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Hiilineutraalisuustavoitteet edellyttävät 
energiajärjestelmän uudistamista ja 
investointeja.

Irtautuminen venäläisestä energiasta 
vaatii investointeja, ja niitä tulee tehdä 
yhä nopeammalla aikataululla.

Investoinnit ovat pitkäaikaisia, ja ne 
tulee toteuttaa koko yhteiskunnan 
kannalta tehokkaimmalla tavalla. 

Tässä selvityksessä on tutkittu 
kahta erilaista hiilineutraalia 
lämmityssektorin kehityspolkua ja niiden 
kustannusvaikutuksia. Ensimmäisessä 
kaukolämpö on keskiössä ja toisessa 
kiinteistökohtaiset ratkaisut yleistyvät.

TAUSTA
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SISÄLLYSLUETTELO

TIIVISTELMÄ JA PÄÄVIESTIT
Kaukolämpö tukee siirtymistä hiilineutraaliin 
yhteiskuntaan, jossa erilaiset energiavirrat ovat 
tehokkaasti käytössä

KAUKOLÄMPÖ NYKYÄÄN
Kaukolämpöä tuotetaan Energiakaupunkien alueella 
jätepolttoaineilla, biomassalla ja turpeella, fossiilisia 
polttoaineita käytetään huipputuotannossa

KAUKOLÄMPÖ 2040
Tulevaisuudessa kaukolämpöä tuotetaan 
hukkalämmöillä, biomassalla, jätepolttoaineilla sekä 
joustavasti sähköllä

TARKASTELLUT SKENAARIOT
Selvityksessä on tarkasteltu kahta vaihtoehtoista 
skenaariota kaukolämmön roolille vuonna 2040

SÄHKÖNTUOTANTO JA   
-KULUTUS

Kaukolämpö tuottaa sähköä ja tasaa sähköverkon 
huippukulutusta 

LÄMMÖNTUOTANTO JA  
SÄHKÖN HUIPPUKULUTUS

Kiinteistökohtaisten lämmitysjärjestelmien sähkön 
huippukulutus ajoittuu energiajärjestelmän kannalta 
haasteelliseen aikaan

PÄÄSTÖVAIKUTUKSET
Kaukolämpö mahdollistaa merkittävän määrän 
nettonegatiivisia päästöjä hiilidioksidin talteenoton 
avulla

INVESTOINTITARVE
Investointitarve hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi 
kasvaa, mikäli siirrytään kaukolämmöstä 
kiinteistökohtaisiin lämmitysmuotoihin

JOHTOPÄÄTÖKSET Kaukolämmön kilpailukyvystä on pidettävä huolta
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Hiilineutraalisuustavoitteiden 
toteuttaminen Suomessa edellyttää 
merkittävää energiajärjestelmän 
uudistamista ja investointeja. Nopeutettu 
irtautuminen  venäläisestä energiasta 
kiihdyttää aikataulua. Tarvittavat 
investoinnit ovat  pitkäaikaisia, ja ne 
kannattaa toteuttaa koko yhteiskunnan 
kannalta tehokkaimmalla tavalla. 

Polttoaineisiin liittyvien kustannusten 
ja lämmitysmuodoille maksettavien 
tukien seurauksena olemassa 
oleva kaukolämpöjärjestelmä on 
vaarassa menettää kilpailukykyään 
ja kaukolämmön rooli kaupunkien 
lämmitysmuotona voi pienentyä 
merkittävästi nykyisestä. Tällaisella 
kehityskululla olisi merkittäviä 
vaikutuksia koko energiajärjestelmään 
ja Suomen hiilineutraalisuustavoitteiden 
saavuttamiseen.

Tässä selvityksessä tarkasteltiin 
kahta erilaista hiilineutraalisuuteen 
johtavaa kehityspolkua ja niiden 
kustannusvaikutuksia. Ensimmäisessä 
skenaariossa kaukolämpö on keskiössä 
siirryttäessä hiilineutraalisuuteen. 
Toisessa skenaariossa 50 % 
kaukolämpöasiakkaista siirtyy 
kiinteistökohtaisiin lämmitysmuotoihin 
vuoteen 2040 mennessä. 

Jälkimmäisessä skenaariossa 
kaukolämmön kysyntä vähenee 
merkittävästi. Samalla vähenee 
myös sähköntuotannon 
määrä, sillä sähköä tuotetaan 
kaukolämmön yhteydessä 
yhteistuotantolaitoksissa. 
Selvityksen perusteella sähköä 
tuotettaisiin Energiakaupunkien 
alueella jopa yksi terawattitunti 
vähemmän vuonna 2040 verrattuna 
tilanteeseen, jossa kaukolämpö 
säilyy keskiössä. Määrä vastaa 
1,5 % Suomen nykyisestä 
sähköntuotannosta tai noin 125 
tuulivoimalan sähköntuotantoa.

