekoolla 100–125 A

vuosienergia on keskimäärin 110 MWh vaihdellen välillä 80–170 MWh ja maalämpökes-

kuksen keskimääräinen koko 120 A (80–125 A).

Kuvassa 5.8 esitetään tarkasteltavien maalämpökerrostalojen maantieteellinen jakautu-

minen Helsingissä. Maalämpökerrostalojen jakautuminen alueellisesti on kiinnostavaa,

kun tarkastellaan verkon kapasiteettia ja kuormituksen kehittymistä pidemmällä aikavä-

lillä. Osamitoitetulla maalämpökerrostalolla, joka käyttää toisena lämmitystapana sähkö-

kattilaa, on huomattavan korkea sähkön huippukulutus esimerkiksi kaukolämpöä käyttä-

vään kerrostaloon verrattuna.

Maalämpökerrostalot ovat Helsingissä hajautuneet melko tasaisesti eri kaupunginosiin.

Eniten maalämpökerrostaloja löytyy tällä hetkellä Haagasta, Lauttasaaresta, Munkkinie-

mestä ja Vuosaaresta. Maalämpökohteet sijaitsevat kantakaupungin ulkopuolella, koska

kantakaupungissa tiivis rakentaminen maanpinnan ylä- ja alapuolella rajoittaa energia-
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Kuva 5.8. Maalämpökerrostalojen alueellinen jakautuminen Helsingissä.

kaivojen poraamista. Tulevaisuudessa porausteknologian kehittyessä on mahdollista, et-

tä myös tiiviimmin rakennetuilla alueilla löydetään keinoja maan lämpöenergian hyödyn-

tämiseksi. Esimerkiksi energiakaivojen poraamista metrotunnelin alapuolelle on kokeiltu

[14].

Toistaiseksi Helsingissä ei ole nähty maalämpökerrostalojen suuria alueellisia keskitty-

miä. Sen sijaan esimerkiksi Turkuun Hepokullan alueelle on muodostumassa suuri maa-

lämpökeskittymä, kun vuonna 2021 alkaneessa hankkeessa 7 taloyhtiötä remontoi 26

kerrostaloa ja vaihtaa rakennusten lämmitystavan kaukolämmöstä maalämpöön [54]. Maa-

lämpökerrostalojen keskittymien muodostuminen Helsinkiin on mahdollista, jos esimerkik-

si useat tahot tekevät lämmitystapamuutokset yhteistyönä.

Tämän alaluvun perusteella tyypillinen maalämpökerrostalo olisi kantakaupungin ulko-

puolella sijaitseva asuinkerrostalo, jonka kerrosala on välillä 1 000 – 2 000 m2 ja raken-

nuksessa on 10–30 huoneistoa. Maalämmön sähkön käyttöpaikka voi olla joko erillisenä

mitattuna lähtönä tai osana kiinteistösähkön mittausta. Tyyppikerrostalossa maalämpö-

järjestelmällä olisi noin 200 A:n keskus uudella erillisellä käyttöpaikalla ja käyttöpaikan

vuosienergia olisi noin 150 MWh.

Maalämpö yleistyy lämmitystapamuutoksen myötä Helsingin alueella kaiken kokoisis-

sa kerrostaloissa ja nopeimmin muutosta ovat toistaiseksi tehneet pienet ja keskisuu-

ret asuinkerrostalot, jotka ovat kerrosalaltaan alle 4000 m2. Lämmitystapamuutokset ovat

löytäneet tiensä kerrostaloihin 2020-luvulle tultaessa, kun aiemmin vuosina 2012–2013

lämmitystapaa vaihtoivat pääasiassa pientalot. Energiamurroksen käynnistyminen 2020-

luvulla on erityisesti vauhdittanut maalämmön yleistymistä kerrostaloissa. Lähitulevaisuu-

dessa lämmitystapamuutosten kasvavan trendin voi ajatella jatkuvan muun muassa sik-
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si, että vaihtoehtoisten lämmitystapojen käyttökustannukset ovat kasvaneet viime aikoina

voimakkaasti kaukolämmön ja öljyn hintojen nousun seurauksena. Helsingissä lämmitys-

tapamuutokset eivät ole toistaiseksi keskittyneet tarkasti tietylle alueelle, vaan maaläm-

pöä otetaan käyttöön melko tasaisesti kantakaupungin ulkopuolella sijaitsevissa kaupun-

ginosissa. Tulevaisuudessa myös suuremmat maalämpökerrostalojen keskittymät ovat

mahdollisia esimerkiksi taloyhtiöiden yhteiskorjaushankkeiden myötä.

5.2 Maalämpökerrostalon kuormituksen ennustaminen

Maalämpökerrostalojen liittymien huipputehoa ja vuosienergiaa voidaan arvioida eri ta-

voin. Tässä alaluvussa muodostetaan arviot käyttäen rakennustietoja ja energiakaivojen

tietoja. Tilavuus korreloi vertailun perusteella liittymien huipputehojen ja vuosienergioiden

kanssa kerrosalaa paremmin.

Kuvassa 5.9 esitetään liittymien huipputehojen ja vuosienergioiden korrelaatio kiinteis-

tön rakennusten yhteen lasketun tilavuuden kanssa ennen ja jälkeen lämmitystapamuu-

toksen. Asiakastietojen tietosuojan vuoksi pyöreät alueet kuvaavat yksittäisten pisteiden

keskimääräistä sijaintia, mutta ne eivät sisällä kaikkia mittauspisteitä. Suurin joukko tar-

kasteltuja lämmitystapamuutoksen tehneitä kerrostaloja sijaitsee noin 10 000 m3 kohdal-

la. Kuvista havaitaan, että lämmitystapamuutos kasvattaa kohteiden huipputehoja ja vuo-

sienergioita ja lineaarisen korrelaation kulmakerrointa. Kulmakerroin kuvaa, kuinka paljon

huipputeho tai vuosienergia kasvaa tilavuudeltaan suurikokoisissa rakennuksissa pieniin

verrattuna.

Kuva 5.9. Liittymien huipputehot vasemmalla ja vuosienergiat oikealla kiinteistön raken-
nusten yhteenlasketun tilavuuden funktiona. Yksittäisten asiakkaiden arvot on tietosuojan
vuoksi piilotettu ja korvattu alueilla, jotka kuvaavat pisteiden sijaintia keskimäärin. Läm-
mitystapamuutoksen jälkeisten vuosienergioiden estimaatit lasketaan alkuvuoden 2021
mittaustulosten perusteella koko vuodelle yhtälöllä 5.1.

Olemassa olevien maalämpökerrostalojen liittymien huipputehojen ja rakennusten tila-

vuuksien avulla voidaan muodostaa yksinkertainen malli huipputehon ja tilavuuden riippu-

vuudelle. Tarkastellaan 23 rakennusta, joissa huipputeho ja vuosienergia tunnetaan en-
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nen lämmitystapamuutosta. Huipputeho lämmitystapamuutoksen jälkeen saadaan vuo-

den 2021 alkuvuodelta. Vuoden 2021 vuosienergiaa ei ole vielä tiedossa, koska kalenteri-

vuosi on kesken. Vuosienergian arviona käytetään vuoden mittaustulosta ajalta 1.1.2021–

23.9.2021, jota jatketaan vuoden lopuille päiville käyttäen seuraavaa yhtälöä

E =
Ed

d
· 365, (5.1)

missä E [kWh] on vuosienergia, Ed [kWh] on vuorokausienergioiden kertymä päivään d

mennessä ja d on vuoden alusta laskien sen vuorokauden järjestysnumero, johon asti

tunnetaan mittaustiedot. Tässä tapauksessa mittaustiedot haetaan 23.9.2021 asti, joka

on vuoden 266:s päivä. Maalämpöön siirtyneelle kerrostalolle huipputehoa voidaan ar-

vioida tilavuuden funktiona seuraavasti

Pmax = 7,5 · 10−3 Vtot + 17,24, (5.2)

missä Pmax [kW] on liittymän huipputehoestimaatti ja Vtot [m3] on kiinteistön rakennusten

yhteenlaskettu tilavuus. Huipputehoissa nähdään kuvassa 5.9 enemmän hajontaa suu-

rilla kiinteistöillä, joilla rakennusten yhteenlaskettu tilavuus on yli 30 000 m2. Suurista

kiinteistöistä oli vähiten lähtöaineistoa mallia varten, mikä voi vaikuttaa tulokseen. Ylipää-

tään suuremmalla tarkastelujoukolla mallista voi tulla erilainen. Vuosienergialle vastaava

yhtälö tilavuuden funktiona voidaan esittää seuraavasti

E = 1,82 · 10−2 Vtot + 27,88, (5.3)

missä E [MWh] on vuosienergian estimaatti ja Vtot [m3] on kiinteistön rakennusten yhteen-

laskettu tilavuus. Vuosienergian osalta kuvasta 5.9 nähdään, että tällä tarkastelujoukolla

hajonta pysyy melko tasaisena niin pienillä kuin suurilla kohteilla.

Energiakaivojen avulla voidaan pyrkiä arvioimaan rakennuksen sähkönkulutusta. Jotta

eri kiinteistön energiakaivoja voisi vertailla mahdollisimman tasapuolisesti toisiinsa, pitäi-

si jokaisen kaivon tuottama energiamäärä simuloida tarkasti. Tässä tarkastelussa huo-

mioidaan vain kaivojen syvyydet ja maan lämpötilan vaihtelu eri syvyyksillä ja tehdään

joitain oletuksia laskennan yksinkertaistamiseksi. Kiinteistöjen energiakaivojen vertaile-

miseksi kaivojen summaenergia eri kiinteistöillä lasketaan edellä esiteltyä yhtälöä 4.15

käyttäen. Kuvassa 5.10 esitetään summaenergian funktiona maalämpökerrostalojen liit-

tymien huipputeho vasemmalla ja oikealla vastaavasti vuosienergia.

Maalämpökerrostalon liittymän huipputeholle voidaan tehdä malli energiakaivon tiedoista

lähtien. Kuvan 5.10 kohteista suuri osa sijaitsee noin 50 MJ summaenergian kohdalla, jo-

ten suuremmalla tarkastelujoukolla voisi päästä mahdollisesti erilaiseen tulokseen. Eten-



53

Kuva 5.10. Vasemmalla liittymien huipputehot ja oikealla liittymien vuosienergiat kiinteis-
tön energiakaivojen summaenergian funktiona. Summaenergia lasketaan yhtälöllä 4.15.
Yksittäisten asiakkaiden arvot on tietosuojan vuoksi piilotettu ja korvattu alueilla, jotka
kuvaavat pisteiden sijaintia keskimäärin.

kin isojen kohteiden määrä voisi olla tarkastelujoukossa suurempi. Tarkasteltujen kohtei-

den perusteella liittymän huipputeho riippuu kiinteistön energiakaivojen summaenergiasta

seuraavalla tavalla

Pmax = 2,75 Qenergiakaivot + 0,68, (5.4)

missä Pmax [kW] on liittymän huipputehoestimaatti ja Qenergiakaivot [MJ] on yhtälöllä 4.15 las-

kettu arvio energiakaivojen summaenergialle. Vastaavasti liittymän vuosienergia voidaan

esittää energiakaivojen summaenergian funktiona seuraavasti

E = 5,97 Qenergiakaivot + 36,29, (5.5)

missä E [MWh] on estimaatti liittymän vuosienergialle ja Qenergiakaivot [MJ] on kiinteistön

energiakaivojen summaenergia. Kuvan 5.10 perusteella maalämpökerrostalojen liittymien

huipputeho ja vuosienergia riippuvat kiinteistöjen lämmönkeruujärjestelmän laajuudesta.

Mitä enemmän kiinteistön energiakaivot voivat kerätä energiaa, sitä korkeampi on sum-

maenergia ja liittymän huipputeho ja vuosienergia.

5.3 Maalämpökerrostalon kuormitusprofiili

Erityyppisten ja eri lämmitystapoja käyttävien rakennusten tyyppikäyrät on selvitetty Tam-

pereen yliopiston toteuttamassa tyyppikäyttäjätutkimuksessa [51]. Tutkimuksen ensim-

mäisessä vaiheessa Helen Sähköverkon sähkönkäyttöpaikkojen tuntiaikasarjat jaettiin

klusterointialgoritmilla keskenään samalla tavalla käyttäytyviin tyyppikäyttäjäryhmiin. Ryh-

mille etsittiin tutkimuksen toisessa vaiheessa selittäviä tekijöitä muun muassa rakennus-
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tiedoista ja lämmitystavoista korrelaatioanalyysillä. Tuloksena saadaan rakennukselle sen

lämmitystapaa ja rakennustietoja, kuten tilavuutta, kerrosalaa ja rakennusvuotta vastaava

ennuste huipputeholle, vuosienergialle ja kuormitusprofiilille.

Maalämpökerrostalon kuormitusprofiili voidaan muodostaa tyyppikäyttäjätutkimuksessa

[51] luodun Excel-laskentatyökalun avulla, jolla voidaan laskea tietyn rakennuksen raken-

nustietoja ja lämmitystapaa vastaava tyypillinen profiili. Aluksi selvitetään työkalun tark-

kuus vertaamalla sitä todellisiin tuntimittauskäyriin. Tarkasteluun otetaan kohteet, joiden

energiakaivot on porattu ennen vuotta 2019 ja näin ollen kohteista olisi saatavissa koko-

naisen vuoden 2020 tuntiaikasarjat. Ennen vuotta 2019 porattuihin kaivoihin liittyvä maa-

lämpöjärjestelmä on todennäköisesti käytössä vuonna 2020. Ehdot täyttäville kiinteistöille

löytyy liittymiä 15 kpl, joille haetaan vuoden 2020 tuntiaikasarjat. Näin ollen ehdot täyttä-

villä kiinteistöillä maalämpöjärjestelmä olisi suurella todennäköisyydellä käytössä tarkas-

teltavalla ajanjaksolla. Liittymien tuntiaikasarjat summataan yhteen ja tulosta verrataan

kyseisten rakennusten rakennustiedoilla simuloituihin vuosiprofiileihin.

Tyyppikäyttäjätutkimuksessa luotuun [51] Excel-työkaluun syötetään 27 rakennuksen kes-

kiarvo seuraavista rakennustiedoista: rakennusvuosi, huoneistojen lukumäärä, kerroslu-

kumäärä, kerrosala, asuinhuoneala, kellariala, kokonaisala ja tilavuus. Keskiarvo kullekin

rakennustiedolle lasketaan seuraavasti

Aka =
A1 + A2 + ...+ An

n
, (5.6)

missä Aka on rakennustiedon, kuten kerrosalan, keskiarvo samalla lämmitystavalla si-

muloitaville rakennuksille, joita on n kappaletta. Kun yhtälöä 5.6 käyttäen on laskettu 27

rakennuksen jokaisen rakennustiedon keskiarvot, simuloidaan yhden keskimääräisen ra-

kennuksen vuosiprofiili. Simuloitu keskimääräisen rakennuksen vuosiprofiili yhdistetään

27 rakennuksen käyräksi summaamalla 27 keskiarvoa yhteen ja yhdistämällä vastaavat

hajonnat neliöllisesti seuraavasti

Profiilika = n · µka + z ·
√︂
n · σ2

ka, (5.7)

missä Profiilika on rakennustietojen keskiarvolla muodostettu kuormitusprofiili keskimää-

räiselle rakennukselle, joita oletetaan olevan n kappaletta, µka on rakennustietojen kes-

kiarvolla laskettu keskiarvo ja σka on vastaava keskihajonta. Profiilien laskennassa z-

arvona käytetään 95 % alitustodennäköisyyttä eli z = 1,645. Kuvassa 5.11 esitetään si-

nisellä värillä Excel-työkalua ja yhtälöä 5.7 käyttäen simuloitu profiili ja oranssilla mitattu

vuoden 2020 tuntiaikasarja.

Kuvassa 5.11 todellinen ja simuloitu vuosiprofiili ovat muodoltaan lähellä toisiaan, mikä

osoittaa simulaation kuvaavan melko tarkasti kohteiden todellista kuormitusta. Useam-
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Kuva 5.11. Sinisellä esitetään 27 rakennuksen rakennustietojen keskiarvolla simuloitu
95 % alittumistodennäköisyyttä vastaava teho ja oranssilla vastaavien liittymien vuoden
2020 tuntiaikasarjojen summa. Profiilien yhdistämisessä käytetty yhtälöä 5.6 ja simuloitu
profiili on lämpötilakorjattu vuodelle 2020.

man käyrän yhdistämisessä käyrien keskihajonta pienenee suhteessa keskiarvoon koh-

teiden määrän kasvaessa. Simuloidun profiilin tuntimaksimit ovat pääosin todellisen käy-

rän tuntiarvojen yläpuolella. Käyrien keskimääräinen muoto on hyvin samankaltainen sii-

tä huolimatta, että lähtötietoina käytettiin rakennustietojen keskiarvoa. Tarkempaan tulok-

seen päästään, jos laskettaisiin jokaisen rakennuksen tarkoilla tiedoilla oma simulaatio

ja summattaisiin tulokset lopuksi yhteen. Kuormitusprofiili voidaan muodostaa erikseen

jokaiselle rakennukselle sen rakennustietojen perusteella ja yhdistää seuraavasti

profiilitot = µ1 + µ2 + ...+ µn + z
√︂

σ2
1 + σ2

2 + ...+ σ2
n, (5.8)

missä profiilitot on erillisillä rakennustiedoilla laskettujen profiilien yhdistetty käyrä raken-

nuksille, joita on n kappaletta, µn on tietyn rakennuksen rakennustiedoilla simuloitu tun-

titehon keskiarvo ja σn on vastaava keskihajonta. Profiilien laskennassa z-arvona käy-

tetään 95 % alitustodennäköisyyttä eli z = 1,645. Kuvassa 5.12 esitetään sinisellä 27

rakennuksen tarkoilla tiedoilla Excel-työkalua ja yhtälöä 5.8 käyttäen simuloitu profiili ja

oranssilla todellinen tuntimittauskäyrien summa.

