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Nyt valmistellaan Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnosta. Tätä vaihetta on edeltänyt visio-
työ, joka valmistui vuonna 2015. Kaavaluonnoksen valmisteluvaiheessa laaditaan monenlaisia maan-
käyttöön liittyviä tarkasteluja, havaintomateriaaleja ja selvityksiä. Näiden tarkastelujen, selvitysten ja 
vaikutusten arvioinnin on tarkoitus kuvata, havainnollistaa sekä tarjota tietoa laajan kaava-alueen eri 
teemoista. Tieto on tarkoitettu kaikille osallisille, päätöksentekijöille ja suunnittelijoille.

Espoon ilmasto-ohjelman 2016¬-2020 mukaisesti Espoon kaupungin tavoitteena on hiilineutraalius 
vuoteen 2050 mennessä ja välitavoitteena on 60 % asukaskohtainen päästövähennys vuoden 1990 
tasosta vuoteen 2030 mennessä. Yhtenä ilmasto-ohjelman hyötytavoitteena on uusiutuvien energi-
anlähteiden käyttöönoton edistäminen. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan tavoitteilla pyritään 
myös edistämään Espoon ilmastotavoitteita. Kaavan tavoitteena on muun muassa mahdollistaa laa-
jempaa aluetta palveleva, uusiutuviin energianlähteisiin pohjautuva energiantuotanto sekä paikalli-
nen uusiutuva energia.

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan luonnosvaiheen aikana on laadittu kaksi alueen tulevia 
energiaratkaisuja käsittelevää selvitystä, jotka konkretisoivat sitä, miten hiilineutraaliutta ja energiarat-
kaisujen taloudellisuutta voidaan yleiskaava-alueella edistää erityisesti lämpöenergian tarpeeseen ja 
tuotantoon vaikuttamalla. Koska yleiskaavan aikajänne on hyvin pitkä ja alue rakentuu vaiheittain, 
tarkoituksenmukaisten energiaratkaisujen ennustaminen on haastavaa. Espoon pohjois- ja keskiosi-
en lämpöenergiahuolto -selvityksessä on esitetty pitkän aikaskaalan visioita erilaisten energiantuo-
tantomuotojen ja jakelujärjestelmien vaihtoehdoista kaava-alueella. Espoon pohjois- ja keskiosien 
yleiskaava - aluetyyppikohtaiset energiaratkaisut - raportissa taas on pyritty tunnistamaan alueen 
energiantuotannossa tarvittavat energiantarpeet, hukkalämmön hyödyntämismahdollisuudet ja alu-
eelle soveltuvat verkostot hyödyntäen neljää esimerkkialuetta. Työn on laatinut Espoon kaupunki-
suunnittelukeskukselle Sweco Talotekniikka Oy.

Yleiskaava-alueen hiilineutraaliutta tukevien ja taloudellisesti kannattavien energiaratkaisujen tunnis-
taminen on prosessi, joka jatkuu yleiskaavatyön aikana, ja tarkentuu yksityiskohtaisemmassa kaavoi-
tuksessa. Energiaratkaisuvaihtoehtojen työstämisessä ja jalkauttamisessa tulee lisäksi tehdä tiivistä 
yhteistyötä toimijoiden ja asukkaiden kanssa.

Toivon teille kiinnostavia lukuhetkiä tämän selvityksen parissa!
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1 NYRKKISÄÄNTÖJÄ JA KÄSITTEITÄ 

Teholla kuvataan käytetyn energian määrää aikayksikössä. Esimerkiksi watti kuvaa energiamäärää se-

kunnissa. Vedenkeittimen sähköteho on noin 2 500 W eli 2,5 kW. 

Energialla kuvataan käytettyä tehoa ja ajanjaksoa – käytetty energiamäärä saadaan kertomalla teho työn 

tekoon kuluneella ajanjaksolla. Jos yksi litra vettä lämmitetään 0 Celsiusasteesta 100 Celsiusasteeseen, 

on tarvittava energiamäärä noin 116 Wh. 2,5 kW tehoisella vedenkeittimellä tähän kuluisi noin 3 minuuttia. 

Aurinkopaneeli tuottaa noin 100 – 150 kWh/m2 sähköenergiaa vuodessa. Yhdellä neliöllä aurinkopanee-

leita lämmittäisi litran vettä noin 100 000 Wh / 116 Wh = 860 kertaa. 

Aurinkokeräin tuottaa noin 400 – 600 kWh/m2 lämpöenergiaa vuodessa. Yhdellä paneelilla lämmittäisi 

litran vettä noin 400 000 Wh / 116 Wh = 3 450 kertaa. 

Huipputeholla tarkoitetaan suurinta tehoa, jonka alue/kiinteistö/rakennus tarvitsee kylmimpänä pakkas-

päivänä (lämmityksen huipputehontarve) tai kuumimpana kesäpäivänä (jäähdytyksen huipputehontarve). 

Pysyvyyskäyrällä kuvataan esimerkiksi rakennuksen vuodenaikaista lämmitystehontarvetta. Huippute-

hoa tarvitaan vain yhtenä vuorokauden tuntina. Yleensä esimerkiksi päälämmitysjärjestelmät mitoitetaan 

60 – 75 % huipputehosta, jolloin saadaan katettua noin 99 % vuoden energiantarpeesta. 

Yhden olemassa olevan omakotitalon (150 m2) 

 lämmitysenergiantarve ≈ 20 MWh ≈ 20 000 kWh

 lämmityksen huipputehontarve ≈ 13 kW ≈ 0.013 MW

Yhden lähesnollaenergia omakotitalon (150 m2) 

 lämmitysenergiantarve ≈ 12 MWh

 lämmityksen huipputehontarve ≈ 5 kW

Yhden maalämpökaivon 

 lämmitysenergian tuotto ≈ 100 kWh/m + lämpöpumpun sähköenergia, yhteensä ≈ 150 kWh/m

 syvyys max. 400 m

 lämmitystehon tuotto ≈ 30 – 40 W/m

 keskinäiseksi etäisyydeksi suositellaan vähintään 15 m

Fortumin Espoon alueen kaukolämpöverkko: 

 peruskuorma eli kesäaikainen tehontarve eli käyttöveden lämmityksen tehontarve ≈ 30 – 40 MW

 vuoden lämmitysenergiankulutus kaikissa kiinteistöissä ≈ 2 900 GWh (v. 2010)

o tämä vastaisi noin 15 300 täysperävaunullista rekkaa täynnä puupellettejä eli kaksi rekkaa

minuutissa läpi vuoden (tosiasiassa rekkoja kulkisi enemmän talvisin ja vähemmän kesäi-

sin) tai 290 000 000 m3 maakaasua tai 483 333 000 m3 biokaasua

 vuoden lämmitysenergiankulutus asuintaloissa ≈ 1 900 GWh (v. 2010)
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2 TIIVISTELMÄ 

Raportissa on esitetty Espoon Pohjois- ja keskiosien yleiskaavan energiaratkaisujen kokonaissuunni-

telma, joka on tarkoitettu työkaluksi alueen yleiskaavoitusta sekä siihen liittyvää päätöksentekoa varten. 

Yleiskaavan tavoitteissa on sitouduttu mahdollistamaan laajempaa aluetta palveleva, uusiutuviin energi-

anlähteisiin pohjautuva energiantuotanto sekä paikallinen uusiutuva energia. Tämän selvityksen tarkoituk-

sena on vastata erityisesti energiantuotantoon liittyvien tavoitteiden toteutumiseen hyödyntäen alueella 

olevia synergioita sekä tunnistamalla yleiskaavatasoisesti alueen energiankulutuksen tarpeet ja niille so-

veltuvat energiaverkostot. Alueiden energiaratkaisujen lähtökohtana on ollut energiatehokas rakentami-

nen ja kokonaissuunnittelun pääperiaatteena energiankulutuksen vähentäminen hyödyntämällä hukka-

lämpöä alueilla, joissa rakentaminen on riittävän tiivistä alueellisen lämpöverkon rakentamiselle. Koko-

naissuunnitelmaa voidaan hyödyntää yleiskaavatasolla pohdittaessa toimintojen sijoittamista, tilantarpeita 

ja energiantuotannon vaikutuksia niin ympäristöön kuin taloudellisuuteen.  

Yleiskaavan laajuuden vuoksi alueelta muodostettiin neljä kaupunkirakenteeltaan erilaista aluetyyppiä, joi-

den voidaan katsoa olevan yleiskaava-alueelle tyypillisiä aluekokonaisuuksia. Aluekokonaisuuksista His-

tan alue edustaa suurta palvelukeskusta, Viiskorpi kehittyvää lähikeskusta, Nupuri kehittyvää asuinaluetta 

ja Röylä pientalovaltaista kyläaluetta. Kullekin esimerkkialueelle laadittiin laskennan pohjaksi esimerkin-

omaiset arviot rakentamisen määrästä ja laadusta vuoteen 2050 mennessä. Energiaratkaisujen mahdolli-

suuksia tarkasteltiin olettaen, että Histassa ja Viiskorvessa olisi kerrostalovaltaisen asuinrakentamisen li-

säksi monipuolisesti palveluita ja toimitiloja. Nupurissa tarkasteltiin energiaratkaisuja vaihtoehdolla, jossa 

alueella sijaitsisi asuinrakennusten (pientalot ja pienkerrostalot) lisäksi vähäisiä määriä palveluja ja toimi-

tilaa. Röylässä tarkastelut tehtiin olettaen uudisrakentamisen koostuvan perusratkaisussa yksinomaan 

pientaloista. Alueiden energian- ja tehontarpeiden kartoittamista varten kullekin rakennustyypille laadittiin 

tulevaisuuden energiatehokkaan rakentamisen mukainen tuntitason energiaprofiili, jossa huomioitiin il-

mastonmuutos hyödyntämällä vuodelle 2030 laadittua testisäätädataa. 

Selvityksessä tarkasteltujen alueiden energiantarpeet eroavat jonkin verran toisistaan, mutta ilman ener-

giarakenteen optimointia kaikilla aluetyypeillä korostuu lämmitysenergiantarve. Kaupunki- ja lähikeskuk-

sissa energiajakaumaa pystytään muuttamaan huomioimalla se jo alueen yleiskaavavaiheessa tuomalla 

alueelle jäähdytysenergiaa tarvitsevia kohteita, kuten datakeskuksia, jäähalleja, päivittäistavarakauppoja 

ja toimistorakennuksia. Mikäli asuinrakennusten jäähdyttäminen kesäaikaan yleistyy tulevaisuudessa, alu-

eellinen energiankierrätyspotentiaali kasvaa merkittävästi. Samalla asumisen laatu parantuu, kun kesäai-

kaan huoneistojen lämpötilatasot pysyvät inhimillisellä tasolla. Aluetasoisella energiajakauman optimoin-

nilla pystytään parhaimmillaan kierrättämään kaikki alueella syntyvä lauhdelämpö muiden kiinteistöjen 

hyötykäyttöön, jolloin lämmitysenergiaa ei tarvitse tuottaa erillisessä laitoksessa toukokuusta syyskuun 

loppuun. Toiminnot tulisi sijoittaa jo kaavoituksessa siten, että alueelle voidaan toteuttaa mahdollisimman 

lyhyt alueellinen energiaväylä. 

Tässä selvityksessä esitetty toimintaperiaate energiaväylälle tukee tulevaisuuden lähesnollaenergiaraken-

tamista ja energiankierrätystä aluetasolla. Esitetty toimintaperiaate on ideatason kuvaus energiaväylästä 

ja vaatii tarkempaa suunnittelua lähempänä toteutusvaihetta erityisesti lämpötilatasojen osalta. 
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Työssä on ehdotettu erilaisia energiantuotantovaihtoehtoja esimerkkialueille, mutta työssä esitetty ener-

giaväyläperiaate soveltuu kaikkiin energiantuotantotapoihin eikä yleiskaavavaiheessa ole katsottu tarkoi-

tuksenmukaiseksi sitoutua yhteen pääenergiantuotantomuotoon. Aurinkoenergian hyödyntämispotentiaa-

lia esimerkkialueilla on selvitetty tarkemmin. Alueiden sähköenergiantarpeesta noin neljännes voidaan 

kattaa aurinkosähköllä. Sekoittuneen kaupunkirakenteen alueilla lämmitysenergiantarve voidaan kattaa 

loppukeväästä alkusyksyyn lauhdelämmön avulla, minkä vuoksi aurinkolämmöntuotanto ei tällaisilla alu-

eilla ole suuressa mittakaavassa kannattavaa. Aurinkolämmön hyödyntämistä suositellaan erityisesti alu-

eilla, joissa lauhdelämmön kierrätyksen optimointi ei ole mahdollista. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi 

pientaloalueet, joiden energiantarve on pääasiassa lämmitysenergiaa. Muilla alueilla suositellaan aurin-

koenergian passiivista hyödyntämistä sekä aurinkosähkön tuotantoa. 

Yleiskaavatasolla tehokkain tapa varmistaa alueen vähäinen energiankulutus on monimuotoinen ja tiivis 

kaupunkirakenne. Matalalämpöisen energiaverkoston – energiaväylän - edistäminen mahdollistaa alueen 

sisäisen hukkalämmön hyödyntämisen kustannustehokkaasti. Lisäksi energiaväylä mahdollistaa kaikkien 

nykyisten ja tulevaisuuden energiamuotojen hyödyntämisen. 
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4 JOHDANTO 

Suomen rakentamismääräyskokoelman vaatimukset rakennusten energiatehokkuudelle ovat kiristyneet 

tasaisesti 2000-luvun aikana, ja seuraava päivitys vaatimuksiin astuu voimaan ensi vuoden (2018) vaih-

teessa. Rakennusten energiatehokkuuden parantumista tukee myös Espoon kaupungin sitoutuminen asu-

kaskohtaisten CO2-päästöjen vähentämisestä 60 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja hiilineutraalius 

vuoteen 2050 mennessä. Päästövähennysten aikaansaaminen vaatii muutoksia erityisesti energiantuo-

tantotavassa, sillä rakennusten lämmitys aiheuttaa Espoon alueella noin 60 % asukaskohtaisista pääs-

töistä. [1] Jo nyt on olemassa tekniikoita, joiden avulla voidaan kustannustehokkaasti vähentää lämmityk-

sestä aiheutuvia CO2-päästöjä. 

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan energiaratkaisujen kokonaissuunnitelma on laadittu työkaluksi 

alueen yleiskaavoitusta sekä siihen liittyvää päätöksentekoa varten. Kokonaissuunnitelmaa voidaan hyö-

dyntää yleiskaavatasolla pohdittaessa toimintojen sijoittamista, tilantarpeita ja energiantuotannon vaiku-

tuksia niin ympäristöön kuin taloudellisuuteen. Suunnitelmaa on mahdollista tarkentaa asemakaavata-

soiseksi myöhemmässä vaiheessa. Suunnitelman tavoitteena on ollut löytää pitkäikäisiä ratkaisuja, jotka 

mahdollistavat alueiden energiantuotantomuotojen muuttamisen ja skaalaamisen pidemmällä aikavälillä. 