Kiinteistökohtaisten 
lämmitysmuotojen yleistyminen 
lisää sähkönkulutusta, mikä 
aiheuttaa haasteita sähkön 
riittävyydelle. Kiinteistökohtaisten 
lämmitysjärjestelmien 
sähkön kulutus painottuu 
tunneille, joilla sähkön kysyntä 
on jo ennestään suurta. 
Siirtyminen kiinteistökohtaisiin 
lämmitysratkaisuihin tarkoittaisi 
Energiakaupunkien alueella tarvetta 
vahvistaa sähköverkon kapasiteettia 
lähes 1400 megawatilla. 
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TIIVISTELMÄ

Kaukolämpö tukee siirtymistä hiilineutraaliin 
yhteiskuntaan, jossa erilaiset energiavirrat ovat 
tehokkaasti käytössä
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Vaihtelevaan tuuleen perustuva 
sähköjärjestelmä tarvitsee rinnalleen 
ennustettavaa sähköntuotantoa. 
Kaukolämmön yhteydessä tuotetun 
sähkön etuna on, että sähköä tuotetaan 
juuri silloin, kun kysyntä on suurinta. 

Molemmat skenaariot, kaukolämmön 
uudistaminen ja kiinteistökohtaiset 
lämmitysratkaisut, johtavat 
hiilineutraalisuuteen. Kaukolämmön 
tuotannon etuna on mahdollisuus 
ylimääräiseen päästöjen vähentämiseen: 
Biomassan polttamiseen liittyvän 
hiilidioksidin talteenoton avulla 
mahdollistetaan hiilinegatiivinen 
lämmityssektori, kun huomioidaan hiilen 
sitoutuminen uudelleen kasvavaan 
metsään. Ero skenaarioiden välillä 
negatiivissa hiilidioksidipäästöissä 
on jopa 1,5 MtCO2. Tämä vastaa 3 % 
Suomen hiilidioksidipäästöistä.

Hiilineutraalisuustavoitteet tulee  
saavuttaa, tavalla tai toisella, ja tämä 
tarkoittaa merkittäviä investointitarpeita 
energiajärjestelmään. Skenaariot 
osoittavat, että kiinteistökohtaisten 
lämmitysjärjestelmien yleistyminen 
nostaa investointitarvetta pelkästään 
Energiakaupunkien alueella 
2,3 miljardia euroa verrattuna 
tilanteeseen, jossa olemassa olevaa 
kaukolämpöjärjestelmää hyödynnetään 
tehokkaasti ja yhteiskunnan erilaiset 
energiavirrat otetaan hyötykäyttöön. 
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PÄÄVIESTIT

Kaukolämpö tukee siirtymistä hiilineutraaliin 
yhteiskuntaan, jossa erilaiset energiavirrat ovat 
tehokkaasti käytössä

Kaukolämmön yhteistuotannosta saadaan merkittävä määrä 
sähköä. Sähköntuotanto on suurimmillaan talvella, kun sille on 
suurin tarve.

Sähköntuotannon määrä vähentyy yhdellä terawattitunnilla 
vuonna 2040, mikäli kaukolämmön rooli Energiakaupungit 
ry:n alueilla pienenee. Määrä vastaa 1,5 % Suomen 
sähköntuotannosta tai 125 tuulivoimalan sähköntuotantoa.

Kiinteistökohtaisten lämmitysjärjestelmien yleistyminen nostaa 
sähköenergian kulutusta ja sähkön huipputehon tarvetta. Sähköä 
tarvitaan 1 TWh enemmän vuodessa ja huipputehon jopa 50 % 
kasvu tarkoittaa merkittäviä sähköverkon vahvistustarpeita. 

Biomassan hiilidioksidin talteenotolla voidaan saavuttaa 
hiilinegatiiviset päästöt. Kaukolämmön biomassan 
laajamittaisella käytöllä ja hiilidioksidin talteenotolla 
voidaan saavuttaa 1,5 MtCO2 lisävähennykset verrattuna 
kiinteistökohtaisiin lämmitysratkaisuihin perustuvaan 
lämmitysjärjestelmään. Määrä vastaa 3 % vuoden 2021 Suomen 
hiilidioksidipäästöistä.

Hiilineutraalisuustavoitteet edellyttävät merkittävää 
energiajärjestelmän uudistamista ja investointeja. 
Kiinteistökohtaisten lämmitysratkaisuiden investointitarve 
Energiakaupunkien alueella on jopa 2,3 miljardia euroa 
enemmän verrattuna tilanteeseen, jossa olemassa olevaa 
kaukolämpöverkkoa hyödynnetään tehokkaasti.
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KAUKOLÄMPÖ NYKYÄÄN

Kaukolämpöä tuotetaan Energiakaupunkien alueella 
jätepolttoaineilla, biomassalla ja turpeella, fossiilisia 
polttoaineita käytetään huipputuotannossa

ENERGIAKAUPUNKIEN 
OSUUS YLI 40 % SUOMEN 
KAUKOLÄMMÖNTUOTANNOSTA

Selvityksen tarkastelut sijoittuvat 
Energiakaupungit ry:n jäsenyritysten 
alueelle. Energiakaupungit ry:n 
jäsenyritysten kaukolämmöntuotanto 
vastaa yli 40 % Suomen 
kaukolämmöntuotannosta. Siten 
selvityksen tulokset ovat hyvin 
heijastettavissa myös koko Suomen 
mittakaavaan. Energiakaupungit ry:n 
jäsenyritykset kattavat yhteensä 
12 kaukolämpöverkkokokonaisuutta 
kaupunkialueilla. Jäsenyritykset 
ja niiden pääasialliset sijainnit 
kaupungeittain on esitetty oheisessa 
kuvassa. Jäsenyritysten pääasiallisia 
kaupunkeja kutsutaan selvityksessä 
Energiakaupungeiksi.