Kuvassa 5.12 esitettävä 27 rakennuksen tarkoilla rakennustiedoilla laskettujen käyrien

yhdistelmänä saatu profiili ei juuri eroa kuvassa 5.11 esitetystä keskimääräisillä raken-

nustiedoilla lasketusta profiilista. Simuloidun profiilin vaihteluväli on hieman kaventunut

edeltävää kuvaan verrattuna siitä huolimatta, että summattavien kohteiden määrä on sa-

ma. Tarkemmilla rakennustiedoilla laskettaessa keskiarvo ja keskihajonta saadaan tar-

kasti jokaiselle kohteelle. Kokonaisuudessaan tarkoilla rakennustiedoilla simuloitu profii-
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Kuva 5.12. Sinisellä esitetään erillisillä 27 rakennuksen rakennustiedoilla yhtälöä 5.8 käyt-
täen simuloitu 95 % alittumistodennäköisyyttä vastaava teho ja oranssilla vastaavien liit-
tymien vuoden 2020 tuntiaikasarjojen summa. Simuloidut profiilit on vastaavasti lämpöti-
lakorjattu vuodelle 2020.

li kuvaa maalämpökerrostalojen keskimääräistä kulutusta hyvin, mutta on työläs käyttää,

koska jokaisen rakennuksen käyrä pitää laskea erikseen. Keskimääräisten rakennustieto-

jen käyttäminen on huomattavasti nopeampaa suurelle joukolle kohteita ja myös tulos on

tarkkuudeltaan samaa luokkaa yksittäisen laskennan kanssa. Keskimääräisen rakennuk-

sen rakennustietojen käyttäminen useammalle kohteelle on siis nopea ja käyttökelpoinen

työkalu kuormitusprofiilien muodostamiseen.
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6. MAALÄMMÖN VERKOSTOVAIKUTUKSET

Tässä pääluvussa vastataan etenkin tutkimuskysymykseen: Kuinka lämmitystapaa vaih-

tavien maalämpökerrostalojen yleistyminen vaikuttaa olemassa olevan pienjännitejakelu-

verkon mitoitukseen? Lisäksi luku tarjoaa lisää vastauksia tutkimuskysymykseen: Miten

lämmitystapaa vaihtavien kerrostalojen lämmitys vaikuttaa niiden kuormitusprofiileihin?

Helsingin sähkönjakeluverkon rakennetta ja verkon suunnitteluprosessia kuvataan alalu-

vussa 6.1. Alaluvussa 6.2 tarkastellaan osamitoitettuja maalämpöjärjestelmiä, joissa lisä-

lämpö tuotetaan sähkövastuksella ja alaluvussa 6.3 tarkastellaan liittymien kapasiteettia

ja maalämmön vaikutusta liittymissä. Alaluvussa 6.4 simuloidaan maalämmön vaikutusta

muuntamoilla esimerkkitapauksen avulla ja tarkastellaan keskimääräisiä kuormitusastei-

ta sellaisilla jakelumuuntajilla, joiden kuormituksesta valtaosa muodostuu kerrostalojen

sähkönkulutuksesta. Lisäksi tehdään muuntajien keskimääräisen vapaan kapasiteetin ja

Helsingin tyypillisen kerrostalon avulla katsaus maalämmön osamitoituksen vaikutuksista

kyseisillä jakelumuuntajilla. Alaluvussa 6.5 Vuosaaren kerrostaloilla simuloidaan maaläm-

mön eriasteisen yleistymisen skenaarioita, joissa 10–100 % alueen kerrostaloista vaihtaa

lämmitystapaa maalämpöön. Simulointien avulla arvioidaan eri skenaarioiden vaikutusta

alueen huipputehoon ja vuosienergiaan. Lisäksi selvitetään maalämpökerrostalojen yleis-

tymisen vaikutuksia alueen viikkotason kuormituskäyriin talvella.

6.1 Sähkönjakeluverkko Helsingissä

Perinteinen jakeluverkon tehtävä on siirtää paikallisen voimalan tuottama tai kantaver-

kon kautta siirrettävä sähkö sähkönkäyttäjille [55]. Käsitys sähkönsiirrosta yksisuuntai-

sena siirtotapahtumana keskitetystä tuotannosta kohti kulutusta on muuttunut pientuo-

tannon ja sähkövarastojen yleistyessä. Tulevaisuudessa jakeluverkkojen sähkönsiirto on

yhä enemmän kaksisuuntaista; verkosta asiakkaalle ja asiakkaalta verkkoon. Esimerkik-

si pientuotantoa hyödyntävä asiakas, joka myy sähköenergiaa verkkoon on sekä sähköä

kuluttava että tuottava taho. [9]

Jakeluverkon keskeisiä komponentteja ovat muun muassa päämuuntajat, ilmajohdot, kaa-

pelit, muuntamot, jakokaapit ja erilaiset suojalaitteet, kuten sulakkeet ja releet. Jakelu-

verkon komponenteista muuntajien, ilmajohtojen ja kaapeleiden käyttöiät ovat erityisen

pitkiä, 30–70 vuotta [56] ja muovikaapelit saattavat kestää jopa yli 70 vuotta. Sen si-
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jaan elektroniikkaa sisältävien verkkokomponenttien elinkaaret ovat oleellisesti lyhyem-

piä, esimerkiksi releillä 10–20 vuotta. Sähkönjakelujärjestelmään kuuluvat olennaisena

myös esimerkiksi käyttökeskukset ja tietojärjestelmät, kuten käytönvalvonta-, verkko- ja

asiakastietojärjestelmät. [55]

6.1.1 Jakeluverkon rakenne

Helen Sähköverkko operoi Helsingissä 110 kV suurjännitteistä jakeluverkkoa ja kanta-

kaupungin ulkopuolella 20 kV ja kantakaupungissa 10 kV keskijännitteistä jakeluverkkoa.

Syy eri jännitetasojen käyttämiseen johtuu historiasta, jolloin kantakaupungissa käytettiin

vielä 5 kV:n jakeluverkkoa ja verkkoon yhdistetyillä eri sähkölaitosten uusilla jakelualueil-

la alettiin käyttää 20 kV jännitetasoja. Myöhemmin kantakaupungin jakeluverkon jännite

nostettiin 5 kV:sta 10 kV:n tasolle. [56]

Helen Sähköverkolla on 25 sähköasemaa, joilla 110 kV jännite muutetaan 20 kV tai 10 kV

keskijännitteeksi. Pienjännitejakelu tapahtuu kolmivaiheisesti 400 V jännitteellä. [57] Hel-

singin suurjännitteisen jakeluverkon tehtävä on liittää Helsingin alueen jakeluverkko kan-

taverkkoon, siirtää sähköenergiaa suurella teholla lähelle asiakkaita ja mahdollistaa suur-

ten tuotanto- ja kulutusasiakkaiden liittyminen verkkoon. Keskijänniteverkon tehtävä on

siirtää sähköenergiaa sähköasemien ja muuntamoiden välillä. Pienjänniteverkon tehtävä-

nä on yhdistää jakelumuuntamot asiakkaiden pääkeskuksiin. Kuvassa 6.1 esitetään Hel-

singin keskijännitteisen jakeluverkon rakenne suurjännitteisen 110 kV jakeluverkon tasol-

ta pienjänniteasiakkaisiin saakka. Tämän pienjännitetasolle ulottuvan kuvan ulkopuolelle

jäävät silmukoidut yhteydet suurjännitteisen jakeluverkon toisille sähköasemille ja kanta-

verkkoon.

Kuva 6.1. Helsingin keskijännitteisen jakeluverkon rakennekuva. [56]
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Kuvan 6.1 yläosassa nähdään 110 kV:n suurjännitteinen jakeluverkko, joka yhdistyy säh-

köasemalla keskijännitteiseen jakeluverkkoon yleensä kahden päämuuntajan välityksel-

lä. Suurjännitteistä 110 kV jakeluverkkoa käytetään kantaverkon tapaan rengasmaisesti

[57]. Normaalitilanteessa kuorma jaetaan päämuuntajien kesken kiskoilla. Tarvittaessa

vain yksi päämuuntaja voi syöttää molempia keskijännitekiskoja. Sähköasemalla keski-

jännitejohtosilmukan molemmat päät ovat samalla kiskolla, mutta eri ryhmissä. Silmukka

avataan kuormanerottimella jostain kohdasta ja keskijänniteverkkoa käytetään säteittäi-

sesti. Varayhteys viereiseltä sähköasemalta voidaan kytkeä johonkin kohtaan silmukkaa.

Verkon silmukoitu rakenne ja varayhteydet parantavat sähkönjakelun luotettavuutta. Ky-

seinen rakenne mahdollistaa vikatilanteessa vikapaikan erottamisen ja sähkönsyötön pa-

lauttamisen asiakkaille varayhteydellä.

Verkon säteittäinen käyttö muun muassa yksinkertaistaa suojausten toteuttamista ja pie-

nentää oikosulkuvirtoja verrattuna rengasmaisesti kytkettyyn verkkoon. Toisaalta rengas-

maisesti kytketyssä verkossa energiahäviöt ja jännitteenalenema olisivat alhaisempia.

Säteittäisessä verkossa kaikki vikapaikan jälkeen samalla johdolla syötettävät asiakkaat

olisivat vian johdosta ilman sähköä. Rengasmaisessa verkossa vika voidaan usein erottaa

vikapaikan molemmilta puolilta. Tällöin johdon loppupäässä vikapaikan jälkeen sijaitsevat

asiakkaat saavat sähkösyötön johdon lopusta. [55]

Kuvassa 6.1 oikealla nähdään varayhteys toiselle sähköasemalle. Normaalitilassa varayh-

teys ei ole kytkettynä eli kuormanerottimet ovat auki. Kuvassa 6.1 nähdään ympyröity-

nä suuret 0,5–10 MW:n asiakkaat, jotka liittyvät jakeluverkkoon suoraan keskijännitteel-

lä oman muuntamon välityksellä. Kuvan 6.1 alareunassa nähdään pienjänniteasiakkaat,

joiden liittymisteho on alle 0,5 MW. Pienjänniteasiakkaat voivat liittyä jakelumuuntamolle

suoraan tai jakokaappien välityksellä. Jakokaappeja on Helsingissä noin 7700 kpl ja suuri

osa niistä sijaitsee kadunvarsilla. Jakokaappi voidaan sijoittaa myös rakennuksen julki-

sivussa sille varattuun laitetilaan. Jakokaappi sisältää virtakiskoston, johon liitetään eri-

laiset varokealustat liittymisjohtojen sulakkeita varten. Kuvassa 6.2 esitetään tyypillisen

pienjänniteverkon kaksi vaihtoehtoista rakennetta.

Kuva 6.2. Kaksi pienjänniteverkon rakennetta Helsingissä. [56]
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Kuvassa 6.2 ylhäällä nähdään rakenne, jossa useampi pienjänniteasiakas on liittynyt jake-

lumuuntamolle jakokaappien välityksellä. Kuvan oikeassa reunassa on jakoraja eli kuor-

manerotin toisen muuntamon jakelualueelle. Vikatilanteessa jakelualueelle voidaan usein

kytkeä syöttö toiselta jakelumuuntamolta. Muuntamon ja jakokaappien välistä johtoa kut-

sutaan runkojohdoksi, joka on yleensä yksittäinen tai useampi 185 mm2 tai 300 mm2

kaapeli. Paikoin runkojohtona on myös 120 mm2 kaapeleita. Runkojohdolla päästään

asiakkaita lähempänä olevaan jakokaappiin, jotta asiakkaiden liittymisjohdot voivat olla

lyhyempiä. Tämä verkon rakenne mahdollistaa esimerkiksi alhaisemman jännitteenalene-

man asiakkaiden liittymispisteissä. Jakokaapissa runkojohtoon voidaan liittää useamman

asiakkaan liittymispisteet liittymisjohdolla. Asiakkaan liittymisjohto on tyypillisesti kooltaan

300, 240, 185, 70, 35 tai poikkeustapauksissa 16 mm2 esimerkiksi pysäköintimittareille.

Kerrostalokokoluokan liittymille liittymisjohdon koko on yleensä 185 mm2 ja johtoja voi olla

suurissa liittymissä rinnan useampia. Kuvassa 6.2 alhaalla nähdään suurempien pienjän-

niteasiakkaiden verkon rakenne, jossa asiakkaan liittymispiste liitetään suoraan jakelu-

muuntamon pienjännitekeskukseen liittymisjohdolla.

Muuntamo sisältää tyypillisesti muuntajan, keskijännitekojeiston, pienjännitekeskuksen,

PJ-johtolähdöt ja mahdolliset apujännitejärjestelmät. Muuntajien tyypilliset koot ovat 630,

800 ja 1000 kVA. Muuntamoilla käytetyt suurjännitesulakkeiden koot esitetään taulukos-

sa 6.1. Lisäksi käytössä on 500 kVA muuntajia. Muuntajat kestävät hetkellistä ylikuor-

maa, mutta muuntajien mitoitus suunnitellaan noin 30–50 % jatkuvalle kuormitukselle

[58]. Keskijännitekojeistona käytetään yleensä SF6-eristeisiä kojeistoja, joissa johtoläh-

döt varustetaan kuormanerottimilla ja muuntajaliitännät varokekuormanerottimilla. Varo-

kuormanerotin avautuu, jos yksikin sulakkeista palaa. Ilmaeristeisiä keskijännitekojeistoja

on käytössä, mutta niiden käytöstä luovutaan saneerausten yhteydessä. PJ-keskuksessa

käytetään pääosin 400 A jonovarokekytkimiä. Uusissa muuntamoissa lähtöjä on tyypilli-

sesti 12–14 kpl ja vanhoissa usein 10–12 kpl, mutta myös muun kokoisia keskuksia on

käytössä. [56]

Taulukko 6.1. Muuntamoilla käytettyjen suurjännitesulakkeiden koot. [58]

Muuntajakoko (kVA) SJ-sulakekoko (A)

20 kV 10 kV

630 40 63

800 50 80

1000 50 100

Keskijänniteliittyjien omia muuntamoita on noin 750 kpl. Helen Sähköverkko omistaa noin

1850 jakelumuuntamoa, joista 65 % on kiinteistömuuntamoita ja 30 % erillismuuntamoi-

ta. Erillismuuntamot sijaitsevat erillisessä puistomuuntamokopissa tai muussa kiinteässä

rakenteessa. Kiinteistömuuntamot sijaitsevat rakennuksissa ja ne ovat yleisiä tiiviisti ra-
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kennetussa kaupungissa, jossa ei ole tyypillisesti tilaa erillismuuntamolle. Näiden lisäksi

tilapäismuuntamot ovat lyhytaikaisesti käytettäviä erillismuuntamoita, joita voidaan käyt-

tää esimerkiksi rakennustyömaalla alueella, jolla ei ole ennestään muuntamoita. [56]

Kuvassa 6.3 esitetään pienjänniteverkon muuntopiirin suojauksen periaate. Kuvan va-

semmassa reunassa ovat muuntajan suurjännitesulakkeet, jotka sijaitsevat muuntamon

keskijännitekojeistossa ja toimivat muuntajan oikosulkusuojana. Muuntamon pienjännite-

keskuksessa sijaitsevat runkojohdon sulakkeet, jotka toimivat runkojohdon oikosulkusuo-

jana. Runkojohto on kuvassa liitetty jakokaapin virtakiskoon kiinteästi ilman varoketta. Ja-

kokaapissa sijaitsevat asiakkaan liittymisjohdon sulakkeet, jotka toimivat liittymisjohdon

oikosulkusuojana. Kiinteistön pääkeskuksessa sijaitsevat kiinteistön pääsulakkeet, jotka

toimivat liittymisjohdon ylikuormitussuojana ja pääkeskuksen oikosulkusuojana.

Kuva 6.3. Helen Sähköverkon muuntopiirien suojausperiaate. [56]

Vikatilanteessa vaarallisen kosketusjännitteen poiskytkentä täytyy tehdä nopeasti. Jake-

luverkon suojauksessa noudatetaan taulukon 6.2 suojausehtoja ja standardin SFS 6000

oikosulkuvirran minimiarvoa 250 A kaikille liittymispisteille. Alle 63 A nimellisvirran sulak-

keille yksivaiheisen oikosulkuvirran tulee olla vähintään 2,5 kertainen nimellisvirtaan näh-

den ja yli 63 A sulakkeille 3,0 kertainen. Molemmille oikosulkusuojan toiminta-ajan tulee

olla runkojohdoilla korkeintaan 15 s ja liittymisjohdoilla 5 s.

Taulukko 6.2. Pienjänniteverkon suojausehto 1-vaiheisen oikosulkuvirran minimiarvolle
ja ylivirtasuojauksen toiminta-ajalle. [56]

Ylivirtasuoja Pienin yksivaiheinen Ylivirtasuojan toiminta-aika:

gG tyypin sulake oikosulkuvirta Runkojohdoilla Liittymisjohdoilla

IN ≤ 63 A 2,5 ·IN 15 s 5 s

IN > 63 A 3,0 ·IN 15 s 5 s
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Jakelujärjestelmässä maakaapeloidut runkojohdot eivät tarvitse ylikuormitussuojausta,

kun ne sijaitsevat palamattomien materiaalien ulottumattomissa. Sen sijaan mahdolliset

ilmajohdot varustetaan aina ylikuormitussuojilla. Myös liittymisjohdoilla tulee olla aina yli-

kuormitussuojaus ja käytännössä se toteutuu liittymän pääsulakkeiden muodossa. Lisäk-

si liittymisjohdon kuormitettavuus riippuu liittymisjohdon ympäristöolosuhteista, jotka voi-

vat olla hyvin erilaisia eri kohteissa.