Tästä johtuen sekä alueellisissa että rakennuskohtaisissa ratkaisuissa on suosittu vesikiertoisia järjestel-

miä, jolloin energianlähde voi olla käytännössä mikä energiantuotantomuoto tahansa. 

5 KAAVOITUSTILANNE 

Alueen osayleiskaava on käynnistetty vuonna 2013 ja se käsittää yli kolmanneksen koko Espoon maa-

pinta-alasta ollen kokonaisuudessaan noin 17 000 ha. 

Yleiskaavan tavoitteet hyväksyttiin Espoon kaupunginhallituksessa vuonna 2015, jolloin kaava-alueen mi-

toitusperiaatteessa päädyttiin noin 60 000 uuteen asukkaaseen ja noin 11 000 uuteen työpaikkaan vuo-

teen 2050 mennessä. Yleiskaavan nojautuu osin Länsiradan rakentumiseen tähtäämällä Länsiradan uu-

sien asemanseutujen rakentamiseen. Yleiskaavan avulla vahvistetaan alueen täydennysrakentamista ja 

palveluita sekä tuetaan pientalorakentamisen kehittymistä. Tarkoituksena on saada alueelle monipuolista 

asuntokantaa sekä korostaa erityisesti kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen asemaa alueiden suunnitte-

lussa ja täydennysrakentamisessa. 

Yksi Pohjois- ja Keski-Espoon keskeisimmistä voimavaroista perustuu sen monimuotoiseen siniviherra-

kenteeseen ja kulttuuriympäristöön, joita kehitetään edelleen tunnistamalla kulttuuriympäristöarvot ja huo-

mioimalla ne alueen suunnittelussa. Myös kyläkokonaisuuksia ja maaseutumaisia kulttuurimiljöitä kehite-

tään perinteisiä arvoja kunnioittaen. Toisaalta halutaan myös mahdollistaa riittävän laajojen pelto- ja met-

säalueiden säilyminen sekä yhtenäiset viheralueet ja niiden väliset yhteydet. 

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan tavoitteissa on sitouduttu myös mahdollistamaan laajempaa 

aluetta palveleva, uusiutuviin energialähteisiin pohjautuva energiantuotanto sekä paikallinen uusiutuva 

energia. Alueen laajuuden vuoksi yhdyskuntateknisen huollon järjestäminen kestävällä tavalla sekä tekni-

sestä että taloudellisesta näkökulmasta on myös yksi alueen haasteista. Tämän selvityksen tarkoituksena 
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on vastata erityisesti energiantuotantoon liittyvän tavoitteen toteutumiseen hyödyntäen alueella olevia sy-

nergioita sekä määrittämällä yleiskaavatasoisesti alueen energiantuotannossa tarvittavat energiantarpeet 

ja niille soveltuvat energiaverkostot. [2] 

6 ALUEJAOTTELU 

Yleiskaavan laajuuden vuoksi alueelta valittiin neljä kaupunkirakenteeltaan erilaista aluetyyppiä, joiden 

voidaan sanoa olevan yleiskaava-alueelle tyypillisiä aluekokonaisuuksia. Aluekokonaisuudet valittiin 

3.6.2016 tehdyn maankäyttömallin (kuva 1) pohjalta siten, että Histan alue valittiin edustamaan suurta 

palvelukeskusta, Viiskorpi kehittyvää lähikeskusta, Nupuri kehittyvää asuinaluetta ja Röylä pientaloval-

taista kyläaluetta. 

Alueille laadittiin energianlaskentaa varten esimerkinomaiset arviot tulevan rakentamisen määrästä (tau-

lukko 1) sekä alueen nykyisestä rakennuskannasta (taulukko 2). Energialaskennat tehtiin kullakin esimerk-

kialueella vertaamalla erilaisten maankäyttövaihtoehtojen energiantarvetta sekä mahdollisuuksia energi-

ankierrättämiseen alueen sisällä. Perusratkaisussa oletettiin toteutuvaksi taulukossa 1 ilman tähteä mer-

kitty uudisrakentaminen. Muissa vaihtoehdoissa tutkittiin muun muassa taulukossa 1 tähdellä merkittyjen 

toimintojen lisäämisen vaikutusta energiankulutukseen yhdessä energiankierrätyksen kanssa.  

Taulukko 1. Työn lähtökohtana käytetyt esimerkinomaiset arviot uudisrakentamisen määrästä vuoteen 2050 mennessä. 

Uudisrakentaminen, m2 Hista Viiskorpi Nupuri Röylä 

Pientalo - - 52 500 5 380 

Pienkerrostalo - 90 000 22 500 - 

Kerrostalot 750 000 210 000 - - 

Koulu 2 x 14 000 14 000 - - 

Päiväkoti 8 x 2 100 3 x 2 100 2 100 - 

Toimitilat 30 000 30 000 3 000 - 

Terveyskeskus 5 900* 5 900* -  - 

Jäähalli 5 000* 5 000* -    

Urheiluhalli 3 000* 3 000* -  - 

Uimahalli 5 000* 5 000* -  - 

 
Taulukko 2. Alueen nykyinen rakennuskanta. 

Olemassa oleva 
rakennuskanta, m2 

Hista Viiskorpi Nupuri Röylä 

Pientalo - 11 838 26 033 5 619 

Koulu - - - 757 

Päiväkoti - - 3 328 - 

Toimitilat - - 1 200 - 

Muut - - - 2 611 
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Kuva 1. Yleiskaavaluonnoksen rajaus sekä maankäyttömalli 2050 (03.06.2016) sekä selvityksessä tarkastellut alueet (Espoon 
kaupunkisuunnittelukeskus, 2017). 



 
 

 

 

 
Sweco Talotekniikka Oy 
08.03.2017 10 (62) 
 
 

7 LASKENTAMENETELMÄT 

Laskennan lähtökohdaksi otettiin yleiskaavan mahdollistama kaupunkirakenne, jota muokkaamalla on py-

ritty mahdollisimman pieneen energiankulutukseen sekä energiavirtoja hyödyntävään ratkaisuun. Yleis-

kaava astunee lainvoimaiseksi vuoden 2020 tienoilla, jolloin rakentaminen alkaa pääosin vuoden 2025 

jälkeen. Tästä johtuen energialaskennat on simuloitu käyttäen Ilmatieteen laitoksen Vantaalle tehtyä vuo-

den 2030 ilmastoa vastaavaa testisäädataa (kuva 2) ja rakennusten mallintamisessa on teknisten ratkai-

sujen osalta käytetty nykyhetkeä tiukempia energiatehokkuusvaatimuksia. Rakennusten energiankulutuk-

sen simulointiin on käytetty IDA ICE 4.7.1 –energianlaskentaohjelmaa. Tyyppirakennusten tarkemmat tek-

niset tiedot on esitetty liitteessä 1. 

 
Kuva 2. Energiasimuloinneissa käytetty Ilmatieteen laitoksen Vantaalle tekemä, vuoden 2030 ilmastoa vastaavan testisäädatan 
kuukausittaiset keskilämpötilat. 

Alueen energian- ja tehontarpeen kartoittamista varten jokaisesta rakennustyypistä on tehty tyyppiraken-

nus, jonka energiantarve on simuloitu tuntitasolla energialajeittain. Mahdollisimman realistisen tuntitason 

energiankulutusprofiilin saamiseksi on rakennusten käyttöprofiileina ja laitekuormina käytetty FINVACin ja 

Ympäristöministeriön vuonna 2014 julkaistussa tutkimuksessa [3] saatuja tuloksia. Vedenkulutukselle ei 

ole saatavilla vastaavaa tuntitason profiilia, minkä vuoksi rakennustyyppien vedenkulutusprofiilit on skaa-

lattu pääasiassa sähkön käyttöprofiilin perusteella. Simuloinnissa on siis oletettu, että sähkönkäytön huip-

puhetkinä – esimerkiksi kaikkien valojen ja laitteiden ollessa päällä – myös vettä kuluu eniten. Poikkeuk-

sena ovat toimistorakennus ja terveyskeskus, joissa käytönajan ulkopuoliset sähkökuormat – esimerkiksi 

ilmanvaihdon sähkönkulutus – on niin suurta, että vedenkulutuksen skaalaus sähkökuorman perusteella 

aiheuttaisi vedenkulutusta kohtuuttoman paljon yöaikaan. Näille rakennuksille käyttöveden kulutusprofiili 

on skaalattu FINVACin henkilöprofiilin mukaan eli vettä kuluu näissä rakennuksissa sen mukaan, kuinka 

paljon ihmisiä kohteessa on. Tyyppirakennuksille saadut tuntitason energiaprofiilit on esitetty liitteessä 2. 

Aurinkoenergian tuotanto (aurinkopaneelit ja aurinkokeräimet) on mallinnettu tuntitasolla IDA ICE 4.7.1 –

energianlaskentaohjelmalla.  



 
 

 

 

 
Sweco Talotekniikka Oy 
08.03.2017 11 (62) 
 
 

8 YLEISIÄ PERIAATTEITA 

Alueiden energiaratkaisun kokonaissuunnittelussa pääperiaatteena on ollut energiankulutuksen vähentä-

minen hyödyntämällä hukkalämpöä alueilla, joissa rakentaminen on riittävän tiivistä alueellisen lämpöver-

kon rakentamiselle. Tässä kappaleessa on avattu erityisesti energiankierrättämiseen liittyviä perusperiaat-

teita. 

8.1 Aluelämpö ja maalämpö 

Suomessa on jo kauan hyödynnetty alueellisia lämpöverkkoja, jotka mahdollistavat sähkön- ja lämmön 

yhteistuotannon (Combined Heat and Power, CHP). Alueelliset lämpöverkot mahdollistavat myös energian 

tasaisemman tuotannon sekä kuluttajan näkökulmasta huolettoman lämmityksen, sillä lämpöyhtiö on vas-

tuussa energian toimitusvarmuudesta. Espoon alueella kaukolämpö kattaa vajaat 70 % rakennusten läm-

mitystarpeesta. 

Uudiskohteiden lämmitystarve on vähäistä, ja tulevaisuudessa kerrostaloalue vastaa lämmitystarpeeltaan 

nykyistä pientaloaluetta, taulukko 3. Uudisrakennusten hyvin pieni lämmitysenergiantarve tekee perintei-

sen kaukolämpöverkon kannattavuudesta kyseenalaisen, sillä uudisalueelle tarvittavan kaukolämpöver-

koston pituus pysyy samana, mutta alueen lämmitystarve pienenee merkittävästi. Tämä tarkoittaa, että 

samalla lämpöverkkoinvestoinnilla pystytään myymään vähemmän lämpöenergiaa eli investoinnin suu-

ruus on sama, mutta tulot ovat pienemmät. Myös lämpöhäviöiden osuus suhteessa myytyyn lämpöener-

giaan kasvaa. Tästä johtuen uusilla alueilla tulisi pyrkiä mahdollisimman tiiviiseen kaupunkirakenteeseen, 

mikäli siellä halutaan hyödyntää perinteistä kaukolämpöverkkoa. Taulukossa 3 on vertailtu erilaisten alue-

tyyppien lämmitysenergiantarvetta ja sen jakautumista maapinta-alalle. Esimerkiksi vanhat pientalot ku-

luttavat lämmitysenergiaa noin 100 kWh/asuin-m2. Olettamalla vanhan pientaloalueen aluetehokkuudeksi 

0.3, kuluu yhden neliömetrin maapinta-alalla energiaa noin 30 kWh. Tällöin esimerkiksi maalämpökaivot 

veisivät noin 15 % alueen maapinta-alasta, kun maalämpökaivojen välinen etäisyys on noin 15 metriä. 

Taulukko 3. Erilaisten alueiden energiatiheyksiä ja maalämpökaivojen tarvitsema osuus maa-alasta. 

Aluetyyppi 
Lämmitystarve, 

kWh/m2 
Tehokkuus, 

eK 
Maapinta-alan 

energiatiheys, kWh/m2 
Maalämpökaivojen osuus 

maapinta-alasta, % 

AP, vanha 100 0.3 30 15 % 

AP, tulevaisuus 80 0.3 24 12 % 

AK, tulevaisuus 50 0.4 20 10 % 

AK, tulevaisuus 50 0.8 40 20 % 

TP, tulevaisuus 10 0.4 4 2 % 

TP, tulevaisuus 10 0.8 8 4 % 

TP, tulevaisuus 10 1.2 12 6 % 

C, 50/50 asuminen ja toimisto 30 1.2 36 18 % 

C, 70/30 asuminen ja toimisto 38 1.2 45.6 23 % 

Kaukolämmön rinnalle on viime vuosina noussut maalämpö, jota on alettu pientalojen lisäksi hyödyntä-

mään myös suuremmissa kohteissa erityisesti maalämpöporakaivoista saatavan jäähdytysenergian 
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vuoksi. Maalämmön ja –kylmän hyödyntäminen on tehnyt maalämpöinvestoinneista kannattavia esimer-

kiksi toimistokohteissa, joissa jäähdytystarve on kesäaikaan suuri. Suurin osa Espoon pohjois- ja keski-

osien yleiskaava-alueen maapinta-alasta soveltuu maalämmön tuottamiseen maalämpökaivojen avulla, 

mutta tämä vaatii rakennusten ympäriltä vapaata maa-alaa, jolle lämpökaivoja voidaan sijoittaa. Yhdestä 

maalämpökaivosta saadaan lämpöpumpun kanssa yhteensä noin 150 kWh/m lämpöenergiaa. Kaivosta 

saatavan lämpöenergian määrä kasvaa, mikäli kaivoa hyödynnetään kesäaikaan rakennusten jäähdyttä-

miseen eli rakennusten hukkalämpöä ladataan kaivoihin. Tällöin hukkalämmön hyödyntäminen eli energi-

ankierrätys muissa rakennuksissa ei ole mahdollista. Taulukossa 3 on esitetty karkea arvio siitä, kuinka 

suuri osa maapinta-alasta pitäisi erilaisilla aluetyypeillä varata maalämpökaivoille, jotta niillä voitaisiin tuot-

taa tarvittava lämmitysenergia. Tehokkailla alueilla maapinta-ala on lähes neljänneksen koko maapinta-

alasta, jolloin rakennuksen oman jalanjäljen, katujen ja puistojen sekä maanalaisen rakentamisen tuomien 

rajoituksien jälkeen voi olla hankalaa sijoittaa riittävä määrä kaivoja alueelle, jos niiden sijoituspaikkaa ei 

ole mietitty jo kaavoitusvaiheessa. 