Energiakaupunkien kaukolämmön 
tuotannon määrä vuonna 2020 vaihteli 
kaupungeittain 500–2300 GWh välillä. 
Jokaisessa kaupungissa tuotettiin 
kaukolämmön yhteydessä myös 
yhteistuotannolla sähköä. Eniten sähköä 
(noin 500 GWh) tuotettiin Tampereella, 
Turussa, Oulussa ja Jyväskylässä. 
Yhteistuotetun sähkön osuus 
kaikesta kaukolämpöön liittyvästä 
energiantuotannosta vaihteli 10–30 % 
välillä kaupungista riippuen.

Energiakaupungit kartalla

2022-01-01 | COPYRIGHT AFRY AB | GO TO HEADER/FOOTER TO CHANGE TEXT1

Oulu

Vaasa

Pori

Turku
Vantaa

Kouvola
Lappeenranta

Lahti

Tampere

Jyväskylä

Kuopio

Seinäjoki

Copyright AFRY AB | Kaukolämpö yhteiskunnan energiavirtojen tehokkaana hyödyntäjänä



9

POLTTOAINEINA KÄYTETÄÄN 
JÄTTEITÄ, BIOMASSAA JA TURVETTA

Kaukolämmön ja siihen liittyvän 
sähkön tuotantoon käytetään 
eniten biomassaa, mutta myös 
turvetta poltettiin vuonna 2020 
edelleen kohtuullisen paljon 
etenkin Tampereella, Oulussa, 
Jyväskylässä, Kuopiossa ja Seinäjoella. 
Jätepolttoaineet ovat kaukolämpöön 
liittyvän tuotannon pääasiallinen 
energianlähde Vantaalla, Lahdessa  
ja Vaasassa. 

FOSSIILISIA POLTTOAINEITA 
KÄYTETÄÄN HUIPPUTUOTANNOSSA

Kivihiiltä poltettiin vielä vuonna 
2020 pieniä määriä muutamassa 
kaupungissa, ja kaasua ja öljyä 
useimmissa kaupungeissa 
energiantuotannon huipputuotannossa. 

Kaukolämmön ja siihen liittyvän sähkön tuotannon energialähteet 
Energiakaupunkien alueella vuonna 2020
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KAUKOLÄMPÖ VUONNA 2040

Tulevaisuudessa kaukolämpöä tuotetaan hukkalämmöillä, 
biomassalla, jätepolttoaineilla sekä joustavasti sähköllä

BIOMASSA JA JÄTE SÄILYVÄT 
MERKITTÄVINÄ ENERGIALÄHTEINÄ

Biomassan osuus kaukolämmön ja 
siihen liittyvän sähkön tuotannossa 
pysyy korkealla sen korvatessa turpeella 
ja kivihiilellä tuotettua lämpöä ja 
sähköä. Biomassan kokonaiskäyttö 
ei kuitenkaan kasva kaukolämpöön 
liittyvän yhteistuotantosähkön 
tuotannon vähentyessä ja hukkalämpöjä 
hyödyntävien lämpöpumppujen 
yleistyessä. Lämpövarastojen 
ansiosta kierrätyskelvottoman 
jätteen hyödyntämistä kaukolämmön 
tuotannossa voidaan kasvattaa, kun 
jätettä voidaan myös kesäaikaan 
polttaa enemmän.
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HUIPPUTUOTANNON FOSSIILISET 
POLTTOAINEET KORVATAAN

Huipputuotannossa sähkökattilat, 
pelletit, sekä bioöljyt ja -kaasut 
korvaavat fossiilisten kaasun ja öljyn 
käytön. Osittain huipputuotannon 
fossiilisten polttoaineiden korvaamisen 
mahdollistavat myös lämpövarastot, 
joiden avulla lämmityskauden aikaisia 
kulutuspiikkejä saadaan katettua 
kulutuspiikkien ulkopuolella 
tuotetulla peruskuormatuotannolla. 
Huoltovarmuusnäkökulmasta 
kaukolämpö mahdollistaa helposti 
varastoitavien fossiilisten polttoaineiden 
käytön poikkeustilanteissa, vaikka niitä 
ei normaalitilanteissa tarvittaisikaan.

Kaukolämmön ja siihen liittyvän sähkön tuotannon energialähteet 
Energiakaupunkien alueella vuonna 2040
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ALUEELLISIA HUKKALÄMPÖJÄ 
HYÖDYNNETÄÄN LAAJASTI

Peruskuormaa tuotetaan vuonna 
2040 yhä enemmän lämpöpumpuilla 
hyödyntäen monipuolisesti ympäristön 
erilaisia lämmönlähteitä, kuten 
jätevettä, teollisuuden hukkalämpöjä 
sekä maan, veden ja ilman lämpöjä. 
Hukkalämpöjä on mahdollista saada 
myös vihreän vedyn tuotannosta. 
Olemassa oleva kaukolämpöverkko 
mahdollistaa uusien lämmön- ja 
sähköntuotannon teknologioiden 
hyödyntämisen, mikäli esimerkiksi 
pienet modulaariset ydinreaktorit 
tulevat vaihtoehdoksi lämmön- ja 
sähköntuotannon lähteinä.