6.1.2 Jakeluverkon suunnittelu

Sähkönjakeluverkon kuormituksen kehitys vaihtelee alueittain ja tämä huomioidaan ver-

kon pitkän aikavälin suunnittelussa. Kasvava verkon kuormitus edellyttää lähtökohtaises-

ti verkon siirtokapasiteettia kasvattavia investointeja, jotta verkkokomponentit ovat suh-

teessa siirrettävään sähkötehoon oikein mitoitettuja ja sähkö voidaan siirtää asiakkaille

luotettavasti. Ennallaan säilyvä kuormitus tai vähenevä kuormitus eivät edellytä uusia in-

vestointeja kapasiteettiin vaan tällöin voidaan keskittyä esimerkiksi ylläpitämään ja paran-

tamaan alueen jakeluverkon käyttövarmuutta ja vaihtamaan käyttöikänsä lopussa olevia

komponentteja. [55]

Helen Sähköverkossa jakeluverkon suunnitteluprosessi voidaan jakaa neljään osaan: ver-

kon strateginen suunnittelu, investointien hallinta, toteutussuunnittelu ja työsuunnittelu.

Verkon strategisessa suunnittelussa tarkastellaan verkon kehitystä yli 10 vuoden aika-

jänteellä ja seurataan olemassa olevan verkon kehittymistä. [56] Pitkän aikavälin suun-

nittelun perustana toimii tyypillisesti kehittämissuunnitelma, johon sisältyvät esimerkiksi

suunnitteluperiaatteet. Jakeluverkon kehittämissuunnitelmaan voidaan sisällyttää muun

muassa seuraavat lähtötiedot: suunnittelujakson pituus, järjestelmän jännitetasot, käytet-

tävät komponentit ja komponenttien suunnitellut käyttöiät, sallitut jännitteenalenemat ja

vikavirrat, investoinnin korkokanta ja kuormitusennusteet. Pitkän aikavälin suunnittelun

tavoitteena on selvittää tietylle tarkastelujaksolle vaadittavien investointien laajuus, jot-

ta haluttu tavoitetila verkossa toteutuu. [55] Kaupungin kaavoitus vaikuttaa voimakkaasti

kaupungin alueelliseen kehitykseen. Lisäksi suunnittelussa huomioidaan verkkokompo-

nenttien elinkaaren aikaiset kustannukset. Verkon strategisessa suunnittelussa tehtävien

tarkastelujen perusteella saadaan suuntaviivat sähkönjakeluverkon suunnittelulle. [56]

Investointien hallinta on lyhyemmän aikavälin verkon suunnittelua verrattuna pitkän aika-

välin suunnitteluun. Investointien hallinnan vastuulla on niin kutsuttu yleis- ja aluesuun-

nittelu eli teknistaloudellinen suunnittelutyö, jonka perusteella määritetään vuosittaiset in-

vestointiohjelmat noin kymmenen vuoden ajalle. Yleissuunnittelussa määritetään keski-

jänniteverkolle mahdollisimman teknistaloudellisesti tehokas malli, joka toimii keskijän-

niteverkon toteutussuunnittelun pohjana ja karkeana kustannusarviona. Yleissuunnitte-

lussa huomioidaan kaupungin kaavoitussuunnitelmat. Myöhemmin asemakaavan valmis-

tuttua voidaan laatia aluesuunnitelma, jossa sijoitetaan muuntamot alueelle ja lasketaan
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kiinteistöjen huipputehoarviot rakennustietojen perusteella. [56] Toteutussuunnittelu on

noin vuoden aikajänteen käsittävä yksityiskohtainen suunnitelma, joka tehdään esimer-

kiksi verkon strategisen suunnittelun ja investointien hallinnan perusteella. [56] Toteutus-

suunnittelussa tai toisin sanoen verkostosuunnittelussa määritellään investoinnin tarkem-

mat tiedot, kuten johtojen mitoitukset ja hankkeen toteutusajankohta. Verkostosuunnit-

telussa tärkeitä huomioitavia kohteita ovat johtimien terminen kuormitettavuus ja suurin

sallittu oikosulkuvirta, vikavirtasuojauksen ja sähköturvallisuuden varmistaminen, käyttö-

varmuuden toteutuminen ja suurimmat hyväksytyt jännitteenalenemat. [55] Viimeisessä

vaiheessa eli työsuunnittelussa suunnitellaan rakennuttaminen ja urakointi sisältäen työn-

tekijöiden ja materiaalien tarpeen ja aikataulun määrittämisen. Tämän toteuttaminen kuu-

luu urakoitsijalle. [56]

Helen Sähköverkon toimintaympäristö suurkaupungissa on tiivis kaupunkiympäristö ja tä-

mä osaltaan vaikeuttaa sähköverkon rakentamista [4]. Suunnittelussa pyritäänkin hyödyn-

tämään olemassa olevaa kapasiteettia tehokkaasti ja optimoimaan tilankäyttöä. Kaivuu-

ja muut rakennustyöt ovat haastavia, koska ylimääräistä tilaa ei ole liioin maanpinnan

ylä- tai alapuolella. Lisäksi verkon komponentit, kuten kaapelit, jakokaapit, muuntamot ja

sähköasemat tulee sijoittaa siten, että ne mahdollisimman vähän häiritsevät esimerkiksi

muuta rakentamista ja kaupunkikuvaa.

6.2 Osamitoitus ja sähkökattila

Maalämpöpumppu voi olla rakennuksen vuoden lämmitystehon maksimin mukaan osa-

tai täystehomitoitettu. Kuvassa 6.4 esitetään täystehomitoitetun järjestelmän tavoin käyt-

täytyvän maalämmön käyttöpaikan tuntiteho ja lämpötilariippuvuus tammikuulta 2021.

Kuvasta 6.4 nähdään, että järjestelmän teho riippuu ulkolämpötilasta lineaarisesti nega-

tiivisella kulmakertoimella.

Kuva 6.4. Vasemmalla esitetään täystehomitoitetun maalämpöjärjestelmän käyttöpaikan
tuntiteho ja lämpötila tunneittain tammikuussa 2021. Oikealla esitetään vastaavasti tunti-
tehojen lämpötilariippuvuus.
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Tyypillisesti osamitoitetut järjestelmät on mitoitettu noin 60–80 % lämmitystehon maksi-

mista. Näin mitoitetulla järjestelmällä voidaan kattaa noin 95–99 % koko vuoden lämmi-

tystarpeesta [29]. Muuna aikana, jolloin tarvitaan korkeampaa lämmitystehoa, tuotetaan

tarvittava lisälämpö toisella lämmitystavalla. Maalämpöjärjestelmässä lisälämmön tuotta-

jana tai lämmityksen varajärjestelmänä on usein sähkökattila. [25] Maalämpöjärjestelmän

lämmitystehon maksimi saavutetaan, kun sähköteho on huipussaan. Osamitoitus vaikut-

taa sähkötehon ja lämpötehon väliseen riippuvuuteen, koska lämpöpumppu tuottaa läm-

pökertoimesta riippuen yleensä sähkövastusta enemmän lämpöä samalla sähköteholla.

Lämpöpumpun lämpökertoimeen vaikuttaa merkittävästi lämpimän ja kylmän puolen vä-

linen lämpötilaero [27]. Osamitoitetun järjestelmän sähkötehoa voidaan arvioida, jos ole-

tetaan, että 80 % osamitoitettu maalämpöjärjestelmä tuottaa 80 % lämpötehosta lämpö-

pumpun lämpökertoimella noin 3–5 ja jäljelle jäävät 20 % sähkövastuksella, jonka vas-

taava kerroin on 1. Osamitoitetun maalämpöjärjestelmän sähkön huipputeholle lämmön

huipputehon funktiona voidaan muodostaa arvio seuraavasti

PS,max =
k · PL,max

COP
+ (1− k)PL,max, (6.1)

missä PS, max [kW] on maalämpöpumpun sähkön huipputeho, k on osamitoituksen taso

välillä 0–1, PL, max [kW] on maalämpöpumpun lämpötehon maksimi ja COP on maaläm-

pöpumpun lämpökerroin.

Muodostettua yhtälöä 6.1 käyttäen voidaan arvioida uusien maalämmön käyttöpaikkojen

lämpötehon määrää eri osamitoituksilla. Eri lähtöarvoilla lasketut tulokset esitetään taulu-

kossa 6.3. Maalämmön uusilla käyttöpaikoilla voidaan olettaa toimivan vain maalämpöön

liittyvää laitteistoa, joten sen sähkötehon voidaan arvioida olevan maalämpöjärjestelmän

sähkönkulutusta. Maalämpöpumpun lämpökertoimena käytetään 3–5. Koska olemassa

olevissa kohteissa on erilaisia osamitoituksia, asetetaan olemassa olevien kohteiden mi-

toitukseksi 100 % ja tarkastellaan muutosta. Kaikkien kohteiden keskimääräiseksi lämpö-

tehoksi arvioidaan lämpökertoimella 3 ja nykyisellä sähköteholla 144 kW · 3 = 432 kW.

Osamitoituksella 80 % ja lämpökertoimella 3 sähkötehon arvio voidaan laskea seuraa-

vasti

PS,max =
0,8 · 432 kW

3
+ (1− 0,8) · 432 kW = 202 kW, (6.2)

Taulukosta 6.3 nähdään, että maalämpöpumpun osamitoitusaste vaikuttaa merkittävällä

tavalla maalämpöjärjestelmän sähkön huipputehoihin. Nykyiseen verrattuna 80 % mitoi-

tettu maalämpöjärjestelmä, jonka vuoden lämpöenergian huipusta 20 % nykyistä suu-

rempi osuus tuotetaan sähkövastuksella, kasvattaisi sähkönkulutuksen huipputehoa kes-

kimäärin 40 % ja 60 % osamitoitus 80 %. Maalämpöpumppujen olemassa olevaa al-

haisempi mitoitusaste johtaisi suurempiin kuormitushuippuihin maalämpökerrostaloissa.
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Taulukko 6.3. Osamitoituksen vaikutus uusien maalämmön käyttöpaikkojen keskimää-
räiseen sähkötehoon. Osamitoitus huomioidaan osuutena lämpötehosta ja nykytilanne
oletetaan täystehomitoitetuksi. Lämpöpumpun lämpökerroin (COP) huomioidaan nykyis-
tä vastaavana arvona kolme ja nykyistä suurempana arvona viisi.

Lämpökerroin COP 3 COP 3 COP 5

Osamitoitus lämpö Nykyinen 90 % 80 % 60 % 90 % 80 % 60 %

Sähköteho (kW) 144 173 202 259 121 156 225

Muutos nykyiseen - +20 % +40 % +80 % -16 % +8 % +56 %

Lämpökertoimen kasvattaminen olemassa olevasta pienentää sähkötehoa, koska samal-

la sähköteholla voidaan tuottaa aiempaa suurempi osa lämpötehosta. Lämpökertoimen

kasvattaminen arvoon 5 tuottaa niin paljon tehokkaamman järjestelmän, että koko lämmi-

tysenergian tuottamiseen lämpöpumpulla riittäisi pienitehoisempi maalämpöjärjestelmä.

Maalämpöjärjestelmän kuormitus riippuu ulkolämpötilasta. Kuvassa 6.5 vasemmalla esi-

tetään osamitoitetun maalämmön käyttöpaikan tuntitehojen käyttäytyminen tammikuus-

sa 2021 ja lämpötilakäyrä samalta ajalta. Kuvassa oikealla esitetään kohteen tuntiteho-

jen lämpötilariippuvuus samalta ajanjaksolta. Kuvassa 6.5 maalämpöjärjestelmä käy noin

0 °C lämpötilassa ajoittain tarpeen mukaan. Kun pakkanen kiristyy noin -12 °C lämpö-

tilaan 10.1.2021, maalämpöpumppu käy tavallista yhtäjaksoisemmin eli todennäköises-

ti maalämpöpumpun kompressorit käyvät vuoron perään. Sähkövastuksia ei kuitenkaan

tarvitse kytkeä vielä päälle lisälämmön tuottamiseksi. Kun lämpötila laskee 14.1.2021

noin -15 °C:seen, sähkövastukset kytkeytyvät päälle noin 85 kW teholla nostaen koko

käyttöpaikan kulutuksen 130 kilowattiin.

Kuva 6.5. Vasemmalla esitetään osamitoitetun maalämpöjärjestelmän käyttöpaikan tun-
titeho ja lämpötila tunneittain tammikuussa 2021. Oikealla esitetään vastaavasti tuntite-
hojen lämpötilariippuvuus.

Kuvassa 6.5 oikealla osamitoitetun järjestelmän tuntiteho riippuu ulkolämpötilasta epä-

lineaarisesti. Ulkolämpötilan laskiessa nollan alapuolelle kulutus pysyy tasaisena noin
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50 kW tasolla -13 °C:seen asti, minkä jälkeen pakkasen kiristyessä kulutus kasvaa jyr-

kästi 130 kW tasolle. Järjestelmästä riippuen sähkövastus ja lämpöpumppu voivat käydä

tunnin aikana useita lyhyitä ajanjaksoja, mikä ei näy tuntimittauksissa. Kylmin lämpötila,

jolla osamitoitettu lämpöpumppu ei tarvitse lisälämmitystä riippuu siitä, kuinka tiivis ja eris-

tetty rakennus on. Mitä enemmän rakennus on eristetty ulkoilmaa vastaan, sitä kylmempi

voi olla ulkoilman lämpötila ilman, että tarvitaan lisälämmitystä. Rakennuksen eristävyys

vaikuttaa näin ollen myös osamitoitettujen rakennusten kuormituksen käyttäytymiseen.

Osamitoitettu maalämpöjärjestelmä eroaa täystehomitoitetusta siten, että osamitoitetun

järjestelmän lämpötilariippuvuudessa voidaan nähdä tasot, jotka erottavat maalämpö-

pumpun ja sähkökattilan. Maalämpöpumppu käy maksimiteholla, kunnes lisälämpöä tuot-

tamaan kytketään sähkövastus. Täystehomitoitetun maalämpöjärjestelmän tehokäyräs-

sä tai lämpötilariippuvuudessa ei ole havaittavissa selkeää sähkövastuksen aiheuttamaa

muutosta, vaan maalämpöjärjestelmä kasvattaa sähkötehoaan lämpötilan laskiessa. Täys-

tehomitoitettu järjestelmä aiheuttaa osamitoitettua järjestelmää pienemmän kulutushui-

pun, koska lämpöpumpulla pystytään hyötysuhteesta riippuen tuottamaan enemmän läm-

pöenergiaa kuin suoralla sähkölämmityksellä [28]. Sähköverkon mitoituksen kannalta pie-

ni huippukulutus on tehokkaampi vaihtoehto kuin suuri huippukulutus, joka tarvitsee suu-

ren kapasiteetin, mutta on valtaosan ajasta vähäisellä käytöllä.

Osamitoitetuille maalämpöjärjestelmille tyypillisessä sähkökattilassa on tyypillisesti teho-

portaat, joiden mukaan lämmitystehoa voidaan säätää automatiikalla muun muassa läm-

minvesivaraajan lämpötilan mukaan. Kuvassa 6.6 esitetään 105 kW sähkökattilan toimin-

ta talvella maalämpöpumpun rinnalla lisälämmön tuottajana. Kuvan sähkökattila kytkeytyy

päälle noin -12 °C lämpötilassa. Sinisen käyrän vasemmassa reunassa maalämpöpump-

pu käy noin 30–40 kW teholla ja vastaavasti oikeassa reunassa sähkövastuksen käytön

päätyttyä maalämpöpumppu käy noin 40 kW teholla.

Kuva 6.6. Esimerkki 105 kW sähkökattilan toiminnasta kerrostalossa tammikuussa 2021.
Harmaalla katkoviivalla esitetään ulkolämpötila ja punaisella käyttöpaikan sulakekokoa
vastaavan maksimitehon raja.
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Kuvan 6.6 käyrästä nähdään, että heti käynnistyttyään noin puolen päivän jälkeen 14.1.

sähkövastusta ei käytetä täydellä teholla vaan ensimmäiset pari tuntia laite käy osatehol-

la. Pian kuitenkin lämpöpumpun ja sähkövastusten yhteenlaskettu teho nousee hetkelli-

sesti yli 130 kW tasolle. Koska kuvan maalämpöpumppu käy noin 30 kW teholla, voidaan

105 kW maksimitehon omaavan sähkökattilan olettaa käyvän hetkittäin lähellä maksimi-

tehoaan. Kuvan oikealla puolella nähdään, kuinka sähkökattilan noin 35 kW:n tehoportaat

säätyvät tunneittain. Sähkökattilan ohjaus pitää lämpöpumpun ja kattilan kokonaistehon

alle 200 A sulakkeen salliman maksimitehon 138 kW. Lämpötilan noustessa takaisin noin

-5 ja -10 °C välille asteeseen sähkövastus kytketään pois päältä ja lämpöpumppu jatkaa

toimintaansa noin 40 kW teholla.

Tarkastellaan sähkökattilan ohjausmahdollisuuksia erään suuriin kohteisiin tarkoitetun tuo-

tesarjan avulla. Tarkasteltavien sähkökattiloiden [59] tehot ovat välillä 31,5–1800 kW, jo-

ten ne riittävät toimimaan esimerkiksi suurten kerrostalojen lämmityksen varajärjestelmä-

nä. Seuraavat ominaisuudet ovat tyypillisiä suuriin kohteisiin tarkoitetuille sähkökattiloilla

tai ne ovat saatavissa lisätarvikkeena [59, 60, 61]. Sähkökattilan tehoa on mahdollista

säätää portaittain, joita on tuotteesta riippuen 7–30 kpl. Tehoportaat mahdollistavat säh-

kökattilan käytön osateholla, jolloin päälle/pois -ohjauksen lisäksi voidaan säätää käytet-

tävää tehotasoa. Sähkökattila voi hyödyntää ohjaukseen lämpötila-antureita, jolloin kat-

tilan toimintaa ohjataan automaattisesti esimerkiksi lämminvesivaraajan tai ulkolämpöti-

lan mukaan. Laitteissa on mahdollisuus kuormanhallintaan, jossa laite huomioi kiinteistön

muun sähkönkulutuksen ja säätää sähkövastuksen tehoa pääsulakkeen salliman vapaan

kapasiteetin mukaan. Ohjauksessa voidaan hyödyntää myös muita ulkoisia kärkitietoja

esimerkiksi lämpöpumpulta ja viedä signaaleja sähkökattilan tilasta muille laitteille, kuten

rakennusautomaatioon.