8.2 Energiaväylä 

Nykyiset kaukolämpöverkot on mitoitettu siten, että talvisin niiden menovesi on jopa yli 120 asteista pak-

kaspäivinä. Aiemmin tämä oli tarpeen, jotta rakennukset saivat riittävästi lämmitystehoa kaukolämmön 

menovedestä. Nykyisin lämmönjakotekniikka ja suunnittelutavat ovat kehittyneet siten, että tavallisille ra-

kennuksille riittäisi tilojen lämmitystä varten puolet matalampi kaukolämmön menovesi. Energiaväylässä 

menoveden lämpötila voisi olla huomattavasti perinteistä kaukolämpöverkkoa matalampi, noin 40–50 as-

tetta. Paluuvesi voisi olla noin 20 asteista, jolloin jäähdytystä tarvitsevat toiminnot voisivat hyödyntää pa-

luuvettä jäähdytysenergiantuotannossa. Energiaväylän meno- ja paluupuolen lopulliset lämpötilatasot täy-

tyy määrittää tarkemmin jatkosuunnittelussa, sillä tarkkaa verkoston suunnittelua ei ole vielä tehty. Ku-

vassa 3a on esitetty energiaväylän toimintaperiaate ideatasolla kesätilanteessa. 

 
Kuva 3a. Energiaväylän toimintaperiaate kesäisin. Paluupuolelle kytketyt toimistot ja kauppa havainnollistavat jäähdytystarpeen 
kattamista ja alapuolella olevat asuinrakennukset lämmitystarpeen kattamista energiaväylän avulla. 
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Kesätilanteessa jäähdytystä tarvitsevat kohteet ottavat jäähdytysenergiaa paluuverkosta ja palauttavat 

lauhteensa verkon menopuolelle. Käyttöveden lämmitystä varten tarvittava energia otetaan menopuolelta 

ja palautetaan viilentyneenä paluupuolelle. Energiaoptimoidussa kaupunkirakenteessa kesäaikaan eril-

listä lämmitysenergiantuotantoa ei tarvita, vaan loppukeväästä alkusyksyyn tarvittava lämmitysenergia 

saadaan lähes täysin kierrättämällä jäähdytyksestä syntyvää lauhdelämpöä. Mikäli lämmityskuorma on 

matala ja tästä johtuen jäähtymä ei ole riittävän suuri, voidaan paluuveden lämpötilaa laskea energia-

väylään kytketyn geoenergiakentän avulla. Kuvassa 3 on esitetty toimistojen, kaupan ja jäähallin osalta 

vain jäähdytysenergiantuotto. 

Talvitilanteessa verkoston toiminta on hieman erilainen. Alueesta riippuen osa verkon käyttäjistä saattaa 

tuottaa lauhdelämpöä myös talvisin, mutta pääosalla käyttäjistä lauhdelämpö pystytään hyödyntämään 

rakennuksessa tilojen ja käyttöveden lämmitykseen, jolloin verkkoon syötettävää lauhdelämpöä ei synny 

paljoa. Talvisaikaan geoenergiakenttää voidaan hyödyntää tarpeen mukaan joko lämmitysenergiantuo-

tantoon tai jäähdytysenergiantuotantoon. Talviajan tilanne on esitetty kuvassa 3b. 

 
Kuva 3b. Energiaväylän toimintaperiaate talvisin. Päivittäistavarakaupassa syntyy hukkalämpöä myös talvisin, mutta toimistot ja 
asuinrakennukset tarvitsevat lämmitysenergiaa energiaväylän menopuolelta. Geoenergiakenttää voidaan tarpeen mukaan käyt-
tää menopuolen lämmitykseen tai paluupuolen jäähdytykseen. 

Energiaväylässä verkoston menopuolelle on kytketty lämmön käyttäjiä: asuinrakennuksia, kasvihuoneita, 

uimahalli. Verkoston paluupuolelle on kytketty lauhdelämmön aiheuttajia: kauppoja, leipomoja, jäähalleja. 

Osa rakennuksista, kuten toimistot ja hotellit, on kytketty sekä meno- että paluupuolelle ja käytettävä ver-

koston osa riippuu ulkolämpötilasta. Energiaväylään syötetään lämpöenergiaa energiantuotantolaitok-

selta. Energiantuotantolaitos voi olla lämpökattila, geoenergiakenttä, syväreikä, kaukolämpöverkon paluu-

puoli tai datacenter. Verkoston menopuolelle kytketyt kohteet ottavat energiaväylästä lämpöä ja hyödyn-

tävät sen tilojen ja käyttöveden lämmityksessä siten, että verkoston lämpötila laskee 40–50 asteesta noin 

20 asteeseen. Tämä lämpötila on paluuveden lämpötila, joka on alueen jäähdytystä tarvitseville kohteille 

sopiva jäähdytysprosessin hyötysuhteen parantamiseksi. CO2-lämpöpumputekniikalla noin 20 asteisella 

paluuvedellä voidaan nostaa jäähdytysprosessin hyötysuhdetta parhaimmillaan 20 % paljon jäähdytystä 
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tarvitsevissa kohteissa, kuten kaupoissa ja jäähalleissa. Energiaväylään voidaan liittää geoenergiakenttä, 

jolla sekä meno- että paluuverkoston lämpötilaa voidaan pitää halutulla tasolla. 

Haasteeksi jää käyttöveden lämmitys, joka voidaan toteuttaa sähkövastuksilla tai lämpöpumpuilla. Käyt-

töveden lämmitykseen tarvittavan lämmitysenergianosuus on niin pieni, että lämpöpumppu kannattaa op-

timoida tilojen lämmitykseen ja tuottaa jäljelle jäävä käyttöveden lämpötilan nostaminen esimerkiksi 45 

asteesta 58 asteeseen sähkövastuksilla. Tällöin kokonaissähkönkulutus on käytännössä yhtä suuri kuin 

kaiken lämmityksen tekeminen lämpöpumpulla johtuen lämpöpumpun hyötysuhteen merkittävästä heik-

kenemisestä lämpötilaeron kasvaessa. Sähkövastuksiin liittyvä rakennusautomaatio voitaisiin toteuttaa 

esimerkiksi hintasignaalin avulla siten, että käyttövesi lämmitettäisiin 58 Celsiusasteeseen silloin, kun säh-

könhinta on alhaalla. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että sähkövastukset kytkeytyisivät pois päältä 

verkon suurissa kuormitustilanteissa ja päälle ajankohtina, jolloin kysyntä on pienempää. Lämminvesiva-

raajaan varastoitunut lämpöenergia riittäisi kattamaan lämpimän käyttöveden tarpeen kuormitustilan-

teissa, vaikka vettä ei tällöin lämmitettäisi. Legionellariski pysyisi vähäisenä, vaikka veden lämpötila laskisi 

muutamien tuntien ajaksi alle 58 asteen.  

Rakennusten osalta energiaväylän hyödyntäminen ei juuri muuta talotekniikkaa nykyiseen verrattuna. 

Lämmitysenergiantarve on mahdollista toteuttaa joko ottamalla lämpöpumpulla tarvittava lämpömäärä 

energiaväylästä tai vaihtoehtoisesti ottamalla tilojen lämmitystarve lämmönsiirtimellä verkostosta ja nos-

tamalla käyttövesi lämpöpumpulla tai sähkövastuksella riittävän korkeaan lämpötilaan. Soveltuva vaihto-

ehto on kohdekohtainen ja riippuu muun muassa rakennuksen lämmitysenergian- ja tehontarpeesta. 

Asuinrakennuksen kytkentäkaavion alustava ideakonsepti on esitetty kuvassa 4. Verkostojen lämpötilata-

sot tulee suunnitella tarkemmin toteutusvaiheessa. 

 
Kuva 4. Esimerkkikytkentä asuinrakennuksen liittymisestä energiaväylään. 

Lämmityksen osalta muun muassa toimistot ja hotellit voidaan kytkeä energiaväylään kuten asuinraken-

nuksetkin. Poikkeuksena on niissä tarvittava jäähdytys, jota varten jäähdytettävät kohteet liitetään myös 

osaksi verkoston paluupuolta. Omalla lauhdelämmöllään lämpenevät kohteet, kuten kaupat ja jäähallit, 

liitetään ainoastaan osaksi energiaväylän paluupuolta. Jäähdytystä ja lämmitystä tarvitsevien kohteiden 
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kytkennän alustava ideakonsepti energiaväylään on esitetty kuvassa 5. Verkostojen lämpötilatasot tulee 

suunnitella tarkemmin toteutusvaiheessa. 

 
Kuva 5. Jäähdytystä ja lämmitystä tarvitsevien kohteiden liittäminen osaksi matalaenergiaverkkoa. 

8.2.1 Energiankierrätys 

Lähes kaikkien palvelurakennusten toiminnasta syntyy hukkalämpöä, jota rakennukset eivät itse pysty 

hyödyntämään. Hukkalämpöä syntyy enemmän kesäisin, kun tiloja ei tarvitse lämmittää ja auringon läm-

pökuorma voi aiheuttaa kohteissa jäähdytystarvetta. Tällaisia rakennuksia ovat esimerkiksi paljon jäähdy-

tystä tarvitsevat kohteet, kuten kaupat, jäähallit ja toimistot, sekä kohteet, joiden toiminnasta syntyy paljon 

ylimääräistä lämpöä, kuten keskuskeittiöt, leipomot ja pesulat. Näitä rakennuksia voidaan kutsua myös 

hukkalämmön tuottajiksi. Osa kohteista tuottaa hukkalämpöä läpi vuoden, kuten jäähallit ja kaupat, mutta 

osa vain kesäisin tarvitessaan jäähdytystä, kuten toimistot ja hotellit. Tunnistamalla hukkalämmön tuottajat 

ja mahdollistamalla niiden liittyminen energiaväylän paluupuolelle voidaan näiden kohteiden tuottama yli-

määräinen lämpö ottaa talteen ja jakaa se lämpöverkoston avulla muiden kuluttajien hyödynnettäväksi. 

Energiankierrätystä on havainnollistettu kuvassa 6. 
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Kuva 6. Jäähdyttäjät ja ylilämmön tuottajat hyödyntävät energiaväylää jäähdyttämiseen. Lämmön käyttäjät, kuten asuinraken-
nukset, hyödyntävät energiaväylää toisten käyttäjien ylijäämälämmön hyödyntämiseen. 

8.3 Datakeskus 

Yksi suurimmista yksittäisistä lauhdelämmön tuottajista on datakeskus (palvelinkeskus, tietokonesali, ko-

nesali). Datakeskus on rakennus, jossa on valtavien tietomäärien käsittelyyn ja tallentamiseen tarkoitettuja 

tietokoneita ja niiden oheisjärjestelmiä. Yhdessä datakeskuksessa voi olla useita satojatuhansia yksittäisiä 

palvelimia, jolloin palvelinkeskuksen sähkönkulutus on useiden megawattien luokkaa. Tämä sähkökuorma 

muuttuu datakeskuksessa lämpökuormaksi, joka joudutaan jäähdyttämään pois tiloista – usein taivaalle. 

Datacentereiden harkitulla sijoittamisella niiden tuottama lauhdelämpö on mahdollista hyödyntää muiden 

tilojen tai käyttöveden lämmityksessä. Esimerkiksi Yandexin Mätsälään perustaman datakeskuksen lauh-

delämmöllä saadaan katettua aluksi puolet kunnan lämmöntarpeesta ja myöhemmässä vaiheessa mah-

dollisesti jopa kaikki kunnan tarvitsema lämpöenergia [4].  Myös Helsingin Suvilahdessa olevan Academi-

can konesalin hukkalämpö kierrätetään lämpöpumputekniikan avulla kaukolämmöksi [5].  

Kuvassa 7 on havainnollistettu, miten 2 000 m2 suuruisen datacenterin tuottaman lauhdelämmön hyödyn-

täminen muuttaa alueen lämmitysenergiantarvetta. Esimerkissä lähes kaikki datacenterin tuottamasta 

lauhdelämmöstä saadaan hyödynnettyä alueen lämmityksessä. Esimerkkialueella on 2 000 000 m2 asuin-

kerrostaloja ja alueellinen lämpöverkko. Tätä pienemmällä rakennusmäärällä suurempi osa datacenterin 

lauhdelämmöstä menisi hukkaan. Pienestäkin datacenteristä syntyy valtava lämpökuorma, joka voidaan 

hyödyntää muiden rakennusten lämmöntarpeen kattamisessa. Tämä voidaan kaavoituksessa mahdollis-

taa sijoittamalla datacenterit kaukolämpöverkostossa sopiville kohdille tai luomalla suuria alueellisia koko-

naisuuksia, joiden lämmöntarve on riittävän suuri hyödyntääkseen datacenterin lauhdelämmön. Muita 

huomioitavia tekijöitä datacentereiden sijoittamisessa ovat sähkölinjat sekä teleyhteydet. 



 
 

 

 

 
Sweco Talotekniikka Oy 
08.03.2017 17 (62) 
 
 

 
Kuva 7. Esimerkkialueen lämmityksen pysyvyyskäyrä ilman datacenteriä ja datacenterin lauhdelämpöä hyödyntäen. 

Esimerkkitapauksessa datacenterin lauhdelämpönä saadaan noin 42 GWh vuodessa, mikä vastaa noin 

40 % alueen kokonaislämmöntarpeesta. Käytännössä datacenterin lauhdelämmöllä saadaan katettua alu-

een käyttöveden lämmitystarve kokonaisuudessaan, jolloin loppukeväästä alkusyksyyn alueella ei tarvita 

lämpöenergiantuotantoa ollenkaan. Datacenterin vaikutusta esimerkkialueen lämmityksen energiantarpei-

siin on vertailtu kuvassa 8. Datacenterin servereiden kuluttama sähkö kaksinkertaistaa alueen sähköntar-

peen, mutta tästä aiheutuva hukkalämpö saadaan hyödynnettyä rakennusten lämmityksessä. Datacenter 

vaatisi saman sähköenergiamäärän huolimatta siitä, hyödynnetäänkö datacenterissä syntyvää hukkaläm-

pöä muiden rakennusten lämmityksessä. Kuvassa 8 ei näy datacenterin tarvitsemaa jäähdytystä, sillä tar-

kastelu on tehty alueen ostoenergiataseena ja täten lämmityspuolelle kierrätetty jäähdytysenergia näkyy 

lisääntyneenä sähköenergiantarpeena. 
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Kuva 8. Esimerkkialueen lämmitysenergiantarve perustapauksessa ja datacenterin hukkalämpöä hyödyntämällä. 