KAUKOLÄMPÖ MAHDOLLISTAA 
JOUSTOA SÄHKÖJÄRJESTELMÄÄN

Lämpövarastojen sekä polttamiseen 
ja sähköön perustuvien lämmön 
tuotantomuotojen oikea-
aikaisen hyödyntämisen avulla 
voidaan tehokkaasti lisätä 
kaukolämpöjärjestelmän mahdollistamaa 
joustoa sähköjärjestelmälle. Kylmänä 
talvipäivänä, kun sähkön hinta on korkea 
ja sähköstä on niukkuutta, kyetään 
kaukolämmössä lisäämään tuotantoa 
polttoon perustuvilla tuotantolaitoksilla 
tuottaen samalla sähköä. Vastaavasti 
matalan sähkön hinnan aikaan, kun 
sähköä on hyvin saatavilla, voidaan 
kaukolämpöä tuottaa sähköön perustuen.

Kaukolämmöntuotanto tulevaisuudessa pystyy yhä enemmän tukemaan 
sähköjärjestelmää jouston muodossa
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TARKASTELLUT SKENAARIOT

Selvityksessä on tarkasteltu kahta vaihtoehtoista 
skenaariota kaukolämmön roolille vuonna 2040

KAUKOLÄMMÖN KILPAILUKYVYN 
KEHITYS MERKITSEVÄSSÄ ROOLISSA

Selvityksessä on tarkasteltu kahta 
vaihtoehtoista skenaariota kaukolämmön 
kehitykselle Energiakaupunkien alueella. 
Perusskenaariossa kaukolämpö säilyttää 
vahvan asemansa aina vuoteen 2040 
asti ja toimii osana resurssitehokasta 
siirtymää kohti hiilineutraalia 
yhteiskuntaa. Vaihtoehtoisessa 
skenaariossa hiilineutraalisuustavoitteita 
kohti mennään kiinteistökohtaiset 
ratkaisut edellä. Kaukolämmöstä 
irtautumisia aiheutuu kaukolämmön 
kilpailukyvyn heikkenemisen 
seurauksena, johon vaikuttavat 
polttoaineisiin liittyvien kustannuksien 
lisäksi eri lämmitysmuodoille 
maksettavat tuet. Vuoteen 2030 

mennessä onkin tarkasteltu tilannetta, 
jossa jo 40 % kaukolämpöasiakkaista 
on vaihtanut kiinteistökohtaisiin 
lämmitysratkaisuihin.

KAUKOLÄMMÖN 
RESURSSITEHOKKUUS PERUSTUU 
SUUREEN VOLYYMIIN

Laaja kaukolämmöstä irtautuminen 
tarkoittaisi, että kaukolämpöverkkoon 
liittyviä verkon ja myös tuotantolaitosten 
kiinteitä kustannuksia kohdistuisi 
pienemmälle määrälle asiakkaita.  

Tämä nostaisi kaukolämmön 
hintaa jäljelle jääville asiakkaille ja 
heikentäisi kaukolämmön kilpailukykyä 
entisestään. Vuoteen 2040 mennessä 
kaukolämmöstä irtautuisi tässä 
skenaariossa jo 50 % asiakkaista.
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Kuvassa yllä esitetään asiakkaiden 
kaukolämmöstä irtautumisen 
vaikutus kaukolämmön 
indeksoituun asiakashintaan sekä 
maalämpöratkaisuiden keskimääräiset 
kokonaiskustannukset kaukolämmön 
hintaan suhteutettuna. Kaukolämmön 
hinta nousee 22 % yli vaihtoehtoisen 
maalämmön nykyisen kustannuksen 
kun kaukolämmön asiakaspoistuma 
on 50 %. Tämä asettaa jäljelle jäävät 
kaukolämpöasiakkaat epäedulliseen 
asemaan, sillä kiinteistökohtaiset 
lämpöpumppuratkaisut eivät ole tiheillä 
kaupunkialueilla mahdollisia kaikilla 
kaukolämpöasiakkailla kaavoitukseen, 
tilanpuutteeseen, maaperään tai 
meluhaittoihin liittyvien syiden vuoksi.

OLEMASSA OLEVAN KAUKOLÄMMÖN 
HYÖTYJÄ VOIDAAN MENETTÄÄ

Kaukolämmön roolin pieneneminen 
johtaa erilaisiin yhteiskunnallisiin 
vaikutuksiin, mm. sähköntuotanto 
vähenee, sähköjärjestelmän 
joustomahdollisuudet pienenevät 
ja sähköverkon investointitarpeet 
kasvavat. Samalla kaukolämmön 
mahdollistamia synergioita 
sähköjärjestelmälle ja muille 
hiilineutraalisuutta tavoitteleville 
sektoreille menetetään. Näitä 
vaikutuksia on esitetty seuraavilla 
sivuilla.