6.3 Maalämmön vaikutus liittymässä

Liittymiä usein ylimitoitetaan Helen Sähköverkon jakeluverkossa. Eero Koivuniemen diplo-

mityössä [10] selvitettiin Helen Sähköverkon 200 A ja 400 A sulakekoon liittymien kuor-

mitusasteet vuonna 2018. Diplomityössä [10] havaittiin, että 95 %:ssa 200 A liittymiä olisi

riittänyt 100 A liittymä ja vastaavasti 400 A liittymissä 200 A liittymä.

Helsingin alueen 1x3x200 A pääsulakekoon kerrostalojen liittymien keskimääräistä kuor-

mitusta arvioidaan seuraavaksi hakemalla näille kerrostaloille tuntiaikasarjat, joiden avulla

voidaan määrittää liittymien keskimääräinen kuormitusaste ja vapaa kapasiteetti. Tarkas-

teluun valittiin 200 A kerrostalot, koska kyseisellä sulakekoolla riittää yksi kaapeli. Ole-

massa olevien 200 A liittymien sulakekokoa on joissain tapauksissa mahdollista kasvat-

taa 250 ampeeriin ilman, että liittymisjohtoja tarvitaan lisää. Sulakekoon kasvattamisel-

le ovat edellytyksenä esimerkiksi suotuisat ympäristöolosuhteet. Jos 200 A tai nykyään

jopa 250 A ylitetään, tarvitaan liittymään toinen rinnakkainen kaapeli, mikä tarvitsee uu-
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den lähdön jakokaapilta tai muuntamolta ja kaapeli-investoinnin sisältäen mahdollisen

kaivuutyön. Tarkasteluun otetaan ne 200 A kerrostalojen liittymät, joiden pääsulakekoko

on merkitty verkkoyhtiön tuntimittaustiedon avoimeen palveluun (TAP). Tarkasteltavia liit-

tymiä löytyi yhteensä 932 kpl. Huipputehot määritetään vuoden 2021 tammi-maaliskuun

tuntimittauksista, jolloin oletetaan tapahtuneen alkuvuoden 2021 huipputeho. Taulukossa

6.4 esitetään 200 A kerrostalojen keskimääräinen huipputeho, huipputehon keskihajonta,

keskimääräiset kuormitusasteet ja keskimäärinen vapaa kapasiteetti.

Taulukko 6.4. Helsingin alueen 200 A kerrostalojen liittymien keskimääräinen huipputeho
ja kuormitusaste lasketaan tuntimittaustietojen perusteella. Lisäksi arvioidaan vaikutusta
kuormitusasteeseen, jos liittymän kokoa kasvatetaan 250 ampeeriin. Kyseisten liittymien
keskimääräinen kuormitusaste ja vapaa kapasiteetti lasketaan keskiarvona ja vastaavasti
95 % alitustodennäköisyydellä keskihajontaa hyödyntäen.

Sulakekoko Keskim. Keskihajonta Kuormitusaste Vapaa kapasiteetti

huipputeho ka. 95 %a ka. 95 %a

200 A 29,7 kW 10,1 kW 21,5 % 33,5 % 156 A 132 A

200->250 A - - 17,2 % 26,8 % 165 A 146 A
aAlitustodennäköisyys

Taulukosta 6.4 voidaan päätellä, että olemassa olevissa 200 A kerrostalojen liittymissä

on keskimäärin kapasiteettia noin 90 kW:n maalämpöjärjestelmälle 95 % alitustodennä-

köisyydellä. Lisäksi 200 A liittymissä, joiden sulakekoko voidaan kasvattaa 250 ampeeriin

ilman kaapeli-investointia, olisi sulakekoon kasvattamisen jälkeen kapasiteettia keskimää-

rin 100 kW maalämpöjärjestelmälle 95 % alitustodennäköisyys huomioiden. Kuvassa 6.7

esitetään niiden työssä tarkasteltujen maalämpökerrostalojen liittymien huipputehot en-

nen lämmitystapamuutosta ja sen jälkeen, joille kyseiset arvot tunnetaan.

Kuvassa 6.7 siniset pisteet ovat työssä tarkasteltujen maalämpökerrostalojen liittymien

huipputehot ennen lämmitystapamuutosta ja vastaavat oranssit pisteet huipputehot läm-

mitystapamuutoksen jälkeen. Harmaa piste kertoo, mikä on lämmitystapamuutoksen jäl-

keen liittymän sulakekoosta määritetystä maksimitehosta puolet. Kaikkien kohteiden huip-

puteho on kasvanut maalämpöjärjestelmän myötä. Liittymien sulakekoko on kasvanut

keskimäärin maalämpökerrostaloissa 180 A. Pienin muutos on ollut 50 A ja suurin 600 A.

Liittymien huipputeho oli ennen lämmitystapamuutosta keskimäärin 60 kW ja lämmitysta-

pamuutoksen jälkeen 150 kW. Keskimääräinen huipputehon muutos on 90 kW. Aiemmin

havaittiin, että 200 A kerrostaloissa on keskimäärin vapaata kapasiteettia 95 % toden-

näköisyydellä vähintään 90 kW, joten suuressa osassa 200 A kerrostaloja olisi riittävästi

vapaata kapasiteettia maalämpöjärjestelmälle.

Lämmitystapamuutoksen jälkeen maalämpökerrostalojen liittymien kuormitusaste on kes-

kimäärin 48 % sulakekoon sallimasta maksimitehosta. Suurin kuormitusaste on 92 % ja
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Kuva 6.7. Maalämpökerrostalojen liittymien huipputehot ennen lämmitystapamuutosta
sinisellä ja lämmitystapamuutoksen jälkeen oranssilla. Harmaalla merkitään rajaa, joka
on puolet lämmitystapamuutoksen jälkeisestä liittymän sulakekoon perusteella lasketusta
maksimitehosta.

pienin 25 %. Isossa osassa liittymiä on ylimitoitusta, kuten havaitaan 48 % kuormitusas-

teesta, mutta yksittäiset liittymät pääsevät hyvin lähelle liittymän tehontarpeen mukais-

ta mitoitusta jopa 92 prosenttiin. Keskimääräisen kuormitusasteen kasvattamiseksi yhä

useampien liittymien tulisi mitoittaa liittymiskoko tarkemmin todellista kulutusta vastaa-

vaksi.

Kun huomioidaan vain maalämmön vaikutus, olisi noin 50–70 %:lle maalämpökerrosta-

loista riittänyt puolta pienempi liittymä. Vaihteluväli riippuu siitä, huomioidaanko lähellä

rajaa olevat neljä kohdetta. Liittymän kasvattamisella voidaan varautua myös muuhun

tarpeeseen, kuten sähköauton lataukseen. Mahdollisten uusien liittymisjohtojen lisäämi-

nen aiheuttaa muuntamoilla ja jakokaapeissa kasvavan tilantarpeen. Lähtöjen rajallisuus

muuntamoilla ja jakokaapissa aiheuttaa ylimitoituksen myötä ongelmia, koska käytettä-

vissä olevan kapasiteetin hyödyntäminen estyy lähtöjen tultua täyteen. Näistä tapauk-

sista 50–70 % voitaisiin siis mahdollisesti estää informoimalla lämmitystapamuutoksen

toteuttajia, kun oletetaan liittymän kasvun johtuvan vain maalämmön käyttöönotosta.

Kuvassa 6.7 lämmitystapamuutoksen oletetaan tapahtuneen energiakaivojen poraamista

seuraavana vuonna. Esimerkiksi porausvuoden ollessa 2019 oletetaan maalämpöjärjes-

telmän olevan käytössä vuonna 2020 ja vanhan järjestelmän oletetaan olleen käytössä

edeltävänä vuonna 2018. Näin haetaan kohteen tuntiaikasarjat ennen lämmitystapamuu-

tosta ja sen jälkeen ja saadaan huipputehon arvot. Loppuvuonna poratut kohteet eivät tyy-

pillisesti ole käytössä heti vuoden alusta, mikä voidaan nähdä maalämmön käyttöpaikan

tuntimittauksista. Tarkasteluun otetaan vain kohteet, joissa tuntimittaukset maalämmön

käyttöpaikalla ovat alkaneet vuoden 2020 puolella. Uudet kohteet, joiden porausvuosi on

2021 tai maalämpöjärjestelmä ei ole todennäköisesti käytössä vuoden 2021 alusta, raja-

taan pois tarkastelusta. Iso osa käyttöpaikoista on otettu käyttöön vain maalämpöä var-
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ten. Uusien käyttöpaikkojen kulutuksen voidaan olettaa olevan lämmitystapamuutoksen

aiheuttama sähkönkulutuksen kasvu. Kuvassa 6.8 esitetään uusien maalämmön käyttö-

paikkojen huipputehot ja vuosienergian estimaatit. Vuosienergian estimaattina käytetään

vuoden 2021 osittaista mittaustulosta, jota jatketaan puuttuville 99:lle päivälle edellä esi-

tetyllä yhtälöllä 5.1.

Kuva 6.8. Uusien käyttöpaikkojen huipputehot ja vuosienergioiden ennusteet vuodelle
2021 suuruusjärjestyksessä. Vuosienergian ennusteet on laskettu yhtälöllä 5.1.

Kuvasta 6.8 nähdään, että uusien maalämmön sähkönkäyttöpaikkojen huipputeho on

suurimmillaan noin 200 kW ja pienimmillään alle 50 kW. Keskimäärin uusien maaläm-

mön käyttöpaikkojen huipputeho on 100 kW. Vastaavasti käyttöpaikkojen vuosienergia

on suurimmillaan noin 390 MWh ja pienimmillään noin 75 MWh. Keskimäärin vuosiener-

gia on 190 MWh. Uusien käyttöpaikkojen tulosta voidaan verrata liittymien kasvaneeseen

sähkönkulutukseen, jonka pitäisi muuttua samassa suhteessa. Liittymien tarkastelujouk-

ko on tässä tapauksessa jonkin verran uusia maalämmön käyttöpaikkoja suurempi, kos-

ka vain osalle maalämpöjärjestelmistä on luotu uusi sähkönkäyttöpaikka ja muut ovat

tyypillisesti osana olemassa olevia kiinteistösähkön käyttöpaikkoja. Osa uusia maaläm-

mön käyttöpaikkoja vastaavista liittymistä oli myös uusia, joten niillä ei ollut vielä riittäväs-

ti tuntimittauksia ja ne rajattiin pois tarkastelusta. Koska liittymien ja maalämmön uusien

käyttöpaikkojen tarkastelujoukot ovat erikokoiset, tarkasteltujen kohteiden rakennustiedot

voivat olla hieman erilaisia käyttöpaikkojen ja liittymien välillä.

Liittymien huipputeho kasvoi keskimäärin 90 kW, joka on lähellä uusien käyttöpaikkojen

aiheuttamaa 100 kW vaikutusta. Maalämpöä käyttämään vaihtaneen kerrostalon huip-

putehon kasvun aiheuttaa tyypillisesti maalämpöjärjestelmä, joten on odotettua, että liit-

tymän huipputehon muutos on yhtenevä käyttöpaikan muutoksen kanssa. Vuosienergia

kasvoi liittymissä keskimäärin 150 MWh, joka on vähemmän kuin käyttöpaikkojen keski-

määräinen vuosienergian 190 MWh kasvu. Vuosienergiaan vaikuttaa paljon rakennusten

koko, joten ero voi johtua vertailtavien kohteiden eroista. Tuloksena nähdään kuitenkin,

että uusien käyttöpaikkojen kasvanut sähkönkulutus näkyy liittymien sähkönkulutuksen

kasvuna. Paremmin vertailukelpoisessa joukossa sähkönkulutuksen kasvu käyttöpaikalla
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näkyisi todennäköisesti yhtä suurena muutoksena liittymän sähkönkulutuksessa. Näistä

tuloksista liittymien huipputehon ja vuosienergian muutoksen oletetaan olevan lähempä-

nä todellista tilannetta, koska maalämpökerrostalojen liittymien tarkastelujoukko on uusia

maalämmön käyttöpaikkoja suurempi.

Kerrostalon liittymä on ollut olemassa ennen lämmitystapamuutosta ja sen jälkeen. Läm-

mitystapamuutoksen vaikutuksen vertailemiseksi tarkastellaan tässä käyttöpaikkojen si-

jaan liittymien huipputehoja ja vuosienergioita. Maalämpöjärjestelmän käyttöönotto näh-

dään tyypillisesti huippukuormituksen kasvuna talvikuukausina ja vuosienergian kasvuna.

Kuvassa 6.9 esitetään lämmitystapamuutoksen vaikutus liittymien vuosienergioihin. Vuo-

sienergia ennen ja jälkeen lämmitystapamuutoksen tunnetaan 20 maalämpökerrostalon

liittymältä. Keskimäärin liittymien vuosienergia oli ennen lämmitystapamuutosta 160 MWh

ja lämmitystapamuutoksen jälkeen 310 MWh, joten keskimääräinen vuosienergian muu-

tos on 150 MWh. Keskimäärin vuosienergia kaksinkertaistui maalämmön käyttöönoton

myötä. Suurimmillaan muutos oli lähes nelinkertainen ja pienimmillään vain noin 30 %.

Kuva 6.9. Maalämpökerrostalojen liittymien vuosienergia ennen lämmitystapamuutosta ja
ennuste vuosienergiasta lämmitystapamuutoksen jälkeen vuodelle 2021. Vuosienergian
ennuste on laskettu yhtälöllä 5.1.

Huipunkäyttöaika kuvaa aikaa, joka kuluisi vuosienergian kuluttamiseen huipputeholla.

Esimerkiksi 300 000 kWh kuluttamiseen 100 kW teholla kuluu 3 000 tuntia. Huipunkäyt-

töajan suurin mahdollinen arvo on vuoden tuntien määrä 8 760, joka voidaan saavuttaa

siinä tilanteessa, jos vuoden jokaisen tunnin teho on yhtä suuri. Huipunkäyttöaika voidaan

esittää seuraavan yhtälön avulla

T =
E

Pmax
, (6.3)

missä T [h] on huipunkäyttöaika, E [kWh] on vuosienergia ja Pmax [kW] on vuoden suu-

rin tuntiteho. Ennen lämmitystapamuutosta liittymien huipunkäyttöaika oli keskimäärin
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2 800 tuntia. Maalämmön käyttöönoton jälkeen huipunkäyttöaika on keskimäärin 2 200

tuntia. Pienempi huipunkäyttöaika tarkoittaa, että vuoden aikana kulutuksessa on aiem-

paa enemmän huippuja tai huiput ovat korkeampia. Maalämpöjärjestelmän sähkönkulu-

tus riippuu enemmän ulkolämpötilasta kuin kaukolämmön tai öljylämmityksen aiheuttama

sähkönkulutus. Ero korostuu osamitoitetuilla maalämpöjärjestelmillä, joissa tyypillisesti

sähkövastus kytkeytyy päälle talven kylmimpään aikaan. Sen sijaan suoralla sähköläm-

mityksellä sähkönkulutuksen lämpötilariippuvuus olisi maalämpöä suurempi.

6.4 Maalämmön vaikutus jakelumuuntamolla

Maalämmön käyttöönotto kerrostaloissa vaikuttaa luonnollisesti myös niitä syöttävien muun-

tamoiden kuormitukseen. Tarkastellaan jakelualuetta, jolla yksi jakelumuuntamo syöttää

kahdeksaa asuinkerrostaloa. Lisäksi jakelumuuntamo syöttää kahta pysäköintialuetta, joi-

ta ei huomioida tässä tarkastelussa. Jakelumuuntamolla on 630 kVA:n muuntaja. Kerros-

taloista yksi on iso öljylämmitetty kerrostalo ja seitsemässä muussa on lämmitystapana

kaukolämpö. Verrataan jakelumuuntamon kuormitusta tilanteeseen, jossa kaikki kerrosta-

lot vaihtaisivat lämmitystapansa maalämpöön. Muodostetaan rakennustietojen ja tyyppi-

käyttäjätutkimuksen [51] Excel-työkalun avulla öljyllä ja kaukolämmöllä lämmitetyille ker-

rostaloille profiilit ja tehdään vastaava profiili, jossa kaikkien kerrostalojen lämmitystapa

on vaihdettu maalämmöksi. Kuvassa 6.10 esitetään sinisellä nykyinen tilanne simuloitu-

na tyyppikäyttäjätutkimuksen [51] Excel-työkalulla ja oranssilla esitetään vastaava tilanne

maalämmöllä. Käyrät kulkevat osittain toistensa päällä.

0

100

200

300

400

500

600

tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu
Aika

Tu
nt

ite
ho

 (
kW

)

Nykyinen simuloitu
Maalämpö

Kuva 6.10. Olemassa olevalla lämmitystavalla simuloitu kahdeksan kerrostalon jakelua-
lue esitetään sinisellä ja oranssilla esitetään tilanne kaikkien lämmitystapojen vaihduttua
maalämpöön. Profiileissa on huomioitu keskihajonta 95 % alittumistodennäköisyydellä.
Lämpötilakorjaus on tehty molemmille simuloiduille käyrille lokakuuhun 2021 saakka, mi-
tä merkitään harmaalla katkoviivalla.
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Kuvasta 6.10 nähdään, että jakelualueen kuormitusprofiili olisi lämmitystapamuutoksen

jälkeen noin 100 kW korkeammalla kuin nykyisessä tilanteessa. Molemmat simuloidut

käyrät on lämpötilakorjattu vuoden 2021 todellisiin lämpötiloihin lokakuuhun saakka. Näin

on tehty rakennusten valmistumisvuosista johtuen. Lämmitystapamuutos lisää huomatta-

vasti lämpötilariippuvuutta jakelualueella, koska maalämpöä käyttävän rakennuksen läm-

pötilariippuvuus on selvästi voimakkaampaa kuin kaukolämpöä tai öljylämmitystä käyttä-

vällä rakennuksella.