Pohjois- ja Keski-Espoon alueella ei ole yhtä riittävän suurta aluekokonaisuutta ottamaan vastaan data-

centerin synnyttämää lämpökuormaa. Mikäli datacentereiden sijoittamista Espoon pohjois- ja keskiosien 

yleiskaava-alueelle halutaan tukea, tulisi datacentereille tehdä tilavarauksia alueilta, jotka ovat kaukoläm-

mön runkoverkoston sekä sähkö- että telelinjojen vieressä. Tällöin datacentereiden hukkalämpö voidaan 

hyödyntää nykyisessä kaukolämpöverkossa. Sähkö- ja teleyhteydet ovat ennakkoedellytys datacenterei-

den sijoittamiselle. 

8.4 Uimahalli ja jäähalli 

Uimahalli tarvitsee paljon lämmitysenergiaa ympäri vuoden. Jäähallin energiaprofiili on päinvastainen: se 

tarvitsee paljon jäähdytysenergiaa ympäri vuoden. Kesäisin jäähallin jäähdytystarve on suurimmillaan, kun 

ulkoa tulee enemmän lämpökuormaa, joka täytyy pitää pois tiloista. Tässä kohtaa uimahallin ja jäähallin 

profiilit eivät mene yhtä hyvin ristiin kuin muina vuodenaikoina, koska kesäisin uimahallin lämmitystarve 

on muita kausia pienempi auringon lämpökuorman vuoksi. Uimahallin ja jäähallin sijoittaminen vierekkäin 

mahdollistaa jäähallin hukkalämmön hyödyntämisen uimahallin lämmityksessä ja hyvin suunniteltuna voi 

parantaa myös jäähallissa tarvittavan jäähdytysenergiantuotannon hyötysuhdetta. Kuvassa 9 on esitetty 

5 000 m2 uimahallin ja 5 000 m2 jäähallin yhdistetty energiaprofiili, jossa jäähallin hukkalämpöä hyödynne-

tään uimahallin lämmitysenergiantarpeen kattamisessa. 

 
Kuva 9. Uimahallin ja jäähallin energiankierrätys. Noin 15 % jäähallin lauhdelämmöstä menee hukkaan kesäaikaan, jos sitä ei 
hyödynnetä uimahallin lisäksi muissa rakennuksissa tai muuteta uimahallin tai jäähallin kokoa. 

Jäähallin jäähdytysenergiantarve on kesäaikaan niin suuri, että lauhdelämpöä jäisi hyödynnettäväksi suu-

rempaakin uimahallia tai muita rakennuksia varten. Kokonaisuudessaan vuoden aikana noin 85 % jäähal-

lin lauhdelämmöstä saadaan hyödynnettyä uimahallissa. Kuvassa 10 on esitetty energiantarpeet perusta-

pauksessa sekä hukkalämpöä hyödyntämällä. 
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Kuva 10. Uimahallin ja jäähallin energiantarve perusratkaisussa ja hukkalämpöä hyödyntämällä. 

 

Kuvassa 10 jäähallin jäähdytysenergiantarve on kuvattu jäähdytysenergiana, joka tosiasiassa tuotettaisiin 

luultavasti verkkosähköllä. Jäähallin jäähdytysenergiantarvetta ei voida tuottaa esimerkiksi kaukokylmällä, 

sillä jään lämpötila on pakkasen puolella, kun taas kaukokylmävesi on yleensä noin 10 asteista. Perusta-

pauksessa verkkosähköllä tuotetun vedenjäähdytyskoneen hyötysuhde olisi noin 2.5. 

Kuvan 10 vertailukohteessa jäähdytysenergia tuotetaan energiaväylän avulla hyötysuhteella 3 ja kierräte-

tään uimahallia ja jäähallia yhdistävän energiaväylän avulla lämmitysenergiaksi. Tästä johtuen jäähallin 

hukkalämpöä hyödyntävässä vaihtoehdossa sähköenergiantarve on suurempi kuin perustapauksessa, 

mutta lämmitys- ja jäähdytysenergiantarve on pienempi. Jäähdytyskoneen parempi hyötysuhde johtuu 

energiaväylän paluuverkon lämpötilasta, joka on jäähdytysenergiantuotantoon optimoitu. Täten vertailu-

vaihtoehdon lämmityskustannukset olisivat vuositasolla noin 54 000 euroa pienemmät ja sähköenergia-

kustannukset (sisältäen jäähdytyksen) noin 9 000 euroa pienemmät kuin perusratkaisussa. Yhteensä vuo-

sitason energiamaksut olisivat jäähallin hukkalämpöä hyödyntävässä ratkaisussa jopa yli 60 000 euroa 

pienemmät kuin tapauksessa, jossa jäähallin hukkalämpö lauhdutetaan ilmaan. Kustannuslaskennassa 

epävarmuutta aiheuttaa erityisesti sähkön hinta, jonka kehitys on viime vuosina ollut varsin arvaamatonta. 

Kaavoitusvaiheessa uimahallin ja jäähallin välistä energiankierrätystä voidaan tukea sijoittamalla toiminnot 

vierekkäin. Lisäksi tulisi tukea energiaväylän rakentamista joko sijoittamalla toiminnot samalle tontille tai 

sallimalla näiden välinen rasite energiaväylästä. Taloteknisestä näkökulmasta uimahalli tulisi toteuttaa en-

sin, jotta jäähallin lauhdelämpö voidaan kytkeä suoraan uimahalliin. Vaikka jäähallin lauhdelämmöstä noin 

15 % jää hyödyntämättä uimahallissa, tarvitaan uimahallille lämmönlähde niille ajanhetkille, kun jäähalli 

on kiinni tai sen lauhdelämpö ei riitä kattamaan uimahallin lämmitystarvetta esimerkiksi talvisin. Molempien 

kohteiden suunnittelussa tulisi huomioida energiankierrätys ja uimahallin osalta talotekniikka toteuttaa si-

ten, että jäähallia rakennettaessa uimahalli on kustannustehokkaasti kytkettävissä jäähallin lauhdeläm-

pöön.  
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9 HISTA 

Hista on Nuuksion lähellä, Turuntien varrella sijaitseva lähes rakentamaton alue, jonne pohditaan uuden 

palvelukeskuksen sekä noin 15 000 uuden asukkaan sijoittamista. Tässä selvityksessä käytetyt lähtötiedot 

perustuvat oletukseen Länsirata-hankkeen ja sen myötä Histan juna-aseman toteutumisesta, jolloin Histan 

aluetta on luontaista kehittää tiiviimmäksi palvelukeskukseksi. Länsiradan ja Histan juna-aseman rakenta-

minen on alueen kaupungistumisen kannalta ratkaisevaa, sillä se mahdollistaa ympäristöystävällisen liik-

kumisen muun muassa Espoon keskuksen, Leppävaaran ja Helsingin palveluihin ja työpaikkoihin. 

Tässä selvityksessä Histan osalta tarkastellaan vaihtoehtoa, jossa alueelle kaavoitettaisiin kaksi yhteis-

koulua, useita päiväkoteja, toimitiloja, jäähalli, urheiluhalli, uimahalli sekä mahdollisesti terveyskeskus. 

Selvityksen lähtötietoina käytetty rakentamisen laatu ja määrä on esitetty taulukossa 1. Tähdellä merkityt 

kohteet eivät sisälly perusratkaisuun, vaan niiden vaikutusta tutkitaan energiankulutuksen optimoinnin 

vaihtoehtotarkasteluissa. Toimitilojen osalta on oletettu, että Histaan tulee vähintään 10 000 m2 päivittäis-

tavarakauppaa ja loput toimitiloista on muita myymälätiloja ja toimistorakennuksia. 

9.1 Perusratkaisun energiantarve 

Alueen energiantarve on kaupunkirakenteen perusratkaisussa monimuotoinen: alueen erityyppiset palve-

lut tarvitsevat sekä lämmitys- että jäähdytysenergiaa, joten alueella on potentiaalia energiankierrätykseen 

rakennusten välillä. Kuvassa 11 on esitetty alueelle tulevien uudiskohteiden energiantarve tuntitasolla, 

mikäli alue rakentuisi toteutuisi taulukon 1 mukaisesti ilman tähdellä merkittyjä kohteita (terveyskeskus, 

uimahalli, jäähalli ja urheiluhalli). Toimitilojen osalta on perusratkaisussa oletettu, että alueella on 10 000 

m2 päivittäistavarakauppaa ja loput toimitilat ovat muita myymälä- ja toimistotiloja. 

 
Kuva 11. Histan uudiskohteiden energiaprofiili alueen toteutuessa taulukon 1 mukaisesti ilman tähdellä merkittyjä kohteita. 
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Alueen energiaprofiilista (kuva 11) nähdään, että alueen energiantarvetta dominoivat lämmitys- ja sähkö-

energiantarve. Kesäisin alueella on jäähdytystarvetta, mutta hyvin vähän suhteessa lämmitystarpeeseen. 

Toisaalta jäähdytystarve ei huippukausinakaan juurikaan ylitä lämmitystarvetta, mikä mahdollistaa energi-

ankierrätyksen alueella eli kaikki lauhdelämpö saadaan hyödynnettyä lämmityskäyttöön. Vuosittaisesta 

energiantarpeesta 37 % muodostuu sähköntarpeesta ja lähes 60 % lämmitystarpeesta. Jäähdytystarvetta 

on perusratkaisussa melko vähän, noin 5 %. Energiantarpeen jakautuminen on esitetty kuvassa 12. 

 
Kuva 12. Histan alueen energiantarpeen jakautuminen vuositasolla. 

9.2 Energiankulutuksen optimointi 

Alue on hyvin asuntovaltainen, minkä vuoksi perusratkaisun energiaprofiilissa jäähdytystarve on pieni huo-

limatta perusratkaisussa olevista toimitiloista. Alueen toimitiloista puolet voisi olla päivittäistavarakauppaa 

ja asuinkerrostaloista 450 000 m2 voisi toteuttaa aktiivisella jäähdytyksellä, jolloin lauhdelämmön hyödyn-

täminen vähentäisi alueen lämmitysenergiantarvetta yli neljänneksen perusratkaisun mukaisesta tar-

peesta. Aktiivisella jäähdytyksellä tarkoitetaan tässä selvityksessä ratkaisua, jolla olo- ja makuuhuoneissa 

lämpötila pidetään alle 22 asteen ja muissa tiloissa alle 27 asteen. Jos jäähdytyksestä syntyvä lauhde-

lämpö hyödynnettäisiin esimerkiksi alueellisen energiaväylän tai muun verkoston avulla, olisi alueen ener-

giaprofiili kuvan 13 mukainen (vaihtoehto 1). 

Mikäli kaikki asuinkerrostalot toteutettaisiin aktiivisella jäähdytyksellä, olisi hukkaan menevän lauhdeläm-

mön osuus perusratkaisun mukaisella rakentamismäärällä 10–15 %. Hukkaan menevän lauhdelämmön 

osuutta voidaan pienentää muutamalla prosenttiyksiköllä lisäämällä alueelle uimahalli. Haasteeksi jää tal-

viajan lämmitys, jolloin jäähdytysenergiaa ei tuoteta ja täten myöskään lauhdelämpöä ei synny. 
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Kuva 13. Histan alueen energiaprofiili vaihtoehdon 1 mukaisella kaupunkirakenteella. 

Selvityksen lähtötietoina käytettyjen, taulukossa 1 tähdellä merkittyjen, kohteiden lisääminen alueelle ei 

juuri vaikuta alueen lämmitysenergiantarpeeseen, sillä jäähallin lauhdelämpöä kierrättämällä saadaan 

suurin osa uimahallin tarvitsemasta lämmöstä ja muut erikoiskohteet (terveyskeskus ja urheiluhalli) eivät 

juuri vaikuta alueelliseen energiaprofiiliin. Näin ollen energiaa kierrättämällä saadaan lähes ilmaiseksi hal-

lien tarvitsema lämmitys- ja jäähdytysenergia perusratkaisuun verrattuna. Energiankierrätyksen optimoi-

miseksi tässä ratkaisussa kannattaa suuri osa asuinkerrostaloista toteuttaa aktiivisella jäähdytyksellä, jotta 

syntyvän lauhdelämmön määrä on optimaalinen. Hallit ja 500 000 m2 aktiivisella jäähdytyksellä varustet-

tuja asuinkerrostaloja sisältävän kaupunkirakenteen energiaprofiili on esitetty kuvassa 14 (vaihtoehto 2). 

Vaihtoehtoon 1 verrattuna suurempi aktiivisella jäähdytyksellä varustettujen asuinkerrostalojen määrä joh-

tuu pienemmästä päivittäistavarakaupan määrästä. 

 
Kuva 14. Histan alueen energiaprofiili vaihtoehdon 2 mukaisella kaupunkirakenteella. 
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Alueen lämmitysenergiantarvetta voidaan vähentää myös ottamalla jäteveden lämpöä talteen (vaihtoehto 

3). Jätevedestä talteenotettava lämpö pystytään hyödyntämään lähes kokonaan alueen lämmitysenergi-

antarpeen kattamisessa, joten alueelle voidaan lisätä lauhdelämpöä synnyttäviä kohteita. Optimaalinen 

määrä olisi esimerkiksi kasvattaa päivittäistavarakaupan määrä 15 000 m2 sekä toteuttaa reilu viidennes 

asuinkerrostaloista aktiivisella jäähdytyksellä varustettuina. Tällöin alueen lämmitysenergiantarve laskisi 

noin 40 %. Vaihtoehdon 3 mukainen energiaprofiili on esitetty kuvassa 15. 

 
Kuva 15. Vaihtoehdon 3 mukainen energiaprofiili, jossa jäteveden lämpöä otetaan talteen. 

Neljäs vaihtoehto alueen lämmitysenergiantarpeen vähentämiseksi voisi olla pienen datacenterin sijoitta-

minen alueelle. Noin 1 000 m2 suuruinen datacenter pystyisi kattamaan kesäajan lämmitystarpeen noin 

950 000 m2 asuinkerrostaloalueelle. Vaihtoehdon 4 mukainen energiaprofiili on esitetty kuvassa 16. Tällöin 

alueen energiantarvetta dominoisi datacenterin sähköenergiantarve. Huomattavaa on muistaa, että tämä 

sähköenergiamäärä joudutaan joka tapauksessa käyttämään datacenterin ylläpidossa huolimatta sen si-

jainnista. Datacenterin jäähdytyksestä syntyvän lauhdelämmön hyödyntämisellä saataisiin alueen lämmi-

tysenergiantarpeesta katettua lähes 40 %. 
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Kuva 16. Vaihtoehto 4: Histan alueen energiaprofiili, kun alueella on pieni datacenter ja perusratkaisua enemmän asumista. 