Merkittävän asiakaspoistuman vaikutus kaukolämmön kustannusrakenteeseen ja 
kilpailukykyyn
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SÄHKÖNTUOTANTO JA  -KULUTUS

Kaukolämpö tuottaa sähköä ja tasaa sähköverkon 
huippukulutusta

SÄHKÖN TUOTANTOPOTENTIAALIA 
MENETETÄÄN

Kaukolämpöön liittyvää 
yhteistuotantosähköä tuotetaan 
Energiakaupunkien alueella vuoteen 
2040 mennessä vähemmän 
molemmissa vaihtoehdoissa. Jos 
tapahtuu huomattavaa siirtymää 
kohti kiinteistökohtaisia ratkaisuja, 
jossa 50 % kaukolämpöasiakkaista 
vaihtaa kiinteistökohtaisiin 
lämpöpumppuratkaisuihin, 
kaukolämmöntuotanto on vain puolet 

perusskenaarion tasosta. Samalla 
sähköä tuotetaan noin 1 TWh 
vähemmän, kuin jos kaukolämpö 
säilyttää keskeisen roolin.

Kaukolämmön säilyessä merkittävänä 
lämmitysmuotona sähkön tuotantoa 
voidaan edelleen lisätä mikäli 
yhteistuotanto on kannattavaa. Arviolta 
tuotantoa voitaisiin Energiakaupunkien 
alueella lisätä noin 1 TWh verran. 
Kiinteistökohtaisten ratkaisuiden 
yleistyessä potentiaalia lisätä sähkön 
tuotantoa olisi selvästi vähemmän.

Kaukolämpöön liittyvä sähköntuotanto ja -kulutus Energiakaupunkien alueella 
vuonna 2020 ja samaa lämmitystarvetta vastaava sähköntuotanto ja  
-kulutus vuonna 2040
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KIINTEISTÖKOHTAISET RATKAISUT 
LISÄÄVÄT SÄHKÖNKULUTUSTA

Samalla kun sähköntuotanto 
Energiakaupunkien alueella vähenee 
kiinteistökohtaisien ratkaisujen 
skenaariossa, kasvaa sähkönkulutus 
lämmityksessä käytännössä saman 
verran, 1 TWh. Ajoituksen kannalta 
huonoa tässä skenaariossa on, että 
kaukolämpöön liittyvä sähköntuotanto 
vähenee eniten niinä hetkinä, kun 
lämmityskuorma on suurimmillaan. 
Tilannetta pahentaa lämmitykseen 
liittyvän sähkönkulutuksen kasvu.  
Vuoden kylmimpinä hetkinä koko 
energiajärjestelmä on tiukimmillaan.

Sähköntuotannon nojatessa 
tulevaisuudessa yhä enemmän 
tuulivoimatuotantoon, asettaa tämä 
haasteita ennen kaikkea kylminä ja 
vähätuulisina ajanjaksoina. Tällöin 
sähkön tuotannossa voidaan joutua 
turvautumaan päästöjä aiheuttavaan 
sähkön huipputuotantoon.

Lämmityksen sähkönkulutus  
kasvaa myös perusskenaariossa, 
vaikkakin vaihtoehtoista skenaariota 
vähemmän. Perusskenaariossa 
sähkönkulutusta voidaan paremmin 
lämmön varastoinnin ja vaihtoehtoisten 
tuotantomuotojen avulla ajoittaa 
esimerkiksi tuulivoiman saatavuuden 
kannalta otollisemmille ajankohdille.
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LÄMMÖNTUOTANTO JA SÄHKÖN HUIPPUKULUTUS

Kiinteistökohtaisten lämmitysjärjestelmien sähkön 
huippukulutus ajoittuu energiajärjestelmän kannalta 
haasteelliseen aikaan

SÄHKÖN HUIPPUKULUTUS LUO 
HAASTEITA

Kiinteistökohtaisten lämpöpumppujen 
yleistyessä lämmityksen sähkönkulutus 
kasvaa. Sähkönkulutuksen kasvua 
merkittävämpää on kuitenkin kulutuksen 
ajoittuminen ja joustamattomuus. 
Tällaista joustamatonta sähkönkulutusta 
on esimerkiksi kiinteistökohtaisten 
lämpöpumppujen ja niihin liittyvien 
sähkölisälämmittimien sähkön kulutus.

Kaukolämmössä sähköön perustuvien 
tuotantomuotojen käyttöä voidaan 
tarvittaessa välttää vaihtoehtoisen 
tuotannon sekä lämmön varastoinnin 
ansiosta. Sähkökattiloiden 
käyttöä voidaan esimerkiksi 
ajoittaa sähköverkon kuorman tai 
tuulivoiman saatavuuden mukaan. 
Joustamattoman sähkönkulutuksen 
ajoittumista lämmityskuorman ollessa 
suurimmillaan havainnollistetaan alla. 
Yleensä sähköverkkokin on tällöin 
kuormittuneimmillaan.