Muuntajan kuormitus on profiilin perusteella ennen lämmitystapamuutosta korkeintaan

50 % ja muutoksen jälkeen noin 90 %. Kun muuntajalla on varayhteyksiä, pyritään sen

kuormitus pitämään riittävän alhaisena, jotta kuorma voidaan tarvittaessa siirtää vikati-

lanteessa toisten jakelualueiden muuntajille. Sen vuoksi jakelualueella, jolla on yksi va-

rayhteys pyritään muuntajan kuormitus pitämään alle 50 prosentin. Jos jakelualueella on

enemmän varayhteyksiä, voi myös muuntajan kuormitusaste olla korkeampi. Jakelualu-

eella, jolla ei ole lainkaan varayhteyksiä, voi muuntajan kuormitusaste olla 100 %, koska

kuormaa ei voida joka tapauksessa siirtää. Jos jakelumuuntajien kuormitusasteet kas-

vaisivat yleisesti merkittävällä tavalla esimerkiksi maalämmön laajan käyttöönoton vuoksi

voisi se aiheuttaa tarpeen suunnitella jakelualueiden varasyöttöjä uudelleen tai kasvattaa

muuntajien kapasiteettia.

Ennen lämmitystapamuutosta tyyppikäyttöjätutkimuksen [51] Excel-työkalulla laskettu ra-

kennusten ennuste on vuosienergialle 145 MWh ja huipputeholle 440 kW. Lämmitys-

tapamuutoksen jälkeen vastaavat arvot ovat vuosienergialle 210 MWh ja huipputehol-

le 750 kW. Arvot on laskettu huipputehon 95 % alittumistodennäköisyydellä. Ennusteet

ovat erilliset vuosienergialle, huipputeholle ja kuormitusprofiilille, joten ensin mainitut voi-

vat poiketa kuormitusprofiilin simuloiduista arvoista. Kuormitusprofiilin arvoihin vaikuttavat

merkittävästi esimerkiksi simuloinnissa käytetyt ulkolämpötilat. Tuloksista nähdään, että

vuosienergia kasvaa noin 45 % ja huipputeho 70 %. Kasvanut huipputehoennuste ylit-

tää muuntajan nimellisen kapasiteetin 630 kVA. Muuntaja voi kuitenkin hetkellisesti ylittää

nimellisen kapasiteettinsa.

Seuraavaksi tarkastellaan sellaisia Helsingin jakeluverkon jakelumuuntajia, joiden kuor-

mitus muodostuu pääosin kerrostalojen sähkönkäytöstä. Näiden jakelumuuntajien kuor-

mitukseen kerrostalojen lämmitystapamuutoksella olisi suurin vaikutus. Kaikkien Helsin-

gin alueen jakelumuuntajien kuormat haetaan rakennuksittain, jotta nähdään kuinka suuri

osa muuntajan kuormituksesta kuluu tietyssä rakennustyypissä. Kerrostalojen suhteelli-

nen osuus koko kuormituksesta lasketaan ja tarkasteluun valitaan jakelumuuntajat, joil-

la yli 90 % jakelumuuntajan vuosienergiasta kulutetaan kerrostaloissa. Tarkastelun ulko-

puolelle rajataan kohteet, joissa on vain yksi sähkönkäyttöpaikka. Ehdot täyttäviä jake-

lumuuntajia löytyi 154 kpl. Kyseisiä jakelumuuntajia voi kuitenkin sijaita alueilla, joilla ei

voida hyödyntää maalämpöä. Sen vuoksi tällä tarkastelujoukolla voidaan arvioida verkon

kannalta huonoa skenaariota eikä välttämättä todellista tilannetta. Muuntajien jakauma ni-
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mellistehon mukaan ja kuormitusaste esitetään taulukossa 6.5. Keskimääräinen kuormi-

tusaste lasketaan muuntajan mitatun keskimääräisen pätötehokuorman ja nimellistehon

suhteena. Huippukuormitusaste lasketaan mitatun pätötehon huippuarvon ja nimelliste-

hon suhteena. Pätöteho muutetaan näennäistehoksi yhtälöllä

S =
P

cosφ
, (6.4)

missä S [kVA] on näennäisteho, P [kW] on pätöteho ja cosφ on tehokerroin. Tehokertoi-

mena käytetään arvoa 0,98. Muuntamoiden keskimääräinen vapaa kapasiteetti lasketaan

huipputehon ja nimellistehon erotuksena.

Taulukko 6.5. Kuormitusasteet tarkasteltaville jakelumuuntajille, joiden vuosienergiasta
yli 90 % kulutetaan kerrostaloissa.

Nimellisteho Määrä Keskimääräinen Huippu-

kVA kpl kuormitusaste % kuormitusaste %

1000 35 12,7 26,9

800 35 16,2 33,6

630 75 16,7 35,9

500 8 19,2 42,0

300 1 24,0 60,1

Taulukosta 6.5 nähdään, että kuormitusasteet ovat tyypillisesti 13–19 % ja huippukuormi-

tusaste 27–42 %. Keskimääräinen vapaa kapasiteetti on 1000 kVA muuntajilla 730,8 kVA

ja vaihteluväli 465,6–946,3 kVA. Vastaavasti 800 kVA muuntajilla vapaata kapasiteettia on

keskimäärin 527,9 kVA vaihteluvälillä 364,4–685,2 kVA, 630 kVA muuntajilla keskimäärin

403,8 kVA vaihteluvälillä 174,6–551,5 kVA ja 500 kVA muuntajilla keskimäärin 290,1 kVA

vaihdellen välillä 139,8–395,3 kVA.

Muuntajien kuormitusasteen perusteella voidaan karkeasti arvioida, montako lämmitysta-

pamuutosta maalämpöön vapaa kapasiteetti sallisi. Aiemmin työssä selvitettiin, että maa-

lämmön uusien käyttöpaikkojen keskimääräinen huipputeho on keskimäärin 100 kW vaih-

teluvälillä 50–200 kW. Myös osamitoitus vaikuttaa osaltaan muuntamoiden kapasiteetin

riittävyyteen rakennusten siirtyessä käyttämään maalämpöä. Tarkasteluun otetaan sellai-

set Helsingin alueen kerrostalot, joissa on lämmitystapana kaukolämpö, kevyt tai raskas

polttoöljy. Näiden 10 363:n rakennuksen kaikista rakennustiedoista lasketaan keskiarvo

ja simuloidaan keskimääräisen rakennuksen huipputeho eri lämmitystavoilla. Lämmitys-

tapamuutoksen simuloitu vaikutus liittymän huipputehoon olisi kaukolämmöstä maaläm-

pöön siirtyvälle tyypilliselle Helsingin alueen kerrostalolle 44,3 kW 95 % alitustodennäköi-

syydellä. Vastaava tulos öljylämmöstä siirtyvälle olisi 43,9 kW 95 % alitustodennäköisyy-

dellä. Jos huomioidaan nykyiset lämmitystapojen suhteet, missä 97,7 % tarkastelluista
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kerrostaloista käyttää kaukolämpöä ja 2,3 % öljylämmitystä, saadaan lämmitystapamuu-

toksen aiheuttamaksi huipputehon kasvuksi keskimäärin 46,1 kW 95 % alitustodennäköi-

syydellä. Tulos on satunnaisuus huomioiden linjassa uusien maalämmön käyttöpaikkojen

tulosten kanssa, sillä Helsingissä uusien maalämmön käyttöpaikkojen teho on keskimää-

rin noin 100 kW. Koska suuremmalla joukolla rakennuksia on risteilyä sähkönkäytössä,

on niiden huipputeho kokonaisuudessaan alhaisempi kuin yksittäisten rakennusten huip-

putehojen summa.

Arvio keskenään samanlaisten rakennusten huipputeholle voidaan laskea aiemmin johde-

tun kuormien yhdistämisen yhtälön 4.6 avulla, kun lisätään yhtälöön tuntematon x kuvaa-

maan keskenään samanlaisten rakennusten lukumäärää ja muutetaan laskettava pätöte-

ho näennäistehoksi käyttäen edellä esiteltyä yhtälöä 6.4. Tämän huipputehon tulee olla

enintään jakelumuuntajan nimellisteho, joten keskenään samanlaisten maalämpökerros-

talojen maksimimäärä muuntajalla voidaan selvittää ratkaisemalla seuraavasta yhtälöstä

muuttuja x

K =
x · Pmax,ka + z ·

√︁
x(Pmax,s)2)

cosφ
, (6.5)

missä x on rakennusten kokonaismäärä ja ratkaistava muuttuja, K [kVA] on muuntajan

vapaa kapasiteetti, Pmax,ka on simuloitu lämmitystapamuutoksen aiheuttama maksimite-

hon muutoksen keskiarvo ja Pmax,s on vastaava keskihajonta. Tehokerrointa cosφ käyt-

täen huomioidaan loistehon vaikutus ja 95 % alitustodennäköisyyttä vastaa z arvo 1,645.

Nyt tehdyn simulaation ja 1 000 kVA:n muuntajien keskimääräisen vapaan kapasiteetin

730,8 kVA perusteella saadaan yhtälö muotoon

730, 8 =
x · 14,27 + 1,645 ·

√︁
x(19,37)2

0,98
, (6.6)

mistä toisen asteen funktion positiiviseksi ratkaisuksi saadaan x = 15,5. Simuloinnin

perusteella 1 000 kVA muuntajille mahtuu keskimäärin korkeintaan 15 kpl keskimääräi-

siä täystehomitoitettuja maalämpökerrostaloja. Osamitoituksen vaikutus on huomioidaan

osamitoitusta käsittelevässä luvussa havaitulla tavalla siten, että 90 % osamitoitus kasvat-

taa maalämmön käyttöpaikan huipputehoa 20 % simuloituun tulokseen verrattuna, 80 %

osamitoitus kasvattaa 40 % ja 60 % osamitoitus kasvattaa huipputehoa 80 %. Tyypillises-

ti maalämpökerrostalon sähkönkulutuksen huipputehosta muodostaa valtaosan maaläm-

pöjärjestelmä, mutta osa sähkönkulutuksesta on tasaisempaa asuntojen ja kiinteistösäh-

kön kulutusta.

Olemassa olevissa maalämpökerrostaloissa maalämpöjärjestelmän osuus koko kiinteis-

tön sähkönkulutuksen huipputehosta arvioitiin muutamien esimerkkikohteiden maaläm-

pöjärjestelmän, asuntojen ja kiinteistösähkön vuoden 2021 huipputehojen avulla. Tyypil-
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lisesti maalämpöjärjestelmän huipputeho vastaa noin 60-70 % koko rakennuksen huip-

putehosta ja muun kulutuksen eli asuntojen ja kiinteistösähkön yhteenlasketun huippute-

hon osuus on noin 30-40 %. Maalämpöjärjestelmän ja rakennuksen muun sähkönkäytön

huippukulutus ei kuitenkaan osunut välttämättä samaan ajankohtaan maalämpöjärjestel-

män huippukulutuksen kanssa vuonna 2021, joten maalämpöjärjestelmän osuus koko

rakennuksen huipputehosta voi olla hieman mitattua suurempi. Sen vuoksi osamitoituk-

sen huomioimiseen käytetään varovaista arviota, jossa rakennuksen huipputehosta 25 %

säilyy muuttumattomana ja 75 % muuttuu maalämpöjärjestelmän osamitoituksen asteen

mukaan edellä kuvatulla tavalla. Kun osamitoituksen aste huomioidaan rakennuksen si-

muloidusta huipputehosta 75 % kattavassa osassa saadaan edellä muodostettu yhtälö

muotoon

K =
(x · Pmax,ka + 1,645 ·

√︁
x(Pmax,s)2)) · (0,75a+ 0,25)

cosφ
, (6.7)

missä on uutena muuttujana a, jolla merkitään osamitoituksen aiheuttamaa huipputehon

kasvua edellä kuvatulla tavalla. Maalämpöjärjestelmän 90 % osamitoituksella huipputeho

kasvaisi arviolta 20 % ja muuttujan a arvoksi tulisi 1,2, mikä vaikuttaa aiemmin valittuun

75 prosenttiin koko rakennuksen simuloidusta huipputehosta ja jäljelle jäävä 25 % huip-

putehosta säilyy näin ollen muuttumattomana. Taulukossa 6.6 esitetään tarkasteltavilla

muuntajilla oleva keskimääräinen vapaa kapasiteetti ja vapaan kapasiteetin perusteel-

la lasketaan yhtälöä 6.7 käyttäen kullekin muuntajakoolle osamitoitus huomioiden suurin

mahdollinen lukumäärä maalämpöön siirtyviä tyypillisiä Helsingin alueen kerrostaloja.

Taulukko 6.6. Taulukkoon on aluksi laskettu keskimääräiset vapaat kapasiteetit tarkastel-
luilla jakelumuuntajilla, joiden vuosienergiasta yli 90 % kulutetaan kerrostaloissa. Kuvan
oikeanpuoleisissa sarakkeissa on laskettu yhtälöä 6.7 käyttäen montako tyypillistä Hel-
singin alueen kerrostaloa voi enintään vaihtaa lämmitystavan maalämpöön eri osamitoi-
tukset huomioiden ennen muuntajan vapaan kapasiteetin käyttämistä kokonaan.

Nimellisteho Vapaa kapasiteetti Lämmitystapamuutoksia (max)

kVA kVA Osamitoituksen aste

100 % 90 % 80 % 60 %

1000 730,8 15 13 11 9

800 527,9 11 9 8 7

630 403,8 8 7 6 5

500 290,1 6 5 4 3

300 119,8 2 2 1 1

Helsingin alueen tyypillisen kerrostalon huipputehon muutos simuloitiin edellä olemassa

olevista lämmitystavoista maalämpöön ja tulokseksi saatiin 95 % alitustodennäköisyydel-
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lä 46,1 kW. Laskennassa muuntajan kuormituksen maksimiarvon oletetaan olevan 100 %

nimellistehosta. Taulukosta 6.6 nähdään, että yleisimmät muuntajakoot 630–1 000 kVA

sallivat maksimikapasiteetin osalta keskimäärin noin 5–15 kpl keskimääräisiä maalämpö-

kerrostaloja niiden osamitoituksen asteesta riippuen. Osamitoitetut järjestelmät mitoite-

taan tyypillisesti 60–80 % rakennuksen lämmitystehon maksimista [29]. Jos simuloidun

100 % osamitoituksen tuloksen oletetaan olevan täystehomitoitettujen järjestelmien tulos,

voidaan päätellä, että 1000 kVA muuntajille mahtuisi osamitoituksesta riippuen 9–15 kpl

keskimääräistä maalämpökerrostaloa, 800 kVA muuntajille 7–11 kpl ja 630 kVA muunta-

jille vastaavasti 5–8 kpl.

6.5 Maalämmön vaikutus kaupunginosassa

Kaikkien Helsingin alueen asuinkerrostalojen sähkönkulutus oli noin 966 GWh vuonna

2020 ja 946 GWh vuonna 2019 [5]. Vuonna 2020 kerrostalojen osuus koko Helsingin

alueen sähkönkulutuksesta oli noin 23 %. Tässä alaluvussa analysoidaan maalämmön

yleistymisen vaikutuksia kaupunginosan tasolla. Tarkasteltavaksi kaupunginosaksi valit-

tiin Vuosaari, jonka kerrostalojen sähkönkulutus on Helsingin suurin. Lisäksi Vuosaari on

Helsingin kymmenen kokonaissähkönkulutukseltaan suurimman kaupunginosan joukos-

sa ja kerrostalojen osuus kaupunginosan sähkönkulutuksesta on merkittävä.

Vuonna 2020 Vuosaaren sähkönkulutuksen mitattu vuosienergia oli 165,4 GWh, josta ker-

rostalojen osuus oli 60,2 GWh eli 36,4 % kokonaiskulutuksesta [5]. Vuosaaressa on Hel-

singin kaupungin rakennustietojen perusteella noin 535 kerrostaloa. Seuraavaksi simuloi-

daan Vuosaaren alueella eri skenaarioita, joissa 10–100 % olemassa olevista kaukoläm-

pöä ja oljylämmitystä käyttävistä kerrostaloista vaihtaa lämmitystavan maalämpöön. Kun

Vuosaaren kaikkien 535 kerrostalon rakennustiedoista lasketaan keskiarvo ja muodos-

tetaan simulaatio 535 keskimääräiselle kerrostalolle olemassa olevilla lämmitystavoilla

(89 % kaukolämpöä ja 11 % öljylämmitystä), saadaan alueen simuloiduksi vuosienergian

keskiarvoksi 64,0 GWh ja huipputehoksi 95 % alitustodennäköisyydellä 21,7 MW. Vuo-

sienergian keskiarvo vastaa 50 % alitustodennäköisyyttä. Alueen vuosienergia olisi 95 %

alitustodennäköisyydellä 65,5 GWh. Taulukossa 6.7 esitetään eri maalämmön yleistymi-

sen skenaarioiden vaikutukset Vuosaaren alueen kerrostalojen sähkönkäyttöön.

Nykytilanteen simuloinnin tulos 64,0 GWh on noin 6 % vuoden 2020 mitattua vuosiener-

giaa korkeampi. Vuonna 2020 Vuosaaren kerrostalojen huipputeho oli tuntimittaustietojen

perusteella noin 18,2 MW. Simuloitu nykytilanteen huipputeho 21,7 MW on noin 19 %

vuoden 2020 mitattua tulosta korkeampi. Vuonna 2019 vastaava Vuosaaren kerrostalojen

sähkönkulutuksen vuosienergia oli 60,7 GWh [5] ja huipputeho 18,3 MW.