Yhteenveto eri vaihtoehtojen vuositason energiankulutuksesta on esitetty kuvassa 17 ja eri vaihtoehtojen 

rakennusmäärät taulukossa 4. Olennaisinta kaikissa vaihtoehtoisissa ratkaisuissa on energiaväylä, joka 

mahdollistaa energiankierrätyksen. Erityisesti vaihtoehtoa 4 tarkasteltaessa on syytä muistaa, että sähkö-

energiantarve kasvaa datacenterin vuoksi, mutta tämä energiamäärä kuluisi datacenterin ylläpidossa huo-

limatta sen sijainnista. Oleellista on lämmitysenergiantarpeen huomattava lasku. 

 
Kuva 17. Histan alueen energiantarve erilaisilla ratkaisuvaihtoehdoilla. 
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Energiankierrätys lisää huomattavasti alueen sähköenergiantarvetta, mutta tämä energia tarvittaisiin pe-

rusratkaisuun lisättyjen rakennusten ylläpitämiseen joka tapauksessa. Kuvassa 17 energiataseita on ku-

vattu siten, että perusratkaisussa energiamuodon tuottamiseen ei ole otettu kantaa. Vaihtoehtoisissa rat-

kaisuissa kierrätykseen kelpaava jäähdytysenergia on esitetty sähköenergiana, sillä kierrätystä varten 

jäähdytysenergia on lauhdutettava sähkökäyttöisten kompressorien tai lämpöpumppujen avulla energia-

väylään, josta se voidaan muissa rakennuksissa hyödyntää lämmitystarpeen kattamiseen. Osittain tästä 

johtuen vaihtoehtoisissa ratkaisuissa sekä lämmitys- että jäähdytysenergiantarve vähenee, mutta sähkö-

energiantarve kasvaa. Terveyskeskuksen ja hallien lisääminen ei juuri vaikuta alueen energiaprofiiliin. 

Taulukko 4. Histan alueen uudisrakentamisen määrät tutkituissa vaihtoehdoissa.  

Rakentamisen määrä, 
m2 

Perusratkaisu Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 
Vaihtoehto 3 + 
jäteveden LTO 

Vaihtoehto 4 

Asuinkerrostalo,  
ei aktiivista jäähdytystä 

750 000 300 000 250 000 540 000 950 000 

Asuinkerrostalo,  
aktiivinen jäähdytys 

 450 000 500 000 210 000  

Toimistorakennus 20 000 15 000 20 000 15 000 20 000 

Päivittäistavarakauppa 10 000 15 000 10 000 15 000 10 000 

Jäähalli   5 000   

Koulu 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 

Päiväkoti 16 800 16 800 16 800 16 800 16 800 

Terveyskeskus   5 900   

Urheiluhalli   3 000   

Uimahalli   5 000   

Datacenter     1 000 

9.3 Energiantuotantoratkaisut 

Edellä tehdyn kaupunkirakenteen energiaoptimoinnin avulla alueelle olisi selvästi hyötyä energian kierrät-

tämisestä, sillä hukkalämpöä hyödyntämällä voitaisiin vuositasolla säästää 7–16 GWh lämpöenergiaa, 

joka vastaa noin 600 – 1 300 uudispientalon vuosittaista lämmitystarvetta. Tämä voitaisiin toteuttaa raken-

tamalla alueelle energiaväylä eli matalalämpöinen alueverkko, johon lauhdelämmön tuottajat voisivat 

myydä lämpöä ja josta lämmön tarvitsijat voisivat ostaa lämpöä. Toteuttamalla verkosto matalalämpöisenä 

voidaan optimoida paluupuolen lämpötila jäähdytysprosessille sopivaksi. Tällöin paljon jäähdytystä vaati-

vat kohteet, kuten kaupat ja jäähallit, voisivat tuottaa tarvitsemansa jäähdytysenergian paluupuolen ver-

kosta noin 20 % paremmalla hyötysuhteella kuin perinteisessä ratkaisussa sekä syöttää jäähdytyksestä 

aiheutuvan lauhdelämmön suoraan energiaväylään. Jäljelle jäävä lämmitysenergiantarve voitaisiin tuottaa 

esimerkiksi paikallisessa voimalaitoksessa, maalämpökaivoilla tai syväreiän avulla. Energiaväylää varten 

syväreiän pituudeksi voisi riittää noin 3 km, jolloin syväreiästä saatava noin 40–50 °C vesi voitaisiin syöttää 

suoraan verkostoon. Energiaväylä kannattaisi toteuttaa ainoastaan Histan alueen kaupunkimaisille alueille 

ja jättää pientaloalueet kiinteistökohtaisten ratkaisujen piiriin. Pientaloille sopivia ratkaisuja voisivat olla 
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kiinteistökohtainen maalämpö, keskitetty useamman pientalon maalämpöratkaisu, yhteinen tai kiinteistö-

kohtainen lämpökattila tai polttokennoratkaisu. Pientaloille soveltuvia ratkaisuja on pohdittu enemmän lu-

vussa 12 Röylä. Energiaväylän toteutus Histan alueelle on esitetty kuvassa 18. 

 
Kuva 18. Histan alueen liittäminen energiaväylään ja lämmityksen energiantuotantovaihtoehdot. 

Perustapauksessa Histan alueen lämmitysenergiantarpeen kattamiseksi tarvittaisiin noin 10 MW voima-

laitos, joka tuottaisi noin 99 % alueen energiantarpeesta ja lähes 70 % tehontarpeesta. Vaihtoehtoisessa 

ratkaisussa 1 riittäisi hieman pienempi, noin 9,5 MW voimalaitos kattamaan 99 % lämmitysenergian- ja  

70 % lämmitystehontarpeesta. Perusratkaisun ja vaihtoehdon 1 mukaiset pysyvyyskäyrät lämmitysener-

giantarpeelle on esitetty kuvassa 19. Jäähdytysenergiantarve tuotetaan kiinteistökohtaisesti sähköllä. 

Vaihtoehdossa 1 lämmitysenergiantarve saadaan energiankierrätyksellä loppukeväästä syksyyn. 
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Kuva 19. Histan alueen lämmityksen pysyvyyskäyrät perusratkaisussa ja vaihtoehdossa 1. 

Voimalaitoksen sijaan Histan alueen lämmitysenergiantarpeen voisi kattaa perusratkaisussa 700–1 100 

maalämpökaivolla ja vaihtoehdossa 1 noin 500–800 lämpökaivolla, joista kukin tarvitsisi ympärilleen 15 

metrin etäisyyden seuraavasta kaivosta. Kolmas vaihtoehto on 3-4 km syvyinen porareikä, joka olisi mah-

dollinen lämpöverkon (energiaväylä tai kaukolämpöverkko) yhteydessä. Kaikki vaihtoehdot tarvitsisivat 

rinnalleen varavoimaa, jolla tuotettaisiin huipputehontarve. Varavoiman tarve on kuitenkin vain noin sata 

tuntia vuodessa (1 % vuoden tunneista), joten se lienee taloudellisinta kattaa esimerkiksi kiinteistökohtai-

silla sähkövastuksilla tai keskitetysti pienellä lämpökattilalla/mikro-chp-voimalalla, jonka polttoaineena 

voisi toimia (bio)öljy tai biokaasu. Energiaväylän kustannuslaskelmassa varavoimana on käytetty kiinteis-

tökohtaisia sähkövastuksia. Huipputehontarvetta voidaan myös pienentää varaajien avulla sallimalla käyt-

tövesivaraajien lämpötilan hetkellisesti laskea alle 58 asteen ja nostamalla se muutaman tunnin kuluttua 

takaisin vaaditulle lämpötilatasolle, jolloin legionellabakteerin riski on vähäinen. Sähkö- ja lämpöverkkojen 

älykkään ohjauksen lisääntyessä voidaan myös rakennusten lämpötilatasoja säädellä verkoston kuormi-

tuksen perusteella, jolloin huipputehoa saadaan pienennettyä. 

Energiantuotantotavasta riippumatta alue tulisi suunnitella siten, että energiantuotantolaitokselta lähtevä 

verkosto kulkee ensin asuinalueiden kautta ja viimeiseksi jäähdytystä tarvitsevien kohteiden, kuten toimis-

tojen, kauppapaikkojen ja jäähallin kautta. Ennen jäähdytystä tarvitsevia kohteita kannattaa varata tilaa 

pienelle geoenergiakentälle, jonka avulla paluuvettä voidaan tarvittaessa viilentää jäähdytystä varten.  

Jäähdytystä tarvitsevien kohteiden sijoittaminen lähelle toisiaan tukisi ajatusta keskitetystä jäähdytyslait-

teistosta, mikäli alueellinen lämpöverkko ei toteudu. Mitoitusta ja varajärjestelmän käyttöä ajatellen kan-

nattanee järjestelmän suunnittelussa pohtia myös mahdollisuuksia kysyntäjoustoon siten, että jäähdytyk-

sen huipputehontarpeen aikana rakennusten sisälämpötilan annetaan nousta normaalia korkeammaksi tai 

niiden lämpötilaa ruvetaan laskemaan jo ennen todellista tarvetta. 
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9.3.1 Aurinkoenergia 

Aurinkokeräimillä saadaan aurinkoenergiajärjestelmälle parempi ominaistuotto, mutta ne soveltuvat vain 

perusratkaisun kaupunkirakenteelle, jossa kesäaikaan ei ole riittävästi lauhdelämpöä kattamaan kesäajan 

lämmöntarvetta. Aurinkopaneelit soveltuvat paremmin energiaoptimoituihin vaihtoehtoihin, joissa kesä-

ajan lämmitystarve on vähäinen lauhdelämmön hyödyntämisen ansiosta, jolloin aurinkokeräimien tuottoa 

ei saada riittävän suuressa määrin hyödynnettyä taloudellisesta näkökulmasta. Taulukossa 5 on esitetty 

eri kaupunkirakenteisiin soveltuva aurinkopaneelien ja aurinkokeräimien määrä. 

Perusratkaisussa noin 10 % alueen lämmitystarpeesta ja hieman alle 15 % alueen sähköntarpeesta voi-

taisiin kattaa hyödyntämällä aurinkoenergiaa. Muissa vaihtoehdoissa aurinkopaneeleilla voidaan kattaa 

noin 20 % alueen sähköenergiantarpeesta. Aurinkokeräimiä voitaisiin muissa vaihtoehdoissa hyödyntää 

käyttöveden lämmittämiseen energiaväylästä saatavasta ~40 asteisesta vedestä vaadittuun 58 astee-

seen. 

Taulukko 5. Eri kaupunkirakenteille sopivat aurinkoenergialaitteistojen määrät. 

Laitteiden määrä Perusratkaisu VE1 VE2 
VE3 +  

jäteveden LTO 
Vaihtoehto 4 

 

Aurinkopaneeli 27 000 m2 38 000 m2 43 000 m2 38 000 m2 89 000 m2 

Aurinkokeräin 6 600 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 

9.4 Kustannukset 

Alue sijaitsee noin 7 km päässä nykyisen kaukolämmön runkoverkosta, joten sen ulottaminen Histan alu-

eelle maksaisi useita miljoonia euroja. Alueellisessa ratkaisussa vältyttäisiin kustannuksilta, jotka syntyvät 

nykyisen verkon laajentamisesta Histaan saakka. Alueellinen ratkaisu voitaisiin myöhemmin liittää osaksi 

nykyistä Etelä-Espoon kaukolämpöverkkoa, mikäli Espoon keskuksen ja Histan välille tulisi riittävästi uutta 

rakentamista. Taulukossa 6 on esitetty alueellisen energiaväylän rakentamisesta ja käytöstä aiheutuvia 

kustannuksia sekä lämpöyhtiön saamia tuloja. Kustannuksiin liittyy epävarmuutta erityisesti alueverkon 

rakentamisen hinnassa (€ / m) sekä tarvittavan alueverkon määrässä. Alueverkon lopulliseen pituuteen 

vaikuttaa merkittävästi rakentamisen tiiviys. 
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Taulukko 6. Energiaväylän rakentamisesta ja ylläpidosta syntyviä kustannuksia ja tuloja Histan alueella. 

Energiaväylän tuotot ja kustannukset 
   

Lämpöyhtiön investoinnit Määrä Hinta Kustannus, €  

Alueverkon rakentaminen 20 000 m 300 €/m 6 000 000 

Voimalaitos 10 MW 600 000 €/MW 5 760 000 

Pumppausasema     150 000 

Lämpöyhtiölle maksettavat investoinnit           

Liittymismaksut         2 430 000 

Alkuinvestointi yhteensä         -9 500 000 

            

Lämpöyhtiön vuosittaiset kustannukset           

Lämpöenergia ja pumppaussähkö 29 000 MWh 25 €/MWh 740 000 

Lauhdelämmön ostaminen 9 900 MWh 22 €/MWh 220 000 

Lämpöyhtiölle maksettavat vuosittaiset maksut       

Perusmaksut         440 000 

Lämpöenergia 38 900 MWh 45 €/MWh 1 750 000 

Vuosittaiset tuotot yhteensä         1 230 000 

Histan alue on noin 2 km2, joten energiaväylän kokonaispituus olisi noin 2 * 10 000 m (meno- ja paluuput-

kistot). Verkoston rakentaminen maksanee noin 300 €/m. Lisäksi kustannuksia tulee voimalaitoksen sekä 

verkostossa olevan veden liikuttamiseen tarvittavan pumppausaseman rakentamisesta. Tuloja saadaan 

liittymismaksuista, jotka on tässä laskettu Fortumin Espoon alueen nykyisellä hinnastolla [6, 7]. Liittymis-

maksujen summa olisi tällöin noin 2,4 miljoonaa euroa, joka on noin 20 % voimalaitoksen, pumppausase-

man ja verkoston investointimaksuista. Voimalaitoksen rakentamiskustannuksiin vaikuttaa merkittävästi, 

onko kyseessä lämpökattila vai chp-laitos (yhdistetty lämmön- ja sähköntuotanto) ja mitä polttoainetta voi-

malaitos käyttää. Tässä tarkastelussa on käytetty karkeaa arviota voimalaitoksen keskimääräisestä raken-

tamiskustannuksesta [8, 9, 10, 11]. 