Joustamaton sähkönkulutus lämmöntuotannossa eri skenaarioissa 
lämmityskuorman ollessa suurimmillaan vuonna 2040
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INVESTOINTITARVE SÄHKÖVERKKOIHIN 
KASVAA

Kylmimmän päivän keskimääräinen 
lämmöntuotantoon liittyvä 
sähkötehontarve Energiakaupunkien 
alueella pohjautuen edellä kuvattuun 
analyysiin on esitetty alla. Sähkönkulutus 
lämmityksen huippukuorman aikaan 
on noin 1400 MW suurempaa 
vaihtoehtoisessa skenaariossa. Tämä 
johtaisi myös lisäinvestointitarpeisiin 
kaupunkien sähköverkkoihin. Sähkötehon

tarpeen kasvu kaupunkialueen 
kiinteistöissä on lähtökohtaisesti 
ongelmallisempaa verrattuna 
sähkötehon kasvuun kaukolämmön 
tuotannossa, sillä kaukolämmön 
tuotantolaitoksia voidaan helpommin 
sijoittaa sähköverkon kannalta 
otollisempiin jo valmiiksi vahvempiin 
kohtiin. Siten esimerkiksi kaukolämpöä 
tuottavien sähkökattiloiden hyvinkin 
korkeat kulutuspiikit sähkön hinnan 
ollessa matalalla eivät aseta 
samanlaista painetta sähköverkolle.

Lämmöntuotannon sähkötehon tarve lämmityskuorman ollessa suurimmillaan 
Energiakaupunkien alueella vuonna 2040
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PÄÄSTÖVAIKUTUKSET

Kaukolämpö mahdollistaa nettonegatiiviset päästöt 
hiilidioksidin talteenoton avulla

KAUKOLÄMMÖN PÄÄSTÖT LASKEVAT 
MERKITTÄVÄSTI

Perusskenaariossa päästöt laskevat 
vuoteen 2040 mennessä nykyisestä 
noin 2 800 ktCO2 tasoon 500 ktCO2. 
Jäljellä olevat päästöt koostuvat 
jätepolttoaineiden fossiilisen osuuden 
päästöistä. 

Jätteenpolton päästöjen osalta on  
huomioitava, että mikäli jätteiden 
kierrätykselle ei kyetä löytämään 
muuta vaihtoehtoa polttamisen sijaan, 
syntyy yhdyskuntajätettä yhtä paljon 
poltettavaksi siitä huolimatta, kyetäänkö 
se kokonaisuudessaan hyödyntämään  
kaukolämmöntuotannossa. 

Siten tilanteessa, jossa 
hiilineutraalisuustavoitteet saavutetaan 
kiinteistökohtaiset ratkaisut edellä on 
mahdollista, että jätettä joudutaan 
polttamaan sama määrä, kuin 
tilanteessa, jossa kaukolämpö säilyttää 
keskeisen roolin ja lämpöä joudutaan 
ajamaan kaukolämpöverkon sijaan 
esimerkiksi mereen tai järveen. Tällöin 
samat päästöt syntyvät siitä huolimatta, 
että niiden ei katsota kuuluvan 
kaukolämmön tuotantoon.

NEGATIIVISET PÄÄSTÖT HIILIDIOKSIDIN 
TALTEENOTOLLA

Täyden hiilineutraalisuuden 
saavuttamiseksi kaukolämmön 

Kaukolämmön ja siihen liittyvän sähkön tuotannon suorat päästöt ja hiilidioksidin 
talteenoton potentiaali Energiakaupunkien alueella vuonna 2020 ja vuonna 2040
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tuotannossa voidaan ottaa käyttöön 
hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia 
(CCS). Hiilidioksidin talteenotto on 
mahdollista jätepolttoaineiden fossiilisen 
osuuden lisäksi myös puuperäisestä 
biomassasta ja jätepolttoaineen 
uusiutuvasta osuudesta, jolloin 
päästäisiin laskennallisesti 
negatiivisiinkin päästötasoihin. 
Puuperäisen biomassan ja 
jätepolttoaineiden uusiutuvan osuuden 
katsotaan olevan kokonaisuudessaan 
päästötöntä huomioiden hiilidioksidin 
takaisinsitoutuminen metsään ja 
kasvillisuuteen. Tällöin puhutaan 
biogeenisestä hiilidioksidista. 
Perusskenaariossa negatiivisten 
päästöjen laskennalliseksi potentiaaliksi 
on arvioitu noin -3 300 ktCO2 ja 
vaihtoehtoisessa skenaariossa noin 
-1 800 ktCO2. Siten hiilidioksidin 
talteenotto ja varastointi kaukolämmön 
yhteydessä edesauttaisi Suomen 
hiilineutraalisuustavoitteiden 
saavuttamista myös laajemmin 
nettonegatiivisten päästöjen muodossa. 
Varastoinnin lisäksi hiilidioksidia 
voidaan myös hyödyntää esimerkiksi 
sähköpolttoaineiden tuotannossa.

JOUSTAMATON SÄHKÖNKULUTUS VOI 
LISÄTÄ PÄÄSTÖJÄ

Esitetyissä luvuissa ei ole huomioitu 
lämmöntuotannossa kulutetun 
sähkön tuotantoon liittyviä päästöjä. 
Kiinteistökohtaiset ratkaisut 
kuluttavat merkittävästi enemmän 

lämmityskuorman ollessa suurimmillaan, 
jolloin myös sähkön saatavuus on 
heikoimmillaan. Sähkön niukkuustilanteita 
syntyy etenkin niinä hetkinä, kun 
tuulivoimantuotantoa on tavallista 
vähemmän vuoden kylmimpinä aikoina. 