Taulukon 6.7 perusteella alueen huipputeho kasvaa hieman vuosienergiaa nopeammin

maalämmön käyttöönoton myötä. Jos olemassa olevista öljylämmitteisistä kerrostaloista

valtaosa siirtyy maalämpöön, kasvaa alueen huipputeho noin 8 % ja vuosienergia 7 %.
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Taulukko 6.7. Maalämmön eriasteisen käyttöönoton simuloitu vaikutus kaupunginosan
kerrostalojen huipputehoon ja vuosienergiaan ja muutos simuloituun nykytilanteeseen
verrattuna. Todellinen vuoden 2020 mittaustulos ja vastaava nykyisillä lämmitystavoilla
simuloitu tilanne. Taulukossa ML kuvaa maalämmön simuloitua osuutta Vuosaaren ker-
rostaloissa, KL kaukolämmön ja Öljy öljylämmityksen osuutta.

Vuosaaren kerrostalot Huipputeho Muutos Vuosienergia Muutos

MW nykyiseen GWh nykyiseen

Mittaustulos 2020 18,2 - 60,2 -

Simuloidut lämmitystavat %

Öljy 11 + KL 89 (nykyinen) 21,7 - 64,0 -

ML 10 + KL 90 23,5 8,0 % 68,4 7,0 %

ML 25 + KL 75 25,2 16,0 % 72,6 13,4 %

ML 50 + KL 50 28,1 29,1 % 79,3 23,9 %

ML 75 + KL 25 30,9 42,4 % 86,3 34,9 %

ML 100 33,8 55,6 % 93,2 45,7 %

Jos sen sijaan kaikki olemassa olevat öljylämmitys- ja kaukolämpökohteet siirtyvät maa-

lämpöön, voi alueen huipputeho kasvaa 56 % ja vuosienergia 46 %. Kuvassa 6.11 esi-

tetään eri maalämmön yleistymisen skenaarioilla tehtyjen ennusteiden vaikutus alueen

sähkönkäyttöön talviviikolla verrattuna vuoden 2020 mitattuun tulokseen. Simuloidusta ja

mitatusta aikasarjasta on valittu eräs tammikuun viikko siten, että kumpikin sarja alkaa

maanantaista.

Kuva 6.11. Vuosaaren alueen kerrostalojen viikon simuloitu kuormituskäyrä eri maaläm-
mön yleistymisen skenaarioilla pitkän aikavälin keskilämpötiloissa eli ilman erillistä läm-
pötilakorjausta. Alueen mitattu käyrä esitetään tummalla värillä.

Kuvasta 6.11 nähdään, että Vuosaaren alueen rakennusten talviviikon sähkönkulutus on

mittausten perusteella ollut arkipäivinä iltaan painottuvaa ja viikonloppuisin aamun säh-
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könkulutus on kasvanut. Viikon suurin kulutus on ollut lauantaina. Aiemmin enemmän

asiakkaiden käyttäytymisestä riippuva ja viikonloppuun painottuva kulutus muuttuu maa-

lämmön myötä tasaisemmaksi viikkotasolla, kun suurempi osa sähkönkulutuksesta riip-

puu rakennuksen lämpöenergian tarpeesta. Lisäksi maalämpöön siirtyminen vahvistaisi

olemassa olevan kuormituksen päivänsisäisiä vaihteluita. Esimerkiksi aamulla sähkönku-

lutus kasvaisi jonkin verran lämpimän veden tarpeen ollessa suuri.

Ulkolämpötilan ja kiinteistöjen sähkönkulutuksen välinen riippuvuus tulisi kasvamaan maa-

lämmön käyttöönoton myötä. Kuvassa 6.11 verrataan Vuosaaren alueen simuloitujen

maalämmön skenaarioiden tuntitehojen käyttäytymistä tammikuussa 8.1.–21.1.2021. Tä-

mä aikaväli valittiin tarkasteluun, koska siihen osuu alkuvuoden 2021 kylmin pakkasjakso

ja 8.1.2021 on maanantaipäivä, joten kuvassa nähdään kaksi kokonaista viikkoa.

Kuva 6.12. Vuosaaren alueen kerrostalojen 14 talvipäivän simuloitu ja lämpötilakorjat-
tu kuormituskäyrä eri maalämmön yleistymisen skenaarioilla. Lämpötilakorjaus on tehty
tammikuun 2021 lämpötiloihin. Kuvan alla olevassa palkissa esitetään vuorokauden kes-
kilämpötilat.

Kuvassa 6.12 suurempi maalämmön osuus alueen kerrostaloista kasvattaa koko alueen

kerrostalojen lämpötilariippuvuutta. Tummansinisellä merkitystä nykyisen tilanteen simu-

laatiosta nähdään, että viikkotasolla alueen kerrostalojen kuormitus ei juuri ollenkaan

vaihtele ulkolämpötilan vaikutuksesta. Sen sijaan skenaariossa, jossa alueen kaikki ra-

kennukset ovat siirtyneet käyttämään maalämpöä, nähdään lämpötilavaihteluiden merki-

tys. Yksi pakkaspäivä 9.1.2021, jolloin tuntilämpötila kävi alimmillaan -12 celsiusastees-

sa, kasvattaisi seuraavan vuorokauden Vuosaaren alueen simuloitujen maalämpöön siir-

tyneiden kerrostalojen tehoja noin 2 MW kuvasta arvioiden. Vastaavasti talven kylmim-

pänä päivänä 15.1.2021, jolloin tuntilämpötila kävi alimmillaan -21 celsiusasteessa, Vuo-

saaren maalämpöön siirtyneiden kerrostalojen sähkönkulutus kasvaisi edeltävään +0 °C

keskilämpötilan arkipäivään verrattuna noin 4 MW kuvasta arvioiden.
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7. HINNOITTELU JA OHJAUS

Tässä pääluvussa tarkastellaan sähkön siirtohinnoittelua ja arvioidaan maalämpöjärjes-

telmän osamitoituksen vaikutusta tyypillisen Helsingin alueen kerrostalon verkkopalve-

lumaksuun. Lisäksi selvitetään kiinteistöjen mahdollisuuksia kysyntäjoustolle ja lämpö-

pumppujen ohjattavuutta.

7.1 Hinnoittelu

Erilaisia sähkönsiirtotuotteita ovat yleis-, aika-, pienjänniteteho- ja keskijännitetehosiirto

ja pientuotanto. Yleis- ja aikasiirtotuotteiden suurimmat sallitut sulakekoot ovat tässä jär-

jestyksessä 63 A ja 80 A. Kaikkien työssä tarkasteltujen maalämpökerrostalojen käyttö-

paikkojen sulakekoot ovat yli 100 A, joten kyseessä olevien kohteiden sähkönsiirtotuote

on pienjännitetehosiirto.

Pienjännitetehosiirron kulutusmaksu on talvisin joulukuusta helmikuuhun maanantaista

perjantaihin klo 07–21 korkeampi kuin muulloin. Laskutuksessa käytettävä teho määräy-

tyy kuukauden aikana maanantaista perjantaihin klo 07–22 suurimman tunnin aikana mi-

tatun keskitehon mukaan. Pienjännitetehosiirto sopii etenkin suuremmille kohteille, joille

yleis- ja aikasiirron maksimisulakekoot ovat riittämättömiä tai kulutus on muutoin suur-

ta. Pienjännitetehosiirtotuotteessa on myös maksu loistehon kulutukselle ja tuotannolle.

Loistehon kuluttamisesta laskutetaan kuukauden suurimman loistehon osalta, josta vä-

hennetään vähintään 50 kvar tai 40 % kuukauden suurimmasta pätötehosta. Loistehon

tuotannon osalta kuukauden suurimmasta tuotetusta loistehosta vähennetään laskutuk-

sessa 10 % kuukauden suurimmasta pätötehosta. [62]

Verkkopalvelumaksujen perusteena olevia kiinteitä kustannuksia muodostuu esimerkiksi

verkkoyhtiön tekemistä investoinneista ja pääoman sitoutumisesta verkkoon. Nämä kus-

tannukset eivät riipu verkossa siirrettävästä energiasta. Verkkoon tehtävien investointien

määrä on esimerkiksi maakaapeloinnin myötä kasvanut ja aiheuttanut hintojen nostoja.

Verkkopalvelumaksussa kiinteiden maksujen osuus on kasvanut. Tämä vastaa verkkoyh-

tiölle aiheutuvia kustannuksia, mutta pienentää asiakkaan mahdollisuutta vaikuttaa verk-

kopalvelumaksuun. [63] Taulukossa 7.1 esitetään yhteenveto Helen Sähköverkon siirto-

tuotteista ja voimassa olevista siirtohinnastoista. Kaikki hinnat esitetään arvonlisäveron

(24 %) kanssa.
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Taulukko 7.1. Helen Sähköverkon siirtotuotteet ja voimassa olevat verkkopalvelun hinnat
(ALV 24 %) [62].

Yleissiirto Aikasiirto PJ-teho KJ-teho Pientuotanto

Suurin sulakekoko (A) 3x63 3x80 - - -

Jännitetaso (kV) 0,4 0,4 0,4 10, 20 0,4, 10, 20a

Perusmaksu (C/kk) 5,51 17,50 32,24 217,00 0,00

Siirtomaksu (c/kWh) 4,07 - - - 0,00

Päiväsiirto - 2,59 - - -

(07–22) (c/kWh)

Yösiirto - 1,35 - - -

(22–07) (c/kWh)

Loistehomaksu - - 2,84b,c 2,84b -

(C/kvar,kk)

Talvipäivä (c/kWh) - - 2,06 1,75 -

(joulu-helmi klo 07-22)

Muuna aikana (c/kWh) - - 1,09 0,78 -

Tehomaksu (C/kW,kk) - 1,59d 5,58 4,56 -
amax 1000 kVA, banto, cotto, dmaksetaan kuukauden kolmanneksi suurimmasta tuntitehosta

Pienasiakkaiden tehoperustaisella siirtohinnoittelulla pyritään pienentämään isompien koh-

teiden tapaan myös pienasiakkaiden kulutushuippuja ja kannustamaan asiakasta kysyn-

täjoustoon. Tehoperustaisessa hinnoittelussa kiinteää osuutta korvataan huipputehoon

perustuvalla tehokomponentilla. Huipputehon suuruuteen perustuvaan hinnoittelun osaan

asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa toisin kuin kiinteään osuuteen. Kulutushuippujen

tasaaminen voi parhaassa tapauksessa siirtää verkkoinvestointeja ja parantaa toimitus-

varmuutta. [63]

Laaja-alainen pienasiakkaiden verkkopalvelumaksun tehokomponentin käyttöönotto voi

kuitenkin tehdä asiakkaiden sähkölaskujen muodostumisesta entistä vaikeammin ymmär-

rettävää. Asiakkaille voi olla myös haastavaa pysyä ajantasalla eri verkkoyhtiöiden erilai-

sista hinnoitteluperusteista. [63] Näistä syistä hinnoittelurakenteiden yhdenmukaistami-

nen verkkoyhtiöiden välillä voisi olla asiakkaiden kannalta selkeää.

7.2 Maalämpöpumpun osamitoituksen vaikutus

verkkopalvelumaksuun

Maalämpöpumpun osamitoitus kasvattaa rakennuksen huipputehoa ja vuosienergiaa, mi-

kä vaikuttaa verkkopalvelumaksun suuruuteen. Seuraavaksi arvioidaan Helsingin tyypilli-

sen maalämpökerrostalon verkkopalvelumaksun suuruus ja maalämpöjärjestelmän osa-
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mitoituksen vaikutus kyseiseen maksuun. Rakennukselle lasketaan kaikkien Helsingin

kerrostalojen rakennustiedoista keskiarvo ja simuloidaan sen kuormitusprofiili. Työssä ai-

emmin havaittiin, että maalämpöjärjestelmän sähkönkulutus kasvaa selvästi noin -10 °C

lämpötilassa. Siksi tässä esimerkissä oletetaan lämpöpumpun osamitoituksen vaikutta-

van rakennuksen huipputehoon, kun pakkanen laskee alle -10 celsiusasteen. Alle -10 °C

tuntilämpötila on saavutettu Helsingissä vuosina 2019 ja 2020 ja alkuvuonna 2021 vain

tammi-, helmi- ja maaliskuussa. Sen vuoksi maalämpöjärjestelmän vaikutus huomioidaan

vain kyseisille kuukausille.

Lisäksi maalämpöjärjestelmän osuutena koko rakennuksen sähkönkulutuksen huippu-

tehosta käytetään aiemmin määritettyä 75 % ja asuntojen ja kiinteistösähkön osuute-

na 25 %. Lämpöpumpun kuormitus kasvaa osamitoituksen asteen muuttuessa aiemmin

kuvatulla tavalla, jossa 90 % osamitoitus kasvattaa maalämpöjärjestelmän huipputehoa

20 % jne.

Sähkönsiirtotuotteena käytetään pienjännitetehosiirtotuotetta, joka oli kaikkien työssä tar-

kasteltujen maalämpökerrostalojen sähkönsiirtotuote. PJ-tehosiirtotuotteen tariffien hin-

toina käytetään voimassa olevan Helen Sähköverkon hinnaston mukaisia hintoja, mitkä

esitettiin taulukossa 7.1. Pienjännitetehosiirron tehomaksuun vaikuttaa kiinteistön kuu-

kauden aikana toteutunut huipputeho ja energiamaksuun kuukauden aikana kulutettu

sähköenergia.

Simuloidusta kuormitusprofiilista muodostetaan lämpötilakorjatut profiilit vuoden 2020 ja

alkuvuoden 2021 toteutuneilla lämpötiloilla. Kuormitusprofiilin perusteella määritetään tam-

mi-, helmi- ja maaliskuulle kuukauden huipputehot 95 % alitustodennäköisyydellä lämpö-

tilakorjattuna vuoteen 2021, koska kyseinen vuosi oli edeltävää kylmempi, mikä kasvattaa

huipputehoja. Nämä ensimmäisen kolmen kuukauden huipputehot muuttuvat tässä esi-

merkissä maalämpöpumpun osamitoituksen mukaan. Loppuvuodelle huipputehot määri-

tetään vastaavasti lämpötilakorjattuna vuoteen 2020. Loppuvuoden huipputehot pysyvät

muuttumattomina tässä esimerkissä.

Huipputehon kasvu huomioidaan vuosienergian kasvuna niiltä tunneilta, joilla lämpötila

oli vuonna 2021 alle -10 °C. Kyseisiä tunteja oli 316 kpl, joista valtaosa helmikuussa.

Vuosienergia kasvaa näiden tuntien osalta huipputehon tapaan osamitoituksen vaikutuk-

sesta. Vuosienergia jaetaan kuukausille kuukauden huipputehojen suhteessa, jotta talvi-

kuukausilla voidaan erottaa talvipäivän ja muun ajan energiamaksu. Talvipäivän energia-

maksu erotetaan talvikuukausien tammi-, helmi- ja joulukuun sähköenergiasta suoraan

tuntien suhteessa eli talvipäivänä klo 07–22 on 15 tuntia, joten energiasta 15/24 osoi-

tetaan tälle ajalle. Tälle osalle sähköenergiasta käytetään talvipäivän energian hintaa.

Edellä esitettyjä yksinkertaistuksia käyttäen on tehty arvio tyypillisen Helsingin maaläm-

pökerrostalon verkkopalvelumaksusta ja arvioitu maalämpöjärjestelmän osamitoituksen

vaikutusta maksun suuruuteen.
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Taulukko 7.2. Maalämpöpumpun osamitoituksen vaikutus tyypillisen Helsingin kerrosta-
lon vuotuiseen verkkopalvelumaksuun. Arvio on tehty simuloituihin kuormitusprofiileihin
perustuen.

Esimerkkikohteen Osamitoituksen aste

kustannukset 100 % 90 % 80 % 60 %

Tehomaksu 2016 C 2081 C 2176 C 2367 C

Energiamaksu 2526 C 2567 C 2599 C 2660 C

Perusmaksu 387 C 387 C 387 C 387 C

Yhteensä 4929 C 5034 C 5162 C 5414 C

Muutos
- 105 C 233 C 484 C

- 2,1 % 4,7 % 9,8 %

Taulukossa 7.2 esitettävän hinnoitteluesimerkin mukaan maalämpöjärjestelmän 90 % osa-

mitoitus kasvattaa vuotuisen verkkopalvelumaksun hintaan noin 2,1 %, 80 % osamitoitus

4,7 % ja 60 % osamitoitus 9,8 %. Kustannusvaikutus verkkopalvelumaksuun eri osami-

toituksilla on alhainen verrattuna siihen, kuinka paljon suurempia huipputehoja simuloidut

kuormitukset aiheuttivat. Alhaisin osamitoitus 60 % aiheutti tässä simulaatiossa kiinteis-

tön maalämmön käyttöpaikalle 80 % huipputehon kasvun, mikä vaikutti 75 prosenttiin

koko liittymän huipputehosta, koska muuttumattomaksi osuudeksi oletettiin 25 %. Koko

liittymän huipputeho kasvoi näin ollen noin 60 %. Huipputehon 60 % kasvu aiheuttaisi

siis PJ-tehotuotteen hintaan vain noin 10 % kasvun. Jotta sähkönjakeluverkon kannal-

ta epäsuotuisten huipputehojen vähentämiseen voitaisiin kannustaa asiakkaita nykyistä

enemmän, voisi verkkopalvelumaksun tehokomponenttia kasvattaa nykyisestä. Tämän

hinnoitteluesimerkin laskemiseen on kuitenkin käytetty monia yksinkertaistuksia ja simu-

laatiota, joten maalämpöjärjestelmän osamitoituksen todellinen kustannusvaikutus pitäisi

varmistaa oikeiden esimerkkikohteiden avulla.