Vuosittaisia kustannuksia tulee lämpöenergian tuotannosta [12] sekä jäähdyttäviltä kohteilta ostettavasta 

lauhdelämmöstä. Tuloja saadaan vuosittaisista perusmaksuista sekä kuluttajien lämpöenergiasta maksa-

masta energiamaksusta, joiden on oletettu olevan 70 % Fortumin Espoon alueen nykyisestä perusmak-

susta ja 10 % nykyistä energiamaksua pienempi lauhdelämmön hyödyntämisen vuoksi [6, 7]. Verkostolle 

laskettu suora takaisinmaksuaika taulukossa 6 esitetyillä hinnoilla on 8 vuotta ja tuotto investoinnille noin 

13 %. Energiaväylän menot ja tulot lämpöyrittäjälle on esitetty myös kuvassa 20, jossa diskontatut arvot 

on laskettu käyttäen sisäisenä laskentakorkona 5 % ja energian hinnan nousuna 3 %. 

Kuvassa 21 on esitetty Histan alueelle lasketut kustannukset kuluttajille reaaliarvoilla ja diskontatuilla ar-

voilla alue-energiaratkaisulle sekä maalämpöratkaisulle. Laskennassa on oletettu energian hinnan nouse-

van 3 % vuodessa ja sisäisenä korkokantana on käytetty 5 %. Suurin ero tulee alkuinvestoinnissa, joka on 

energiaväylässä huomattavasti pienempi kuin maalämpöratkaisussa. Laskelmassa ei ole huomioitu huol-

tokustannuksia, jotka oletettavasti olisivat hieman suuremmat maalämmöllä kuin energiaväylässä. Alue-

verkkoratkaisussa kuluttajien on oletettu investoivan sähkövastuksiin, joilla katetaan huipputehontarve. 

Laskelmissa käytetty sähkön hinta (perusmaksut ja energiamaksut) on arvioitu Caruna Oy:n nykyisen hin-

naston perusteella [13]. 
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Kuva 20. Energiaväylän menot ja tulot diskontatuilla ja reaaliarvoilla laskettuna. 

Aluelämpöverkkoon verrattuna maalämpö maksaa itsensä takaisin reaaliarvoilla laskettuna 11 vuoden jäl-

keen ja diskontatuilla arvoilla laskettuna 15 vuoden jälkeen, joten toimitusvarmuus huomioituna energia-

väylä lienee suurimmalle osalle kuluttajista houkuttelevampi vaihtoehto. Laskennassa käytetyt oletukset 

on esitetty liitteessä 3.  

 
Kuva 21. Energiaväylän ja maalämmön kustannusvertailu kuluttajan näkökulmasta.  
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10 VIISKORPI 

Viiskorpi on hieman Kehä III:n ulkopuolella sijaitseva, nykyisin pieneen teollisuusalueeseen rajoittuva pien-

taloalue. Tämän selvityksen lähtökohdaksi on otettu, että alueelle jäisi noin 11 000 m2 nykyistä pientalo-

kantaa, jonka ympäristöä kehitettäisiin merkittävästi mahdollistamalla sinne 300 000 m2 asuinkerrostaloja 

ja luomalla Koskelontien ja Juvankartanontien risteykseen uusi lähikeskus. Lisäksi alueelle tarkastellaan 

mahdollisuuksia sijoittaa kauppapaikkoja sekä liikuntapalveluja, kuten jäähalli, urheiluhalli ja/tai uimahalli. 

Näin luotaisiin edellytykset alueen läpi kulkevalle tehokkaalle joukkoliikenneyhteydelle. Selvityksen lähtö-

tietoina käytetty rakentamisen laatu ja määrä on esitetty taulukossa 1. Tähdellä merkityt kohteet eivät 

sisälly perusratkaisuun, vaan niiden vaikutusta tutkitaan energiankulutuksen optimoinnin vaihtoehtotar-

kasteluissa. 

10.1 Perusratkaisun energiantarve 

Perusratkaisussa alueen energiaprofiili on monimuotoinen: alueella on sekä lämmitys- että jäähdytystar-

vetta, mikä mahdollistaa energiankierrätyksen alueella. Kuvassa 22 on esitetty alueelle tulevien uudiskoh-

teiden energiantarve tuntitasolla, mikäli alue toteutuisi taulukon 1 mukaisesti ilman tähdellä merkittyjä koh-

teita (terveyskeskus, jäähalli, urheiluhalli, uimahalli). Toimitilojen osalta on perusratkaisussa oletettu, että 

alueella on vain toimistorakennuksia päivittäistavarakaupan vaikutuksen havainnollistamiseksi seuraa-

vissa tarkasteluissa. 

 
Kuva 22. Viiskorven energiaprofiili uudiskohteiden osalta yleiskaavan toteutuessa taulukossa 1 esitetyn perusratkaisun mukai-
sena ilman tähdellä merkittyjä kohteita. 
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Alueen energiankulutuksesta lähes 60 % kuluu tilojen ja käyttöveden lämmittämiseen (kuva 23). Lisää-

mällä jäähdytystä tarvitsevia eli lauhdelämpöä tuottavia kohteita voidaan alueen energiankierrätyspotenti-

aalia lisätä, sillä alueella on kesäaikaan suuri käyttöveden lämmitystarve, mikä mahdollistaa lauhdeläm-

mön hyödyntämisen ympäri vuoden. 

 
Kuva 23. Viiskorven uudisrakennusten kokonaisenergiankulutuksen jakautuminen vuoden aikana perusratkaisussa. 

10.2 Energiankulutuksen optimointi 

Perusratkaisussa alueella on merkittävästi lämmitystarvetta ja vain noin 3 % energiantarpeesta on jääh-

dytystä. Lämmitysenergiaa tarvitaan myös kesäaikana, mikä mahdollistaa lauhdelämpöä tuottavien koh-

teiden lisäämisen alueelle. Jos alueen toimitiloista noin 20 000 m2 olisi päivittäistavarakauppaa, jonka 

lauhdelämpö hyödynnettäisiin energiaväylän avulla, saataisiin lämmitysenergiantarvetta vähennettyä lä-

hes kolmanneksella perusratkaisuun verrattuna. Tällöin alueen energiaprofiili olisi kuvan 24 mukainen. 
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Kuva 24. Viiskorven alueen energiaprofiili, kun toimitiloista 20 000 m2 on päivittäistavarakauppaa (vaihtoehto 1). 

Viiskorven alueella realistista lienee pienempi päivittäistavarakaupan määrä. Päivittäistavarakaupan li-

säksi lauhdelämpöä voisi alueella syntyä asuinkerrostalojen jäähdyttämisestä tai jäähallista. Esimerkiksi 

toteuttamalla noin 70 % suuremmista asuinkerrostaloista jäähdytyksellä ja noin 8 000 m2 toimitiloista päi-

vittäistavarakauppana (vaihtoehto 2), saadaan lauhdelämpöä kierrättämällä alueen lämmitystarvetta vä-

hennettyä lähes 30 %. Tällöin myös alueen jäähdytysenergiantarve vähenee, mutta sähkönkäyttö lisään-

tyy noin 20 % johtuen energiankierrätykseen tarvittavasta pumppaussähköstä. 
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Kuva 25. Viiskorven alueen energiaprofiili, kun valtaosa suurista asuinkerrostaloista varustetaan jäähdytyksellä ja alueelle tulee 
noin 8 000 m2 päivittäistavarakauppaa (vaihtoehto 2). 

Päivittäistavarakaupasta saatavaa lauhdelämpöä voidaan kompensoida myös kaavoittamalla alueelle jää-

halli, josta syntyy paljon lauhdelämpöä ympäri vuoden. Tällaisella yhdistelmällä päivittäistavarakaupan 

määräksi riittäisi vain 4 000 m2 olettaen, että noin 60 % asuinkerrostaloista (poislukien pienkerrostalot) 

toteutettaisiin jäähdytysjärjestelmä. Tämä vähentäisi alueen lämmitysenergiantarvetta lähes 30 %, mutta 

nostaisi tarvittavaa sähköenergianmäärää jopa kolmanneksella (vaihtoehto 3). Tällaisen alueen energia-

profiili on esitetty kuvassa 26. 

 
Kuva 26. Viiskorven alue-energiaprofiili, jos päivittäistavarakauppaa on 4 000 m2 ja osassa kerrostaloista on jäähdytys (VE3). 
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Alueen lämmitysenergiantarvetta saadaan pienennettyä eniten hyödyntämällä alueella jäteveden lämmön-

talteenottoa. Jos tämän lisäksi alueen toimitiloista noin 12 000 m2 on päivittäistavarakauppaa, vähenee 

alueen ostolämmitysenergiantarve energiankierrätyksen avulla jopa 45 %. Tällöin alueen sähköntarve on 

suuren päivittäistavarakaupan sekä pumppujen tekemän sähkötyön vuoksi noin 25 % suurempi kuin pe-

rusratkaisussa. Tämän vaihtoehdon 4 energiaprofiili on esitetty kuvassa 27. 

 
Kuva 27. Viiskorven alueen energiaprofiili kaupunkirakenteen vaihtoehdolla 4 ja jäteveden lämmöntalteenotolla. 

Huomioimalla alueen sisäiset energiavirrat ja kierrättämällä niitä Viiskorven alueella on mahdollista vähen-

tää alueellista ostolämmitysenergiantarvetta noin 25 – 45 %. Samalla myös jäähdytysenergian määrä vä-

henee, sillä jäähdytys tuotetaan tässä ratkaisussa ostosähköllä, jonka määrä vastaavasti kasvaa. Yhteen-

veto eri vaihtoehtojen energiantarpeista vuositasolla on esitetty kuvassa 28 ja taulukossa 7 on esitetty eri 

vaihtoehtojen rakennusmäärät. Tuloksia tarkasteltaessa on oleellista huomata, että esimerkiksi jäähallin 

tai kaupan tarvitsema jäähdytysenergia joudutaan joka tapauksessa tuottamaan riippumatta niiden sijain-

nista. Toimintojen sijoittelun ja energiaverkon avulla määritetään, pystytäänkö toimintojen jäähdytystar-

peesta syntyvää lauhdelämpöä hyödyntämään. Kuvassa 28 vaihtoehtoisissa ratkaisuissa lämmitys- ja 

jäähdytysenergiantarve vähenevät, koska tarvittava jäähdytys tuotetaan sähköllä ja kierrätetään lämmitys-

puolelle hyödynnettäväksi. Tästä johtuen vaihtoehtoisten ratkaisujen sähköntarve on suurempi kuin pe-

rustapauksen, jossa jäähdytys on ajateltu toteutettavan kaukokylmällä. 
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Kuva 28. Viiskorven alueen energiankulutus vaihtoehtoisissa kaupunkirakenteissa. 

Taulukko 7. Viiskorven alueen uudisrakentamisen määrä eri kaupunkirakennevaihtoehdoilla. 

Rakentamisen määrä, 
m2 

Perusratkaisu Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3 
Vaihtoehto 4 +  
jäteveden LTO 

Asuinkerrostalo 3 krsta 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 

Asuinkerrostalo 6 krs 210 000 210 000 60 000 80 000 210 000 

Asuinkerrostalo 6 krs + 
jäähdytys 

 0 0 150 000 130 000 0 

Toimistorakennus 30 000 10 000 22 000 26 000 18 000 

Päivittäistavarakauppa 0 20 000 8 000 4 000 12 000 

Jäähalli 0 0 0 5 200 0 

Koulu 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 

Päiväkoti 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 

Jos alueelle tuodaan jäähalli, pitäisi päivittäistavarakaupan määrä pysyä pienenä tai vaihtoehtoisesti tuoda 

alueelle myös uimahalli, joka voisi hyödyntää jäähallin lauhdelämmön. Muiden erikoispalvelujen, kuten 

terveyskeskuksen ja urheiluhallin, lämmitys- ja jäähdytysenergiantarve on pientä verrattuna uimahalliin ja 

jäähalliin, joten terveyskeskus ja urheiluhalli eivät juuri näy tämän kokoisen alueen energiaprofiilissa. Tästä 

johtuen vaihtoehdoissa ei ole erikseen vertailtu tapausta, jossa alueella olisi myös nämä palvelut. 

Energiaprofiileissa on huomioitu vain uudiskohteet, jolloin olemassa olevien pientalojen liittäminen osaksi 

alueverkkoa lisää alueen lämmitysenergian tarvetta ja pienentää hukkaan menevän lauhdelämmön mää-

rää. Viiskorven alueen nykyisestä pientalokannasta osa lämpiää suoralla sähköllä ja osa vesikeskusläm-

mityksellä. Kohteet, joissa on vesikeskuslämmitys, on mahdollista liittää osaksi aluelämpöverkkoa suh-

teellisen pienillä taloteknisillä muutoksilla verrattuna suoralla sähköllä lämpiäviin kohteisiin. Nykyisten ra-

kennusten kannalta alueverkko voi olla perinteinen kaukolämpöverkko tai matalammassa lämpötilassa 
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toimiva energiaväylä, sillä esimerkiksi lämpöpumpputekniikalla energiaväylästä saatava lämpöenergia voi-

daan nostaa kiinteistökohtaisilla ratkaisuilla riittävän korkeaksi, jotta se soveltuu myös vanhempien raken-

nusten lämmittämiseen. 

10.3 Energiantuotantoratkaisut 

Viiskorven läpi kulkee nykyinen kaukolämpöverkosto, johon kaikki uudiskohteet olisi mahdollista liittää. 

Aiemmin esitetyn taulukon 3 perusteella tämä ei välttämättä ole taloudellisesti kannattavaa, sillä uudisalu-

eiden energiatiheys on matala verrattuna nykyiseen rakennuskantaan. Alueella olevaa kaukolämpöver-

kostoa voidaan kuitenkin hyödyntää alueen lämmitystarpeen kattamiseen esimerkiksi liittämällä tiiveimmät 

alueet (eK>0.6) suoraan nykyiseen kaukolämpöverkostoon ja rakentamalla väljemmille alueille (eK<0.6) 

energiaväylä, joka liitetään nykyisen kaukolämpöverkoston paluupuolelle lämmönvaihtimella. Näin saa-

daan hyödynnettyä paluupuolen lämpöenergia ja samalla tehostettua kaukolämpöverkon toimintaa. 

Viiskorvessa – kuten muuallakin Kehä III:n ulkopuolisessa Espoossa – kaukolämmön paluupuolen hyö-

dyntäminen on erityisen kannattavaa, koska alue sijaitsee kaukolämpöverkoston loppupäässä. Näin ollen 

paluuveden jäähdyttäminen mahdollisimman alhaiseen lämpötilaan parantaa kaukolämmöntuotannon ko-

konaisprosessia. Mikäli alue-energiaväylä toteutettaisiin vain väljille alueille, tulisi ne sijoittaa toistensa lä-

helle, jotta ne voitaisiin kytkeä kaukolämmön paluupuolelle yhdellä lämmönvaihtimella ja liittää osaksi sa-

maa energiaväylää. Kytkentävaihtoehto on kuvattu selvityksessä käytettyjen lähtötietojen mukaisten ra-

kentamisalueiden pohjalle kuvaan 29. Energianäkökulmasta väljemmin rakentuvat alueet A2_1, A2_2 ja 

A2_3 tulisi siirtää lähelle toisiaan, jotta ne voisivat hyödyntää samaa energiaväylää ja lämmönvaihdinta. 