Huippukuorman aikaan kiinteistökohtaiset 
lämpöpumppuratkaisut hyödyntävät 
lämpöpumppujen tuotannon lisäksi myös 
sähkökattiloita lisälämmittiminä. Mikäli 
sähkölisälämmittimien käyttämä sähkö 
tuotetaan reservituotantona öljyllä, 
syntyy lämmöntuotannolle päästöjä noin 
143 % enemmän, kuin mikäli lämpö olisi 
tuotettu öljyllä kaukolämpöjärjestelmässä. 
Ero selittyy lämmön ja sähkön tuotannon 
eri hyötysuhteilla.

Lämmöntuotannon päästökertoimia 
huippukuormatilanteessa kun 
reservituotantoa tuotetaan öljyllä
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INVESTOINTITARVE

Investointitarve hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi 
kasvaa, mikäli siirrytään kaukolämmöstä 
kiinteistökohtaisiin lämmitysmuotoihin

HIILINEUTRAALISUUS VAATII 
MERKITTÄVIÄ INVESTOINTEJA

Hiilineutraalisuustavoitteiden 
saavuttaminen tavalla tai toisella 
tarkoittaa merkittäviä investointitarpeita 
energiajärjestelmään. Tarkastelussa on 
huomioitu investoinnit kaukolämmön 
tuotantolaitoksiin ja lämpövarastoihin, 

kiinteistökohtaisiin lämpöpumppuihin 
sisältäen sekä maalämpö- että 
ilmavesilämpöpumppuja ja niihin liittyviä 
sähkökattiloita, sekä sähköverkon 
lisäinvestointitarve vaihtoehtoisessa 
skenaariossa. Lisäksi on huomioitu 
investointitarpeet hiilidioksidin 
talteenottojärjestelmiin.

Investointitarve Energiakaupunkien nykyisen kaukolämmön kysynnän 
hiilineutraalisuuden toteuttamiseksi vuoteen 2040 mennessä
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INVESTOINTITARVE KASVAA

Kiinteistökohtaisiin 
lämmitysjärjestelmiin vahvasti 
nojaavan skenaarion investointitarve 
Energiakaupunkien alueella on noin 
2 300 miljoonaa euroa suurempi 
verrattuna tilanteeseen, jossa 
kaukolämpö säilyttää keskeisen roolin 
lämmitysjärjestelmässä, huomioiden 
investoinnit jätteenpolttoon liittyvään 
fossiilisen hiilidioksidin talteenottoon. 
Näillä investoinneilla molemmissa 
skenaarioissa saavutetaan 
hiilineutraalisuus.

Mikäli investointeihin lisätään 
myös biomassan polton sekä 
jätteenpolton uusiutuvan osuuden 
hiilidioksidin talteenotto, saavutetaan 
kaukolämpöön nojaavassa 
perusskenaariossa edellä aiemmin 
kuvatun mukaisesti noin -3 300 ktCO2 
ja kiinteistökohtaisiin ratkaisuihin 
nojaavassa skenaariossa noin  
-1 800 ktCO2 negatiiviset päästöt. 
Tässäkin tapauksessa kaukolämpöön 
nojaavan skenaarion investointitarve 
pysyy noin 710 miljoonaa euroa 
matalammalla tasolla verrattuna 
kiinteistökohtaisiin ratkaisuihin 
perustuvaan skenaarioon. 
Investointitarpeissa ei ole huomioitu 
mahdollisia investoinneille 
maksettavia tukia.

Copyright AFRY AB | Kaukolämpö yhteiskunnan energiavirtojen tehokkaana hyödyntäjänä



22

JOHTOPÄÄTÖKSET

Kaukolämmön kilpailukyvystä on pidettävä huolta

Tämä selvitys osoittaa, että 
Suomen hiilineutraalisuustavoitteet 
voidaan saavuttaa tehokkaasti 
hyödyntämällä olemassa olevaa 
kaukolämpöjärjestelmää tiheillä 
kaupunkialueilla.

Kaukolämpöjärjestelmä vaatii 
investointeja ja päästöt laskevat, 
kun fossiilisten polttoaineiden 
käyttö loppuu. Kaukolämmön etuna 
on mahdollisuus nettonegatiivisiin 
päästöihin, mikäli biomassan poltosta 
aiheutuva hiilidioksidi otetaan 
talteen. Tämä vähennyspotentiaali 
pelkästään Energiakaupunkien alueella 
on merkittävä, jopa 3 % Suomen 
kokonaispäästöistä.

Kaukolämpöjärjestelmä toimii hyvin 
yhteen muiden energiajärjestelmien 
kanssa. Kaukolämpö tuottaa sähköä, 
kun sille on suurin tarve ja vastaavasti 
ylimääräistä, halpaa sähköä voidaan 
hyödyntää lämmön tuotannossa. 

Samaan tapaan kaukolämpö hyödyntää 
yhteiskunnan erilaiset energiavirrat 
ja jalostaa niistä lämmintä vettä 
asukkaiden tarpeisiin.