7.3 Kysyntäjousto ja lämpöpumppujen ohjaus

Sähköjärjestelmän kulutuksen ja tuotannon tasapainoa voidaan ylläpitää säätämällä tar-

peen mukaan kuormien ja tuotannon määrää. Kysyntäjousto on tärkeä tulevaisuuden

joustavan ja sääriippuvan sähköjärjestelmän mahdollistaja. Lisäksi korkea sähkönsiirto-

kapasiteetti ja energiavarastot edistävät joustavan sähköjärjestelmän kehittymistä. Kysyn-

täjoustolla voidaan siirtää verkostoinvestointien tarvetta tasaamalla kuormitushuippuja,

tehostaa sähkömarkkinoiden toimintaa sekä vähentää kasvihuonepäästöjä ja energian-

tuotannon kustannuksia pienentämällä usein fossiilisilla polttoaineilla tuotetun varavoiman

tarvetta. [64] Asiakkaat voivat pyrkiä kysyntäjouston avulla pienentämään energianhan-

kinnan kustannuksiaan siirtämällä kulutustaan edullisempaan ajankohtaan.
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7.3.1 Kiinteistöjen kysyntäjousto ja sähköenergian varastointi

Kerrostaloissa kysyntäjouston kannalta kiinnostavat kuormat sijaitsevat tyypillisesti kiin-

teistösähkön käyttöpaikalla ja niillä voidaan vaikuttaa kiinteistön energianhankinnan kus-

tannuksiin. Lisäksi huoneistokohtaista kysyntäjoustoa voidaan toteuttaa kotiautomaatiol-

la, jolla voidaan ohjata esimerkiksi kodinkoneita ja valaistusta [65]. Santeri Rajalan diplo-

mityön [64] mukaan kysyntäjoustoon parhaiten soveltuvia laitteita ovat sellaiset, joita voi-

daan ohjata automaatiolla. Merkittäviä ohjattavia kuormia kerrostalokiinteistöissä ovat esi-

merkiksi sähköautojen lataus, lämpöpumput ja vedenlämmitys, sulanapito ja sähkövaras-

tot. Myös kiinteistön kyky varastoida lämpöenergiaa esimerkiksi rakenteisiin ja vesisäiliöi-

hin on kysyntäjouston kannalta hyödyllistä [64].

Kuormien ohjaamiselle on tyypillisesti rajoitteita. Esimerkiksi maalämpöpumpun tulee käyn-

nistyä uudelleen, jos huoneiston lämpötila laskee asetetun alarajan alapuolelle ja sähkö-

autoa ladata ennen seuraavaa ajosuoritetta. Samaan tapaan ilmanvaihdon tulee huoleh-

tia huoneilman laadusta ja lämpimän käyttöveden lämpötilan pysyä välillä 55–65 °C [25].

Rajoitteiden vuoksi toisilla kuormilla on enemmän joustopotentiaalia ajankohdasta ja olo-

suhteista riippuen kuin toisilla. Rajoitteista huolimatta joustopotentiaalia voidaan kasvat-

taa ennakoimalla. Esimerkiksi rakennuksen tai lämminvesivaraajan lämpötilaa voidaan

lämmittää etukäteen tavallista enemmän, jotta haluttuna ajankohtana lämmitystä voidaan

ohjata. Myös esimerkiksi huoneilman lämpötilan vaihteluvälin kasvattaminen parantaa jär-

jestelmän ohjattavuutta, kun ilman lämpötila voi muuttua aiempaa enemmän ilman, että

järjestelmän tulee lisätä lämmitystä.

Sähkövarastot ovat olennainen osa tulevaisuuden sähköjärjestelmää ja sähkövarastojen

yleistyessä ne osaltaan lisäävät kysyntäjouston toteutusmahdollisuuksia. Sähkövaras-

toa voidaan hyödyntää asiakkaan sähkönkäytön aiheuttamien kustannusten minimointiin.

Asiakas voi edullisen sähkön markkinahinnan aikaan varastoida energiaa ja kuluttaa sen

hinnan ollessa korkealla. Sähkövaraston avulla voidaan leikata asiakkaan kulutushuip-

puja ja vaikuttaa näin tehomaksun suuruuteen. Myös paikallisen tuotannon tuottamaa

energiaa voidaan varastoida myöhempää käyttöä varten sen sijaan, että ylijäämäsähkön

syöttää verkkoon. [66] Suomen verottaja määrittelee sähkövarastoiksi kaikki kemialliset

sähkövarastot, joita ovat esimerkiksi litiumioni- ja lyijyakut, virtausakut ja kondensaattorit

[67].

Pienten sähkövarastojen piti vuoden 2021 alkuun saakka maksaa sähköveroa sekä ladat-

taessa varasto että silloin, kun sähkö luovutetaan uudelleen käyttöön. Sähkön varastoin-

tia tulee verottaa vain yhteen kertaan, koska varastointi ei ole kulutusta, vaan kulutuksen

siirtämistä toiseen ajanhetkeen. [66] Vuoden 2021 alusta voimaan tulleessa muutokses-

sa asetukseen 66/2009 tarkastettiin verotusta energiayhteisöjen ja sähkövarastojen osal-

ta, joten itse tai samalla kiinteistöllä kulutetusta varastoidusta sähköenergiasta ei enää

veloiteta sähköveroja ja verkkopalvelumaksuja. [68]
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Sähköauton akku voi toimia kiinteistössä kysyntäjouston mahdollistajana sähkövaraston

tapaan. Monissa sähköautoissa on valmius kaksisuuntaiseen sähkönsiirtoon. Lisäksi la-

tauspisteisiin tarvitaan valmius kaksisuuntaiseen sähkönsiirtoon, jotta sähköautoa voi-

daan käyttää sähkövarastona. Tällöin sähköauton seuraavan ajon ajankohta tulisi kyetä

ennustamaan riittävällä tarkkuudella, jotta auton akku olisi ladattu ajoon lähtiessä. [10]

Joustoresurssien, kuten sähkölaitteiden ja -varastojen ohjaus on usein mahdollista toteut-

taa hintaperustaisesti esimerkiksi sähköenergian pörssihintaan perustuen. Sähköener-

gian hinnan ollessa korkea, se kannustaa asiakkaita kuluttamaan vähemmän ja mahdolli-

suuksien mukaan käyttämään sähkövarastoja. Sähköenergian hintaan pohjautuva ohjaus

voi kuitenkin kasvattaa sähköverkon kuormitusta, koska hintaohjautuvat laitteet kytkeyty-

vät päälle hinnan ollessa alhainen [69]. Suuri määrä asiakkaita voi kytkeä hintaohjatut

sähkölaitteensa samaan aikaan päälle sähköenergian hinnan laskiessa. Sähköenergian

pörssihinta ei välttämättä kuvaa Helsingin tai edes Suomen sähköverkon tilannetta, vaan

hintaan vaikuttavat Pohjoismaiden ja Euroopan sähköntuotanto ja -kysyntä. Sähköener-

gian pörssihinnan mukaan tapahtuvan ohjauksen aiheuttamia kuormituksia voisi pyrkiä

tasaamaan tehopohjaisella verkkopalvelumaksulla [69].

Kiinteistöjen sähkövarastot ja sähköautojen akut ovat tyypillisesti pienikokoisia, joten nii-

den avulla yksittäisen kiinteistön ei ole mahdollista tarjota joustoja sähkömarkkinoilla. Re-

servimarkkinoilla suuret asiakkaat voivat tarjota joustoresurssejaan sähkömarkkinoille.

Reservimarkkinoilla on erilaisia tuotteita, joilla ylläpidetään kantaverkon taajuutta hyvin

nopeasta sekunnin osien säätöajasta alkaen noin 15 minuutin kuluessa säätyviin resurs-

seihin. Kerrostalokiinteistöillä ei ole käytännössä suoraan mahdollisuutta osallistua reser-

vimarkkinoille, joilla toimiakseen täytyy voida tarjota tuotteesta riippuen vähintään 100 kW

säätöteho [70]. Ison maalämpökerrostalon vuoden huipputeho voi olla noin 100–200 kW,

joten yli 100 kW kuormanohjauksen toteuttaminen ei ole mahdollista ja suuren sähkö-

varaston rakentaminen vain sähkömarkkinatoimintaa varten ei ole teknis-taloudellisesti

järkevää. Sen sijaan kerrostalokiinteistöt voivat toteuttaa kysyntäjouston omien sähkön-

hankintakustannusten laskemiseksi tai ne voivat hyödyntää sähkömarkkinoille osallistu-

miseksi joustopalvelujen tarjoajia eli aggregaattoreita. [10] Kuvan 7.1 aggregaattori voi

toimia useiden asiakkaiden ryhmän kokoajana ja käydä kokonaisuudella kauppaa sähkö-

markkinoilla.

Aggregaattori mahdollistaa tuotanto- tai kulutusasiakkaiden yhteenliittymän. Asiakkaiden

yhteenliittymän kulutus ja tuotanto voidaan optimoida markkinatilanteen mukaan, jotta

esimerkiksi korkean hinnan aikana hyödynnetään omia varastoja ja pientuotantoa ja ma-

talan hinnan aikana varastoidaan sähköä ja lämmitetään käyttövettä. Asiakkaiden yhteen-

liittymälle joustopalveluita tarjoavaa toimijaa, joka ei ole sähkömyyjä eikä tasevastaava,

kutsutaan riippumattomaksi aggregaattoriksi. Riippumattomien aggregaattorien toimintaa

koskevaa toimintamallia tullaan kehittämään, jotta varmistetaan tasapuolisuus eri markki-

natoimijoiden välillä. [66]
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Kuva 7.1. Aggregaattori kokoaa usean asiakkaan ryhmän ja toimii sen ja markkinoiden
välillä. [66]

Tulevaisuudessa kysyntäjoustolle voi löytyä lisää käyttökohteita esimerkiksi energiayhtei-

söistä. Energiayhteisö voi olla hajautettu maantieteellisesti tai se voi olla paikallinen yhtei-

sö samalla kiinteistöllä ja kiinteistön läheisyydessä. [66] Paikallisen energiayhteisön osa-

puolia ovat samassa kiinteistössä toimivat osapuolet, kuten asukkaat. Paikallinen ener-

giayhteisö voi ulottua myös kiinteistörajojen ulkopuolelle, kunhan kokonaisuudella on yk-

sittäinen liittymispiste sähköverkkoon. [71] Kysyntäjouston lisäksi energiayhteisön jäse-

net voivat pyrkiä esimerkiksi yhdenmukaistamaan käytettyjä energiamuotoja, laskemaan

energian hankinnan kustannuksia, tuottamaan sähköä paikallisesti tai parantamaan yh-

teisön jäsenten sähkön toimitusvarmuutta. [66]

7.3.2 Lämpöpumppujen ohjaus

Edeltävässä alaluvussa havaittiin lämpöpumppujen olevan yksi merkittävistä jouston mah-

dollistajista kiinteistöissä. Fisher D. Matedi H. [72] tekemän kirjallisuuskatsauksen mu-

kaan tarve lämpöpumppujen ohjaukselle voidaan jakaa kolmeen kokonaisuuteen: ener-

gian hintaan perustuva ohjaus, sähköverkon kuormitusta rajoittava ohjaus ja uusiutuvien

energianlähteiden hyödyntämisen mahdollistava ohjaus. Lisäksi näistä kokonaisuuksista

voidaan muodostaa erilaisia kombinaatioita. Hinnoitteluun perustuvan ohjauksen tavoit-

teena on saavuttaa mahdollisimman alhaiset sähkönkulutuksesta aiheutuvat kustannuk-

set laskemalla huipputehoa ja energiankulutusta, jotka vaikuttavat hinnan teho- ja ener-

giakomponentteihin.

Sähköverkon kannalta lämpöpumppujen ohjauksen tavoitteena on kirjallisuuskatsauksen

[72] mukaan rajoittaa huippukuormituksia ja vähentää tarvetta verkon vahvistamiselle,

auttaa tukemaan verkon jännitettä heikoissa verkoissa ja käyttää lämpöpumppuja reser-

vinä. Jännitteen tukeminen voi tulla kyseeseen pitkien johtojen päissä sijaitsevissa koh-

teissa, mutta lämpöpumpuilla ei voida tarjota kovin pitkäaikaista ohjattavuutta. [72]
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Lämpöpumppujen ohjauksella on mahdollista rajoittaa kuormitushuippuja, mutta ohjatta-

vuus heikkenee ulkolämpötilan laskiessa. Lämpöpumpulla voidaan varastoida lämpöä en-

nen ennustettua huippukulutuksen ajankohtaa, jolloin pumppu voidaan kytkeä pois päältä

ja käyttää lämpövarastoa. Lämpövarastona toimivan lämminvesivaraajan tyhjentyessä tai

sen lämpötilan laskiessa alle minimilämpötilan täytyy lämpöpumpun alkaa tuottaa läm-

mintä vettä. Ulkoilman jäähtyessä tarvitaan tilojen lämmittämiseksi enemmän lämmintä

vettä, joka kuluttaa vettä säiliöstä nopeammin ja käynnistää säiliön tyhjentyessä lämpö-

pumpun. Lämpimän veden tarpeen ollessa suurta ei lämpöpumppua voida käyttää kuor-

manhallintaan. Kasvattamalla lämpimän veden varastoja voidaan kasvattaa lämpöpump-

pujen ohjattavuutta. [73] Lämpöpumppuja ei voida aina käyttää huippukuormien rajoitta-

miseen esimerkiksi kovien pakkasten aikana ja huonosti toteutetusta ohjauksesta voi olla

enemmän haittaa kuin hyötyä ongelmalle, jota yritetään ratkaista. [72]

Kiinteistöihin asennetaan kasvavassa määrin aurinkopaneeleita. Uusiutuvien energian-

lähteiden tehokkaan hyödyntämisen mahdollistamiseksi lämpöpumppujen ohjauksella py-

ritään kuluttamaan mahdollisimman suuri osa itse tuotetusta sähköstä tasapainottamal-

la kulutuksen ja tuotannon eroja. Kiinteistön sähköntuotannon ollessa korkeaa voidaan

lämpöpumpulla varastoida lämpöä ja kuluttaa varastoa myöhemmin, kun kulutusta on vä-

hemmän. Haasteen etenkin aurinkoenergian tehokkaalle hyödyntämiselle lämpöpumpuil-

la aiheuttaa lämmityksen tarpeen ja aurinkovoimalan huipputuotannon ajoittuminen isol-

ta osin eri vuodenaikoihin. Jos lämpöpumppua käytetään myös jäähdytykseen, voidaan

varastoida kylmää nestettä ja käyttää lämpöpumppua myös jäähdytyksessä aurinkoener-

gian vaihteluiden hyödyntämiseen. Jäähdytystä voidaan tarvita esimerkiksi liikerakennuk-

sissa enemmän kuin asuinrakennuksissa, koska lämpökuormaa voi olla liikerakennuk-

sessa enemmän [74]. Uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämisessä vaihtuvan nopeu-

den invertterilämpöpumput voivat mahdollistaa jatkuvan reagoinnin energiantuotantoon.

Reagoimalla omalla kulutuksella nopeasti muuttuvaan uusiutuvan energian tuotantoon

voidaan maksimoida oma kulutus ja minimoida verkosta ostettava ja sinne myytävä säh-

kö. [72]

Lämpövarastoja voidaan käyttää lämmitys- tai jäähdytysajankohdan siirtämiseen. Kiin-

teistön lämpövarasto voi olla passiivinen tai aktiivinen. Passiivinen lämpövarasto voi olla

esimerkiksi raskasrakenteinen seinä- tai lattiamateriaali, joka sitoo lämpöä. Passiivinen

lämpövarasto hidastaa lämpötilavaihteluita, joka auttaa pitämään rakennuksen lämpimä-

nä ulkoilman jäähtyessä, mutta lisää lämpimällä säällä jäähdytystarvetta. Aktiiviseksi va-

rastoksi voidaan lukea sellaiset varastointitavat, joiden hyödyntämiseksi tarvitaan energi-

aa. Esimerkiksi pumpun käyttäminen lämmön varastoimiseksi energiakaivoon tai säiliöön

tekee energiavarastosta aktiivisen. [74]
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8. JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO

Tämän diplomityön tavoitteena oli analysoida olemassa olevia maalämpökerrostaloja ja

niiden yleistymisen verkostovaikutuksia Helsingin alueen sähkönjakeluverkossa. Ensim-

mäinen tutkimuskysymys on: Miten lämmitystapamuutos vaikuttaa kerrostalokokoluokan

maalämpökohteiden yleistymiseen Helsingin alueella? Tähän vastattiin etenkin luvussa

5, jossa analysoitiin lämmitystapamuutoksen vaikutuksia Helsingin alueen maalämpöker-

rostalojen yleistymiseen olemassa olevien kohteiden avulla. Työssä etsittiin Helsingin alu-

eella sijaitsevat maalämpökerrostalot Helsingin kaupungin maalämpökaivodatan avulla ja

tarkempaan tarkasteluun valittiin kiinteistöt, joilla on vähintään viisi energiakaivoa. Kysei-

sistä kohteista haettiin verkkoyhtiön projektitietokannasta kiinteistön sähköpiirustukset,

joiden perustella valittiin kohteet, joissa havaittiin varmuudella olevan maalämpöjärjestel-

mä. Lisäksi alle 100 A:n maalämmön käyttöpaikat rajattiin tarkastelun ulkopuolelle. Yh-

teensä työssä tarkasteltiin 41:tä kiinteistöä, joilla on yhteensä 67 rakennusta. Valtaosa

tarkasteltavista rakennuksista on asuinkerrostaloja. Kyseinen kohteiden määrä on riittävä

olemassa olevien kohteiden analysoimiseksi, mutta suuremmalla tarkastelujoukolla voisi

saada tarkempia tuloksia. Etenkin isoimpien kerrostalojen määrä voisi olla suurempi.

Olemassa olevien maalämpökerrostalojen tyypillinen koko määritettiin muun muassa ker-

rosalan ja sähköisten ominaisuuksien avulla. Lisäksi tarkasteltiin kohteiden alueellista ja-

kautumista Helsingissä ja selvitettiin, miten maalämpöjärjestelmä tyypillisesti liitetään sa-

neerattavan kiinteistön sähköjärjestelmään. Maalämpö on alkanut yleistyä Helsingin alu-

een kerrostaloissa 2020-luvun vaihteessa muun muassa energiamurroksen ja fossiilisten

polttoaineiden käytöstä aiheutuvien kustannusten kasvun vuoksi.