 
Kuva 29. Kytkentävaihtoehto 1: Viiskorven tiiviiden keskittymien liittäminen osaksi nykyistä kaukolämpöverkkoa ja energiaväylän 
rakentaminen väljille alueille ja niiden liittäminen lämmönvaihtimella kaukolämmön paluupuolelle. 
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Toinen vaihtoehto nykyisen kaukolämpöinfrastruktuurin hyödyntämiselle olisi liittää koko Viiskorven alue 

lämmönvaihtimella nykyisen kaukolämpöverkoston paluupuolelle. Tämä mahdollistaisi samalla myös 

energiankierrätyksen Viiskorven alueella toisin kuin kytkentävaihtoehto 1, jossa vain väljät, pääasiassa 

lämpöenergiaa tarvitsevat, asuinalueet liitettäisiin energiaväylään. Myös hyöty kaukolämpöprosessiin olisi 

suurempi, koska paluuveden lämpöä hyödynnettäisiin enemmän ja täten myös sen jäähtymä olisi suu-

rempi. Tässä kytkentävaihtoehdossa 2 väljien alueiden sijoittuminen ei vaikuta lämmönvaihtimien mää-

rään, vaan koko alue kytketään samaan energiaväylään yhdellä lämmönvaihtimella, joka on kiinni kauko-

lämmön paluupuolessa. Kytkentävaihtoehto on esitetty kuvassa 30. Energiaväylän toimintaperiaate on 

kuvattu luvussa 8.2 Energiaväylä. 

 
Kuva 30. Kytkentävaihtoehto 2: Viiskorven alueen lämmitys- ja jäähdytystarpeen kattaminen energiaväylällä, joka liitettäisiin läm-
mönvaihtimella nykyisen kaukolämmön paluupuolelle. 

Edellä esitetyillä kytkentävaihtoehdoilla alueelle ei tarvittaisi omaa voimalaitosta, vaan nykyisen kauko-

lämpöverkoston paluupuolen lämpöenergiaa voitaisiin hyödyntää alueen lämmitystarpeen kattamisessa. 

Kytkentävaihtoehdolla 2 myös Viiskorven alueen energiankierrätyspotentiaali saataisiin hyödynnettyä. 

Kaupunkirakenteen perusratkaisussa sekä vaihtoehdossa 2 alueen lämmitysenergiantarpeesta 99 % ja 

tehontarpeesta noin 70 % voitaisiin tuottaa noin 4 MW laitoksella tai vaihtoehtoisesti liittämällä alue osaksi 

nykyisen kaukolämmön meno- tai paluupuolta. Huipputehoja varten tarvittavalle varajärjestelmälle jää 

sekä perusratkaisussa että vaihtoehdossa 2 hyvin pieni energiamäärä, joten se kannattaa toteuttaa mah-

dollisimman pienen alkuinvestoinnin ratkaisulla esimerkiksi kiinteistökohtaisesti erityisesti, jos lämmitys-

energiantarve tuotetaan erillisessä voimalaitoksessa eikä hyödyntämällä paluuveden lämpöenergiaa. Pe-

rusratkaisun ja vaihtoehdon 2 mukaiset pysyvyyskäyrät lämmitysenergiantarpeelle on esitetty kuvassa 31. 

Vaikka lämmityspääjärjestelmän tehontarve on molemmissa kaupunkirakenteissa sama, tarvitaan perus-

ratkaisussa selvästi enemmän lämmitysenergiaa ympäri vuoden. Vaihtoehdon 1 mukaisessa ratkaisussa 
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kesäajan lämmitystarve on lähes nolla eli kesäaikaan tarvittava lämpöenergia saadaan käytännössä ko-

konaisuudessaan lauhdelämmöstä. 

 
Kuva 31. Viiskorven alueen lämmityksen pysyvyyskäyrä perusratkaisussa ja vaihtoehdolla 2. 

10.3.1 Aurinkoenergia 

Alueen energiantarvetta voitaisiin tukea hyödyntämällä aurinkoenergiaa. Aurinkokeräimien hyödyntämi-

nen on järkevämpää tapauksessa, jossa alueella ei ole päivittäistavarakauppaa, jäähallia tai jäteveden 

lämpöä ei kierrätetä. Tämä johtuu siitä, että päivittäistavarakaupan ja jäähallin lauhdelämmöstä suurin osa 

syntyy kesäaikaan, jolloin myös keräimet tuottavat lämmintä vettä. Myös jäteveden lämmöntalteenotto vä-

hentää tarvittavaa aurinkokeräimien määrää, sillä kesäaikana lämpöenergiaa kuluu pääasiassa käyttöve-

den lämmitykseen. Taulukossa 8 on esitetty eri kaupunkirakenteisiin soveltuva aurinkopaneelien ja aurin-

kokeräimien määrä. Laskelmissa ei ole huomioitu käyttöveden lämmittämistä energiaväylän ~40 asteesta 

vaadittuun 58 asteeseen, joten tältä osin kaikissa vaihtoehdoissa olisi mahdollista hyödyntää aurinkoke-

räimiä vaaditun käyttöveden lämpötilatason saavuttamiseen. 

Taulukko 8. Eri kaupunkirakenteille sopivat aurinkoenergialaitteistojen määrät, kun hukkaan menevän energian osuus on mini-
moitu. 

Aurinkolaitteiden määrä, 
m2 

Perusratkaisu Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3 
Vaihtoehto 4 +  
jäteveden LTO 

Aurinkopaneeli 11 200 m2 21 000 m2 18 500 m2 21 000 m2 19 500 m2 

Aurinkokeräin 2 700 m2 500 m2 0 m2 200 m2 200 m2 

Optimoiduilla kaupunkirakenteilla käyttöveden lämmitystä ei juurikaan kannata tehdä aurinkokeräimillä, 

sillä lähes kaikki kesäajan käyttöveden lämmitystarpeesta saadaan näissä vaihtoehdoissa lauhdeläm-

möstä ja jäteveden lämmöntalteenotosta. Perusratkaisussa aurinkopaneeleilla saadaan tuotettua noin 15 
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% alueen ostosähköenergiantarpeesta ja noin 10 % alueen ostolämmitystarpeesta. Muissa vaihtoeh-

doissa ostosähköenergiantarpeesta saadaan tuotettua aurinkopaneeleilla 20 % ja aurinkokeräimillä osto-

lämmitysenergiantarpeesta 0–3 %. 

10.4 Kustannukset 

Seuraavassa on arvioitu kaupunkirakenteen vaihtoehdolla 2 ja kytkentävaihtoehdolla 2 (kuva 30) syntyviä 

kustannuksia Viiskorven alueelle. Alueverkoston lopullista pituutta on vaikea arvioida yleiskaavatasolla, 

mutta karkeasti ottaen verkostoa tarvitaan noin 15 km. Verkoston rakentamiskustannuksiin vaikuttaa pal-

jon rakentamisen ajankohta: pystytäänkö verkosto rakentamaan samalla muun infrastruktuurin kanssa, 

vai syntyykö lisäkuluja esimerkiksi valmiiden katujen avaamisesta ja uudelleen rakentamisesta. Karkeasti 

arvioiden verkoston rakentamiskustannus on 300 €/m. Lisäksi alueelle tarvitaan lämmönsiirrin perinteisen 

kaukolämmön paluupiirin ja energiaväylän välille sekä pumppausasema. Lämmönsiirrintä sekä pump-

pausasemaa varten tulisi kaavoituksessa varata noin 50 m2 rakennusala. Tiivistelmä kustannuksista on 

esitetty taulukossa 9.  Perinteiseen kaukolämpöverkkoon verrattuna lisäkustannuksia syntyy rakennusvai-

heessa ainoastaan ylimääräisen lämmönsiirtimen asennuksesta, sillä lämpöverkosto ja luultavasti myös 

pumppausasema pitäisi rakentaa myös perinteistä kaukolämpöratkaisua varten. Näiden kustannukset on 

kuitenkin huomioitu kustannuslaskennassa. Lisäksi kiinteistöille on oletettu sekä maalämpö- että alueverk-

koratkaisussa sähkövastus huipputehontarpeita varten. 

Taulukossa 9 esitetyissä liittymismaksuissa on oletettu, että ne ovat saman hintaisia kuin nykyisin Espoon 

alueen kaukolämmöllä [6, 7]. Tehomaksun on oletettu olevan puolet perinteisen kaukolämmön tehomak-

susta paluulämmön hyödyntämisen ansiosta ja energiamaksun 20 % nykyistä kaukolämpöä edullisempi, 

koska järjestelmä hyödyntää paluuveden lämpöenergiaa. Vuosittaisia kustannuksia tulee lämpöenergian 

tuotannosta [12] ja lauhdelämmön ostamisesta kaupoilta ja toimistorakennuksilta. Verkostolle laskettu 

suora takaisinmaksuaika taulukossa 9 esitetyillä hinnoilla on noin 10 vuotta ja tuotto investoinnille on noin 

10 %. Energiaväylän menot ja tulot lämpöyrittäjälle on esitetty myös kuvassa 32, jossa diskontatut arvot 

on laskettu käyttäen sisäisenä laskentakorkona 5 % ja energian vuosittaisena hinnan nousuna 3 %. 
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Taulukko 9. Alueverkon kustannukset ja energiansäästö, kun kaupan lauhdelämpö hyödynnetään verkoston avulla. 

Energiaväylän tuotot ja kustannukset 
   

Lämpöyhtiön investoinnit Määrä Hinta Kustannus, €  

Alueverkon rakentaminen 15 000 m 300 €/m 4 500 000 

Lämmönsiirrin 5.5 MW 12 500 €/MW 70 000 

Pumppausasema     146 000 

Lämpöyhtiölle maksettavat investoinnit           

Liittymismaksut         1 270 000 

Alkuinvestointi yhteensä         -3 445 000 

            

Lämpöyhtiön vuosittaiset kustannukset           

Lämpöenergia ja pumppaussähkö 11 400 MWh 25 €/MWh 300 000 

Lauhdelämmön ostaminen 4 100 MWh 22 €/MWh 90 000 

Lämpöyhtiölle maksettavat vuosittaiset maksut       

Perusmaksut         127 000 

Lämpöenergia 15 500 MWh 40 €/MWh 620 000 

Vuosittaiset tuotot yhteensä         357 000 

 
Kuva 32. Energiaväylän menot ja tulot diskontatuilla ja reaaliarvoilla laskettuna 30 vuoden ajalle. 

Kuvassa 33 on esitetty Viiskorven kokoalueelle lasketut kustannukset kuluttajille reaaliarvoilla ja diskonta-

tuilla arvoilla, kun energian hinta nousee 3 % vuodessa ja sisäinen laskentakorko on 5 %. Suurin ero tulee 

alkuinvestoinnissa, joka on energiaväylässä huomattavasti pienempi kuin maalämpöratkaisussa. Laskel-

massa ei ole huomioitu huoltokustannuksia, jotka oletettavasti olisivat hieman suuremmat maalämmöllä. 

Suhteessa energiaväylään maalämpö maksaa itsensä takaisin reaaliarvoilla laskettuna 12 vuoden jälkeen 
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ja diskontatuilla arvoilla laskettuna 17 vuoden jälkeen, joten toimitusvarmuus huomioituna energiaväylä 

lienee suurimmalle osalle kuluttajista houkuttelevampi vaihtoehto. Laskennassa käytetyt oletukset on esi-

tetty liitteessä 3 ja ne pohjautuvat lähteisiin [6-13]. 

 
Kuva 33. Energiaväylän ja maalämmön kustannusvertailu kuluttajan näkökulmasta 30 vuoden ajanjaksolla. 
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11 NUPURI 

Nupurin nykyinen pientaloalue sijaitsee noin 5 km päässä Espoon keskuksesta ja noin 4 km päässä Histan 

tulevista palveluista Nupurintien varrella. Alue rajautuu Nupurinjärveen ja on tällä hetkellä hyvin pientalo-

valtaista – noin 70 % alueen rakennuksista on omakotitaloja. Lisäksi alueella on päiväkotirakennus sekä 

muutamia toimitiloja. 

Nupurin alueen energiasuunnitelmassa tutkitaan suunnitteluratkaisua, jossa Nupurin alueen nykyinen 

pientalokanta (n. 26 000 m2) säilytettäisiin ja alueelle rakennettaisiin yli 50 000 m2 uusia pientaloja sekä 

yli 20 000 m2 uusia pienkerrostaloja. Asukasmäärän lisäyksestä johtuen selvityksessä on oletettu, että 

alueelle tulisi myös uusi päiväkoti sekä toimitiloja. Tässä selvityksessä ei Nupurin osalta tutkita vaihtoeh-

toa, jossa alueelle tuotaisiin erikoispalveluita, kuten jäähallia tai uimahallia. 

11.1 Perusratkaisun energiantarve 

Alueen kaupunkirakenne on hyvin asuntovaltainen, joten myös sen energiaprofiilissa näkyy erityisesti läm-

mitysenergiantarve. Kaikissa alueen rakennuksissa esiintyy viilennys- tai jäähdytystarvetta, mutta pienta-

loissa ja pienkerrostaloissa sen kierrättäminen hyötykäyttöön on teknistaloudellisesti haastavaa viilennys-

tarpeen pienen määrän vuoksi. Kuvassa 34 on esitetty alueelle tulevien uudiskohteiden energiantarve 

tuntitasolla, mikäli alue toteutuisi taulukon 1 mukaisesti. Toimitilat on oletettu perusratkaisussa toimistoti-

loiksi päivittäistavarakaupan vaikutuksen havainnollistamiseksi seuraavissa tarkasteluissa. 

 
Kuva 34. Nupurin alueen uudiskohteiden energiaprofiili alueen toteutuessa taulukon 1 mukaisesti. 
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Alueen energiaprofiilista nähdään, että alueen energiantarve koostuu pääasiassa lämmitystarpeesta. Ke-

säisin alueella on jäähdytystarvetta, mutta hyvin vähän suhteessa lämmitystarpeeseen. Vuosittaisesta 

energiantarpeesta noin neljäsosa muodostuu sähköntarpeesta ja yli 70 % lämmitystarpeesta. Jäähdytys-

tarvetta on perusratkaisussa vain noin 2 %. Energiantarpeen jakautuminen on esitetty kuvassa 35. 

 
Kuva 35. Nupurin alueen energiantarpeen jakautuminen vuositasolla perusratkaisussa. 