Kiinteistökohtaiset lämmitysratkaisut 
ovat hyviä ja soveltuvat tiheiden 
kaupunkialueiden ulkopuolelle. 
Kaupungeissa kaavoitus, tilanpuute tai 
maaperä aiheuttavat haasteita, minkä 
takia kaikki asukkaat eivät voi näitä 
ratkaisuita hyödyntää. Kaukolämpöä 
siis tarvitaan edelleen. Kaukolämmön 
infrastruktuuri aiheuttaa kiinteitä 
kustannuksia ja mitä enemmän 
asiakkaita on näitä kustannuksia 
jakamassa sitä edullisempaa 
kaukolämpö on kaikille. 

Kaukolämmöllä on merkittävä rooli 
tulevassa yhteiskunnassa ja olemassa 
olevaa infrastruktuuria ei kannata 
vaarantaa esimerkiksi vääränlaisella 
politiikalla tai tukipäätöksillä.
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Teema Johtopäätökset

KAPASITEETTI
Kaukolämpöjärjestelmässä on huomattava määrä 
lämmöntuotannon varakapasiteettia, jota voidaan hyödyntää 
myös sähköjärjestelmän tarpeisiin

Energian varastointi kaukolämmössä on huomattavasti 
helpompaa kuin sähköjärjestelmässä

Talven lämmityshuipun hoitaminen sähköjärjestelmän 
puolella kiinteistökohtaisten lämpöpumppujen yleistyessä on 
haastavampaa kuin kaukolämmössä

Kaukolämpöön liittyvä sähköntuotanto tukee hyvin 
sähköjärjestelmää tuotannon korreloidessa kulutuksen kanssa

Sähköön perustuviin kiinteistökohtaisiin ratkaisuihin 
siirtyminen edellyttäisi merkittäviä investointeja 
sähköverkkoon huippukuorman kasvun myötä

SEKTORI- 
KYTKENTÄ

Kaukolämpö mahdollistaa sektorikytkennän 
sähköjärjestelmään joustavalla tavalla, tukien samalla 
vaihtelevan sähkön tuotannon lisääntymisen aiheuttamia 
haasteita

Kaukolämmön tuotannossa voidaan tehokkaasti hyödyntää 
erilaisia teollisuuden hukkalämmön lähteitä ja siirtää niistä 
saatava lämpö kulutuskohteisiin. Hukkalämpöjä saadaan 
myös esimerkiksi vihreän vedyn tuotannosta

Kaukolämmön tuotannossa biomassan poltosta syntyvä 
hiilidioksidi voidaan hyödyntää sähköpolttoaineiden 
tuotannossa

PÄÄSTÖT
Biogeenisen hiilidioksidin talteenotto ja käyttö mahdollistaa 
kaukolämmön nettonegatiiviset päästöt

Lämmityksen huippukuorman aikaan kaukolämmössä voidaan 
tehokkaasti hyödyntää lämpövarastoja ja vaihtoehtoisia 
tuotantomuotoja. Kiinteistökohtaisiin lämpöpumppuihin ja 
niihin liittyviin sähkölisälämmittimiin vahvasti nojaavassa 
lämmitysjärjestelmässä huippukuorman hoitaminen tapahtuu 
sähköjärjestelmässä, jossa joustaminen on kalliimpaa ja 
reservituotanto fossiilisilla polttoaineilla sähkön tuotannon 
heikomman hyötysuhteen vuoksi enemmän päästöjä 
sisältävää kaukolämpöön verrattuna

MUUTOSNOPEUS  
JA TEHOKKUUS

Kaukolämmön tuotannossa voidaan teknologian kehittyessä 
ottaa käyttöön uusia lämmöntuotantoteknologioita 
keskitetysti

Mahdollinen siirtymä kohti kiinteistökohtaisia ratkaisuja on 
vaikea peruuttaa, sillä kaukolämmön kustannustehokkuus 
nojaa vahvasti suureen massaan kaukolämpöasiakkaita
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AFRY Management Consulting tarjoaa huippuluokan konsultointi- 
ja neuvontapalveluita, jotka kattavat koko arvoketjun energia-, 
metsä- ja biopohjaisessa teollisuudessa. Energiatoimintomme 
on johtava strategisten, kaupallisten, sääntely- ja poliittisten 
neuvojen tarjoaja Euroopan energiamarkkinoille. Yli 250 
asiantuntijasta koostuva energiatiimimme tarjoaa vertaansa 
vailla olevaa asiantuntemusta nopeasti muuttuvilla 
energiamarkkinoilla.
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osittain informaatiota, joka ei ole AFRYn hallittavissa. Näin ollen AFRY ei anna 
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kolmansille osapuolille tämän julkaisun käyttämisen tai siihen luottamisen perustella 
aiheutuneesta haitasta taikka mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta. 
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Tämä selvitys on tehty Energiakaupungit ry:n toimeksiannosta syksyllä 2022.  
Energiakaupungit ry:n jäsenyhtiöt ovat Alva-yhtiöt Oy, EPV Energia Oy, KSS Energia Oy, Kuopion 
Energia Oy, Lahti Energia Oy, Lappeenrannan Energia Oy, Oulun Energia Oy, Pori Energia Oy,  
Seinäjoen Energia Oy, Tampereen Sähkölaitos Oy, Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab,  
Vaasan Sähkö Oy sekä Vantaan Energia Oy. Työ on toteutettu tiiviissä yhteystyössä edellä 
mainittujen toimijoiden ja AFRY Management Consultingin asiantuntijoiden kanssa.