Työssä tehtyjen havaintojen perusteella maalämpöä ovat ottaneet aktiivisesti käyttöön

etenkin pienet ja keskisuuret kerrostalot, jotka ovat kerrosalaltaan alle 4 000 m2. Maa-

lämpökerrostaloja on melko tasaisesti Helsingin kantakaupungin ulkopuolella sijaitsevis-

sa kaupunginosissa. Kantakaupungissa tiivis rakentaminen rajoittaa energiakaivojen po-

raamista. Toistaiseksi isoja maalämpökerrostalojen keskittymiä ei ole muodostunut Hel-

singin alueelle, mutta keskittymien muodostuminen on mahdollista esimerkiksi taloyhtiöi-

den yhteishankkeiden myötä. Keskittymissä maalämmön osuus alueen rakennusten läm-

mitystavoista voi kasvaa merkittävästi, jolloin ne vaikuttavat alueen sähkönjakeluverkon

kuormitukseen keskimääräistä enemmän.
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Toinen tutkimuskysymys kuuluu: Miten lämmitystapaa vaihtavien kerrostalojen lämmi-

tys vaikuttaa niiden kuormitusprofiileihin? Tähän vastattiin luvuissa 5 ja 6. Luvussa 5

muodostettiin tarkastelluille maalämpökerrostaloille kuormitusprofiilit kahdella eri tavalla

ja vertaamalla saatuja tuloksia mitattuun tuntiaikasarjaan. Luvussa 6 maalämpöjärjestel-

män osamitoituksen tarkastelut sekä jakelumuuntajan ja Vuosaaren simuloitujen kuormi-

tuskäyrien tarkastelut vastaavat osaltaan tähän tutkimuskysymykseen. Lisäksi kuormitus-

profiilien muodostamista simuloituja kuormia yhdistämällä ja kuormitusprofiilin lämpötila-

korjausta käsiteltiin tutkimusmenetelmissä luvussa 4.

Kiinteistön kuormitusprofiilin mallintamiseen ja useamman kiinteistön kuormien ennus-

tamiseen hyödynnettiin Tampereen yliopiston toteuttaman tyyppikäyttäjätutkimuksen [51]

tuloksena luotua Excel-työkalua. Kyseisellä työkalulla voidaan muodostaa ennusteet ra-

kennuksen huipputeholle, vuosienergialle ja kuormitusprofiilille, kun annetaan lähtötietoi-

na rakennuksen tyyppi, lämmitystapa ja rakennustietoja, kuten tilavuus, kerrosala ja ra-

kennusvuosi.

Tyyppikäyttäjätutkimuksen työkalun havaittiin toimivan tarkasti 27 kerrostalon simulaatios-

sa, jota verrattiin vastaavaan mitattuun tuntiaikasarjaan. Työkalua kannattaa hyödyntää

siten, että tarkasteltavan alueen rakennusten rakennustiedoista lasketaan keskiarvo ja

kaikilla tarkasteltavilla rakennuksilla oletetaan olevan nämä keskimääräisen rakennuksen

rakennustiedot. Näin Excel-työkalua on nopeaa hyödyntää suurenkin alueen kuormitus-

profiilin simulointiin ja simuloinnin tulos on tämän työn havaintojen mukaan lähes yhtä

tarkka kuin tilanteessa, jossa kaikille tarkasteltaville rakennuksille simuloidaan erilliset

kuormitusprofiilit.

Kuormitusprofiilin lämpötilakorjauksen osalta voidaan pohtia, onko yksittäisen vuoden

lämpötilojen käyttäminen simuloinnissa tarkoituksenmukaista vai pitäisikö korjaus teh-

dä esimerkiksi pitkän aikavälin keskiarvolämpötilaan tai tietyn poikkeuksellisen kylmän

tai lämpimän vuoden lämpötiloihin. Huipputeho vaikuttaa verkon mitoitukseen, jolloin on

parempi käyttää äärilämpötilaa verkon komponenttien teknisen toimivuuden varmistami-

seksi. Sen vuoksi huipputehon osalta simuloinneissa on lisäksi mielekästä käyttää keski-

hajonnan huomioimiseen korkeaa alitustodennäköisyyttä, kuten 95 %. Vuosienergian ta-

pauksessa keskimääräinen arvo on usein ääriarvoja kiinnostavampi, jolloin simuloinnissa

on hyvä käyttää pidemmän aikavälin keskilämpötilaa. Tällöin myöskään korkean alitus-

todennäköisyyden käyttäminen keskihajonnan huomiointiin ei ole välttämättä mielekästä

vaan esimerkiksi 50 % alitustodennäköisyys voi riittää.

Maalämpöpumput ovat usein osamitoitettuja rakennuksen lämmityksen huipputehoon ver-

rattuna ja maalämpöjärjestelmän lisälämmönlähteenä käytetään tyypillisesti sähkökatti-

laa. Sähkökattilan sähkövastus aiheuttaa osamitoitetun maalämpöjärjestelmän sähkön-

kulutukselle merkittävän kasvun käynnistyessään talven pakkasilla. Työn esimerkkikoh-

teissa havaittiin sähkökattilan käynnistyminen pakkasen kiristyessä noin alle -10 celsius-
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asteeseen. Tällöin maalämpöjärjestelmän sähkönkulutuksen huipputehon kasvuksi ar-

vioitiin 90 % osamitoitetulla järjestelmällä noin 20 %, 80 % osamitoitetulla 40 % ja 60 %

osamitoitetulla järjestelmällä 80 %.

Kolmas ja viimeinen tutkimuskysymys on: Kuinka lämmitystapaa vaihtavien maalämpö-

kerrostalojen yleistyminen vaikuttaa olemassa olevan pienjännitejakeluverkon mitoituk-

seen? Tähän vastattiin etenkin luvussa 6, jossa tutustuttiin Helsingin sähkönjakeluverkon

rakenteeseen ja analysoitiin maalämpökerrostalojen vaikutuksia jakeluverkossa kolmella

tasolla: kiinteistöjen liittymissä, jakelumuuntajilla ja Vuosaaren kaupunginosassa. Kysei-

sistä tuloksista tehdään seuraavaksi yhteenvetoa ja pohditaan johtopäätöksiä Helsingin

sähkönjakeluverkon kannalta. Kokonaisuudessaan työlle asetettu tavoite saavutettiin ja

tutkimuskysymyksiin löydettiin vastauksia analysoimalla olemassa olevia kohteita ja teke-

mällä sähkönkäytön simulointeja.

Kiinteistöjen liittymissä selvitettiin lämmitystapamuutoksen vaikutuksia liittymän kuormal-

le. Kiinteistön liittymän huipputehon ja vuosienergian karkeaan arviointiin luotiin yksinker-

taiset lineaariset mallit kiinteistön rakennusten tilavuuden ja kiinteistöllä sijaitsevien ener-

giakaivojen tietojen avulla. Maalämpöjärjestelmä kasvattaa tarkasteltavissa kiinteistöis-

sä sähkönkulutuksen huipputehoa keskimäärin noin 90 kW ja vuosienergiaa 150 MWh.

Lämmitystapamuutoksen jälkeen maalämpökerrostalojen liittymien keskimääräinen kuor-

mitusaste on 48 % sulakekoon sallimasta maksimitehosta. Kun huomioidaan vain maa-

lämmön vaikutus, olisi noin 50–70 %:lle maalämpökerrostaloista riittänyt puolta pienempi

liittymä. Vaihteluväli riippuu rajalla olevien kohteiden tulkinnasta.

Liittymien vapaan kapasiteetin määrä selvitettiin 200 A pääsulakekoon kerrostalojen liitty-

missä. Tarkasteluun valittiin kyseiset liittymät, koska liittymän koon kasvaessa yli 200 A:n

ja nykyään yhä useammin yli 250 A:n tarvitaan uusi liittymisjohto, mikä tarkoittaa uuden

vapaan lähdön käyttämistä jakokaapista tai muuntamolta ja kaapeli-investointia mahdol-

lisine kaivuineen. Vastaavasti liittymän koon ylittäessä 500 A tarvitaan kolmas kaapeli.

Kerrostaloissa yhden ja kahden kaapelin välinen raja on kuitenkin useammin merkittävä.

Keskimäärin 200 A kerrostalojen liittymissä on 95 % alitustodennäköisyydellä vähintään

90 kW vapaata kapasiteettia, joka keskimäärin riittäisi maalämpöjärjestelmän käyttöön-

ottoa varten. Helsingin sähkönjakeluverkossa ei ole näiden tarkastelujen perusteella pai-

netta uusille kiinteistöjen liittymiskaapeleille vain maalämmön vuoksi. Tosin asiakas voi

varautua lisäksi esimerkiksi sähköautojen lataukseen, mikä voi aiheuttaa liittymän laajen-

tamisen tarpeen. Maalämpöön siirtyviä asiakkaita kannattaa ohjeistaa liittymän mitoituk-

sessa, jotta liittymien ylimitoitusta voidaan mahdollisuuksien mukaan vähentää. Näin väl-

tettäisiin tarpeettomia kaapeli-investointeja ja jakeluverkossa voitaisiin hyödyntää muun-

tajien ja jakokaappien lähtöjä tehokkaasti.

Maalämpökerrostalojen vaikutuksia jakelumuuntamoilla arvioitiin aluksi simuloimalla yk-

sittäisen muuntajan kuormia. Tämän jälkeen tehtiin laajempi katsaus, jossa analysoi-
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tiin sellaisia Helen Sähkönverkon jakeluverkon jakelumuuntajia, joiden kuormituksesta yli

90 % muodostuu kerrostalojen sähkönkulutuksesta. Tällaisia muuntajia oli 154 kpl. Eri

muuntajakokojen keskimääräisen vapaan kapasiteetin avulla arvioitiin, montako Helsin-

gin alueen tyypillistä kerrostaloa voisi vaihtaa lämmitystavan maalämpöön kyseisillä jake-

lumuuntajilla ilman, että muuntajan nimellisteho ylitetään. Esimerkiksi 630 kVA muuntajil-

la olisi keskimäärin vapaata kapasiteettia 404 kVA, joka riittäisi keskimäärin noin 5–8:lle

maalämpöön siirtyvälle kerrostalolle maalämpöjärjestelmän osamitoituksesta riippuen.

Helsingin sähkönjakeluverkossa muuntajien kapasiteetti on tyypillisesti riittävä olettaen,

että muuntajilla on korkeintaan noin 5–10 kerrostaloa, joista kaikki eivät ole todennäköi-

sesti siirtymässä maalämpöön lähitulevaisuudessa. Muuntajien osalta merkittävämpi tar-

kastelu on vapaiden lähtöjen riittävyys liittymien kokojen kasvaessa uusilla kaapeleilla.

Jos yhden muuntamon alueella kaikki kerrostalot siirtyisivät käyttämään maalämpöä, voi-

si jakelumuuntajan kuormitus kasvaa merkittävästi aiheuttaen tarpeen tarkastella alueen

varasyöttöyhteyksiä uudelleen. Yleisesti ottaen muuntajille ei pitäisi aiheutua maalämmön

vaikutuksesta investointitarpeita.

Vuosaari valittiin alueellisen tarkastelun kohteeksi, koska sen kerrostalojen sähkönku-

lutus on korkein kaikista Helsingin kaupunginosista ja kerrostalojen sähkönkulutuksen

osuus koko kaupunginosan sähkönkulutuksesta on merkittävä 36,4 % (2020). Vuosaa-

ren alueen kerrostaloilla simuloitiin maalämmön yleistymisen vaikutusta kaupunginosan

sähkönkulutukseen skenaarioissa, joissa 10–100 % alueen kerrostalosta vaihtaa lämmi-

tystavan maalämpöön. Jos Vuosaaren alueen öljylämmitetyt kerrostalot siirtyisivät pää-

osin käyttämään maalämpöä kasvaisi kaupunginosan sähkönkulutuksen huipputeho 8 %

ja vuosienergia 7 %. Vastaavasti, jos kaikki Vuosaaren kerrostalot vaihtaisivat lämmitys-

tavan maalämpöön alueen sähkönkulutuksen huipputeho kasvaisi noin 56 % ja vuosie-

nergia 46 %. Maalämmön yleistymisen vaikutuksia alueen kuormituksen käyttäytymiseen

analysoitiin viikkotasolla ja havaittiin, että suurempi maalämpökerrostalojen osuus kas-

vattaa alueen sähkönkulutuksen lämpötilariippuvuutta.

Maalämmön 100 % käyttöönotto kerrostaloissa on hyvin epätodennäköinen skenaario,

koska se tarkoittaisi suuria muutoksia kiinteistöissä ja luopumista keskitetystä kaukoläm-

mön tuotannosta ja jakelusta kokonaan. Nyt ennustettava trendi on, että olemassa ole-

va öljylämmitetty rakennuskanta siirtyy kustannussyistä vaihtoehtoisiin lämmitystapoihin

maalämpö mukaan lukien. Tämän lisäksi jonkin verran kaukolämpöasiakkaita voi siirtyä

maalämpöön. Maalämmön yleistymiseen vaikuttaa etenkin kaukolämmön ja sähkön epä-

varma hintakehitys, mikä määrittelee suurelta osin maalämmön kannattavuutta suhteessa

kaukolämpöön. Esimerkiksi kaukolämmön tuotannossa mahdolliset tuet tai verohelpotuk-

set voivat laskea keskitetyn lämmöntuotannon kustannuksia, mikä vaikuttaisi kaukoläm-

mön hintaan ja maalämmön kannattavuuteen.

Helsingissä maalämmölle suotuisat alueet sijaitsevat yleensä kantakaupungin ulkopuo-

lella 20 kV verkon alueella. Kantakaupungin 10 kV verkon alueella rakentaminen on tii-
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vistä, joten energiakaivojen poraaminen ja näin ollen maalämmön hyödyntäminen on hy-

vin haastavaa. Koska energiakaivojen hyödyntäminen ei ole usein mahdollista, Helsingin

kantakaupungin alueella voivat yleistyä maalämmön sijaan muut lämpöpumppuratkaisut,

kuten ilma-vesilämpöpumput. Kaikkien lämmitystapojen osalta lämmitystapamuutoksiin

vaikuttaa suurelta osin investoinnin kannattavuus verrattuna olemassa olevaan lämmitys-

tapaan. Verkostovaikutukset voivat olla myös muilla lämpöpumppuratkaisuilla merkittä-

vät, koska etenkin ulkoilmasta lämpöä hyödyntävien lämpöpumppujen lämpökerroin on

tyypillisesti talvipakkasilla maalämpöä alhaisempi. Vastaavasti lämpöpumppujen jäähdy-

tyskäyttö voi lisätä kiinteistöjen kesäajan sähkönkulutusta. Vuosaaren alueen tarkastelun

perusteella maalämmön laaja-alainen, jopa 100 % yleistyminen Helsingin alueella voi-

si kasvattaa merkittävästi sähkönjakeluverkon päämuuntajien kuormitusastetta. Tällaista

kehitystä ei ole kuitenkaan ennustettavissa toistaiseksi, kuten edellä mainittiin. Helsingin

itäpuolella maalämmön yleistyminen voisi vaikuttaa ensimmäisten joukossa päämuunta-

jien kuormitukseen, sillä alueen päämuuntajat vastaavat suuremman jakelualueen säh-

könsyötöstä kuin muut kantakaupungin ulkopuolella sijaitsevat päämuuntajat tyypillisesti

ja alueelle on kaavoitettu runsaasti uutta rakennuskantaa esimerkiksi Malmin alueelle.

Maalämpöjärjestelmän osamitoituksen vaikutusta verkkopalvelumaksun suuruuteen ar-

vioitiin pienjännitetehosiirtotuotteella, joka oli kaikkien työssä tarkasteltujen maalämpö-

kerrostalojen käyttämä sähkönsiirtotuote. Esimerkkikohteena käytettiin tyypillisen Hel-

singin alueen kerrostalon rakennustietoja, joilla simuloitiin rakennuksen kuormitusprofiili.

Kuormitusprofiilin avulla arvioitiin maalämpöjärjestelmän osamitoituksen vaikutuksia ra-

kennuksen sähkönkulutuksen kuukausittaisiin huipputehoihin ja kuukausienergioihin, jot-

ka vaikuttavat PJ-tehosiirtotuotteen hinnan määräytymiseen. Osamitoitus kasvattaa liitty-

män huipputehoa, joka vaikuttaa kyseisen tuotteen tehokomponenttiin. Verrattuna täys-

tehomitoitettuun järjestelmään 90 % osamitoitus kasvattaisi PJ-tehosiirtotuotteen hintaa

vuositasolla noin 2 %, 80 % osamitoitus 5 % ja 60 % osamitoitus 10 %. Nykyisellä pien-

jännitetehosiirtotuotteen hinnoittelulla osamitoituksen vaikutus asiakkaan verkkopalvelu-

maksuun on vähäinen. Verkon kannalta epäedullisen osamitoituksen välttämiseen voisi

kannustaa tehokomponentin nykyistä suurempi kustannusvaikutus.

Energiamurros on tapahtumassa ja tärkeä osa sitä ovat maalämpö ja muut fossiilisilla polt-

toaineilla tapahtuvalle lämmitykselle vaihtoehtoiset lämmitystavat. Helsingissä maalämpö

on yleistynyt viime vuosina ja tämän kehityksen odotetaan jatkuvan. Jakeluverkkoyhtiöille

tämä tarkoittaa muuttuvaa toimintaympäristöä kohti yhä älykkäämpiä sähkönjakeluverk-

koja, joissa ovat osallisina muun muassa hiilineutraali lämmitys, uusiutuvat energianläh-

teet ja sähköinen liikenne.
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