11.2 Energiankulutuksen optimointi 

Alueelle on suunniteltu lähes pelkästään asuinrakennuksia, minkä vuoksi perusratkaisun energiaprofiilissa 

jäähdytystarpeen osuus alueen kokonaisenergiantarpeesta on hyvin pieni ja lämmitystarpeen osuus vas-

taavasti erittäin suuri. Perusratkaisun rakennuskannan lämmitystarve pystyisi hyödyntämään kokonaan 

enintään noin 6 000 m2 suuruisen päivittäistavarakaupan synnyttämän lauhdelämmön, mikäli alueen toi-

mitilat olisivat ainoastaan päivittäistavarakauppaa. Tällöin alueen energiaprofiili olisi kuvan 36 mukainen 

(vaihtoehto 1). Tällöin lämmitysenergiantarve on noin 25 % pienempi kuin perusratkaisussa. 
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Kuva 36. Nupurin alueen energiaprofiili, kun kaupunkirakenteessa on perusratkaisuun verrattuna toimistotilojen sijaan 6 500 m2 

kauppaa (VE1). 

Mikäli alueella hyödynnetään jäteveden lämmöntalteenottoa, olisi päivittäistavarakaupan sopiva koko 

enintään 4 500 m2 (vaihtoehto 2, kuva 37). Jäteveden lämmöntalteenotolla ja päivittäistavarakaupan lauh-

teella alueen lämmitysenergiantarve vähenisi yli kolmanneksella perusratkaisuun verrattuna. 

 
Kuva 37. Nupurin alueen energiaprofiili, kun kaupunkirakenteessa on perusratkaisuun verrattuna toimistotilojen sijaan päivittäis-
tavarakauppa ja jäteveden lämmöntalteenotto (VE2). 
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Perusratkaisun ja vaihtoehtojen 1 ja 2 energiantarpeita on vertailtu kuvassa 38. Vaihtoehdolla 1 alueen 

lämmitystarve on reilun neljänneksen pienempi kuin perusratkaisussa ja vaihtoehdossa 2 kolmanneksen 

pienempi. Vaihtoehtoisissa ratkaisuissa sähköenergiantarve kasvaa, koska tarvittava jäähdytysenergia 

tuotetaan vaihtoehtoisissa ratkaisuissa sähköenergialla ja kierrätetään päivittäistavarakaupan osalta hyö-

dynnettäväksi lämmityksessä. Vaihtoehdossa 2 sähköenergiantarvetta kasvattaa myös jäteveden läm-

möntalteenotto, joka on oletettu toteutettavan CO2-lämpöpumpulla. Alueen energiantarve kasvaisi kuiten-

kin lisättäessä alueelle päivittäistavarakauppaa, sillä sen tarvitsema jäähdytysenergia kuluisi päivittäista-

varakaupassa riippumatta sen sijainnista. Vaihtoehtoisissa ratkaisuissa lämmitysenergiantarve vähenee 

energiankierrätyksen ansiosta. Ratkaisuvaihtoehtojen rakennusmäärät on esitetty taulukossa 10. 

 
Kuva 38. Nupurin alueen energiantarve erilaisilla ratkaisuvaihtoehdoilla. 

Taulukko 10. Nupurin alueen uudisrakentamisen määrät eri vaihtoehdoissa. 

Rakentamisen määrä, m2 Perusratkaisu Vaihtoehto 1 
Vaihtoehto 2  

+ jäteveden LTO 

Pientalo 52 500 52 500 52 500 

Pienkerrostalo 22 500 22 500 22 500 

Toimistorakennus 3 000 0 0 

Päivittäistavarakauppa 0 6 500 4500 

Päiväkoti 2 100 2 100 2 100 
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11.3 Energiantuotantoratkaisut 

Nupuri sijaitsee noin 4 km päässä nykyisistä kaukolämmön päälinjoista. Perusratkaisussa alueen lämmi-

tysenergiantarve on vain noin 5.4 MWh vuodessa jakaantuen noin 2 km2 alueelle, joten alueen liittäminen 

nykyiseen kaukolämpöverkostoon tai alueellisen energiaväylän tuominen alueelle on taloudellisesti haas-

tavaa erityisesti pientaloalueilla. Perusratkaisun ja vaihtoehdon 1 lämmityksen pysyvyyskäyrä on esitetty 

kuvassa 39. Molemmissa tapauksissa huipputehontarve on hieman yli 2 MW, mutta alueen lämmitystar-

peen kattamiseksi riittäisi 1.5 MW laitos ja sen tueksi esimerkiksi kiinteistökohtaiset varajärjestelmät, kuten 

sähkövastukset. Molemmissa ratkaisuissa 1.5 MW laitoksella saataisiin 99 % energianpeitto. Tehosta 

tämä kattaisi noin hieman vajaa 70 %. 

 
Kuva 39. Nupurin alueen lämmityksen pysyvyyskäyrät perusratkaisussa ja vaihtoehdossa 1. 

Energiankierrätyksellä lämmitystarvetta saadaan pienennettyä hieman alle 30 % eli lähes 1.4 MWh, mutta 

koko alueen suuruinen lämpöverkko ei välttämättä ole teknistaloudellisesti kannattava, sillä alueeseen 

kuuluu paljon väljästi rakennettavia pientaloalueita. Vaihtoehtoisena ratkaisuna voisi olla pientalojen jättä-

minen pois energiaväylän piiristä. Tällöin hukkaan menevän lauhdelämmön määrä kasvaa, jos pienker-

rostalojen määrää ei lisätä radikaalisti (n. 4-kertaiseksi) tai päivittäistavarakaupasta tehdä vain noin               

1 700 m2 suuruinen. Tällöin saavutettu säästökin on pienempi, noin 0.4 MWh, vastaten kuitenkin yli 35 % 

vähennystä energiaväylän piiriin kuuluvien rakennusten lämmitystarpeesta. Energiaväylään voitaisiin pää-

lämmitysjärjestelmäksi kytkeä esimerkiksi pieni lämpökattila tai keskitetty maalämpökenttä. Pientaloilla 

voisi olla kiinteistökohtainen tai muutaman kiinteistön yhteinen lämmitysratkaisu, esimerkiksi maalämpö- 

tai polttokennolaitos. Pientaloille sopivia lämmitysjärjestelmiä on pohdittu enemmän luvussa 12 Röylä. 

Erottamalla pientalot energiaväylästä saataisiin tarvittavan verkoston kokoa pienennettyä merkittävästi. 

Esimerkkikaavio pienkerrostalojen ja kaupan energiaväyläkytkennästä on esitetty kuvassa 40. 
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Kuva 40. Nupurin alueelle ehdotettu energiajärjestelmä, jossa pienkerrostalot ja toimitilat liitetään energiaväylään ja pientaloilla 
on oma energiajärjestelmänsä. 

Kuvassa 41 on esitetty Nupurin alueen lämmityksen pysyvyyskäyrä ilman pientaloja, mikäli muut alueen 

rakennukset liitettäisiin osaksi energiaväylää ja alueella olisi päivittäistavarakauppaa 1 700 m2. Tällöin 

noin 290 kW voimalaitos riittäisi kattamaan alueen lämmitysenergiantarpeen 99 prosenttisesti ja lähes 70 

% tehontarpeesta lukuun ottamatta pientaloja. Jäljelle jäävä 1 % energiantarve ja noin 30 % tehontarve 

voitaisiin kattaa rakennuskohtaisilla vastuksilla tai kysynnänjouston avulla. 290 kW suuruinen pienvoima-

laitos voisi olla esimerkiksi biopolttoaineilla toimiva lämpökattila, maalämpökenttä tai polttokenno. 

 
Kuva 41. Nupurin alueen lämmityksen pysyvyyskäyrä ilman pientalojen lämmitystarvetta. 
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Mikäli alueelle halutaan toteuttaa energiaväylä, tulisi jäähdytystä tarvitsevat kohteet, tässä tapauksessa 

toimitilat, sijoittaa vierekkäin ja varata näiden lähistölle tilaa geoenergiakentälle, jonka avulla energiaväylän 

paluuverkon lämpötila voidaan pitää noin 20 Celsiusasteessa. 

11.3.1 Aurinkoenergia 

Osa alueen energiantarpeesta voidaan kattaa hyödyntämällä aurinkoenergiaa. Aurinkokeräimillä saadaan 

aurinkoenergiajärjestelmälle parempi ominaistuotto, mutta ne soveltuvat vain perusratkaisun kaupunkira-

kenteelle, jossa kesäaikaan ei ole lauhdelämpöä kattamaan kesäajan lämmöntarvetta. Energiaoptimoitui-

hin kaupunkirakenteisiin soveltuvat paremmin aurinkopaneelit, sillä näissä vaihtoehdoissa kesäajan läm-

mitystarve on vähäinen lauhdelämmön hyödyntämisen ansiosta, jolloin aurinkokeräimien tuottoa ei saada 

riittävän suuressa määrin hyödynnettyä taloudellisesta näkökulmasta. Taulukossa 11 on esitetty eri kau-

punkirakenteisiin soveltuva aurinkopaneelien ja aurinkokeräimien määrä. 

Taulukko 11. Eri kaupunkirakenteille sopivat aurinkoenergialaitteistojen määrät. 

Aurinkolaitteiden määrä Perusratkaisu Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 

Aurinkopaneeli 1 900 m2 4 900 m2 4 200 m2 

Aurinkokeräin 800 m2 0 m2 0 m2 

Perusratkaisussa aurinkosähköllä voitaisiin kattaa vajaa 15 % alueen sähköenergiantarpeesta ja hieman 

alle 10 % alueen lämmitystarpeesta. Vaihtoehdoissa 1 ja 2 aurinkosähköllä voitaisiin kattaa noin viidennes 

alueen sähköenergiantarpeesta. 

11.4 Kustannukset 

Nupurin pienen aluekoon vuoksi alueellisen verkoston hyödyntäminen on taloudellisesti haasteellista, sillä 

verkoston rakentaminen pelkästään tiiviimmille alueille (kuva 40 mukaisesti) maksaa lähes miljoona euroa. 

Lisäksi alueelle tarvittava pienvoimalaitos on kallis suhteessa sillä vuosittain tuotettuun energiaan. Liitty-

mismaksuja voidaan kerätä alueelta noin 140 000 euroa [6, 7]. Taulukossa 12 on esitetty karkea arvio 

alueellisen verkon investointikustannuksista [8, 9, 10, 11] sekä lämpöyhtiölle koituvista vuosittaisista kus-

tannuksista [12]. Lisäksi taulukossa on esitetty kuluttajilta kerättävät liittymismaksut ja vuosittaiset perus- 

ja energiamaksut [6, 7, 13]. Kuluttajilta perittävien liittymismaksujen sekä vuosittaisten perusmaksujen ja 

lämpöenergian hinnan osalta on käytetty nykyisiä Espoon alueen kaukolämpöhintoja, sillä energiaväylän 

rakentaminen alueelle on kallista suhteessa alueella tarvittavaan lämpömäärään. Taulukon 12 sekä ku-

vaajan 42 perusteella energiaväylä olisi hyvin pitkän tähtäimen investointi, sillä energiaväylän suora takai-

sinmaksuaika olisi noin 20 vuotta ja vuosittainen korko investoinnille noin 5 %. 

Nupurin alueella energiaväylän kustannustehokkuutta voitaisiin parantaa tiivistämällä aluetta. Tämä voi-

taisiin toteuttaa joko kaavoittamalla lähtötietojen mukainen kerrostalomäärä tehokkaammin, jolloin alue-

verkkoa tarvitsisi rakentaa vähemmän tai vaihtoehtoisesti lisäämällä alueella olevien kerrostalojen mää-

rää, jolloin vuosittainen lämpöenergiantarve kasvaisi ja toisaalta myös lauhdelämpöä voitaisiin hyödyntää 

enemmän. 
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Taulukko 12. Energiaväylän tuotot ja kustannukset Nupurin alueella, kun pientaloja ei liitetä osaksi verkkoa. 

Energiaväylän tuotot ja kustannukset 
   

Lämpöyhtiön investoinnit Määrä Hinta Kustannus, €  

Alueverkon rakentaminen 3 000 m 300 €/m 900 000 

Voimalaitos 0.3 MW 600 000 €/MW 180 000 

Pumppausasema     60 000 

Lämpöyhtiölle maksettavat investoinnit           

Liittymismaksut         140 000 

Alkuinvestointi yhteensä         -1 000 000 

            

Lämpöyhtiön vuosittaiset kustannukset           

Lämpöenergia ja pumppaussähkö 750 MWh 25 €/MWh 23 000 

Lauhdelämmön ostaminen 420 MWh 22 €/MWh 9 000 

Lämpöyhtiölle maksettavat vuosittaiset maksut       

Perusmaksut         17 000 

Lämpöenergia 1 170 MWh 45 €/MWh 64 000 

Vuosittaiset tuotot yhteensä         49 000 

 

 
Kuva 42. Energiaväylän menot ja tulot diskontatuilla ja reaaliarvoilla laskettuna energiaväylän omistajalle (lämpöyhtiölle) 30 vuo-
den ajanjaksolla. 

Kuluttajan näkökulmasta energiaväylä voisi olla kustannustehokas vaihtoehto esimerkiksi kiinteistökohtai-

siin maalämpöratkaisuihin verrattuna, sillä energiaväylän alkuinvestoinnit ovat huomattavasti pienemmät 
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kuin maalämpöratkaisun, vaikka käyttökustannukset ovat suuremmat. Kuvassa 43 on tarkasteltu energia-

väylän ja maalämpöratkaisun kustannuksia alueellisella tasolla kuluttajan näkökulmasta. Reaaliarvoilla 

laskettuna maalämpö olisi kuluttajalle halvempi ratkaisu noin 9 käyttövuoden jälkeen, mutta diskontatuilla 

arvoilla laskettuna vasta noin 11 käyttövuoden jälkeen. Kuvassa 43 esitetyssä laskelmassa ei ole huomi-

oitu järjestelmien ylläpitokustannuksia, kuten lämpöpumpun tai lämmönvaihtimien uusimista. Maalämpö-

pumpun vuosittaiset huoltokustannukset ovat luultavasti suuremmat kuin energiaväylän. Kustannuksissa 

on huomioitu kiinteistökohtaiset sähkövastukset, joilla huipputehontarve voidaan kattaa. 

 

 
Kuva 43. Energiaväylän ja maalämpöratkaisun elinkaarikustannukset Nupurin alueen kuluttajille 30 vuoden ajanjaksolla. 
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12 RÖYLÄ  

Röylän pientaloalue sijaitsee Pohjois-Espoossa lähellä Kalajärven palveluita. Alue on toistaiseksi pääosin 

pientaloaluetta ja peltoa. Tässä selvityksessä energiankulutusta on tutkittu ratkaisulla, jossa alueen pien-

talomäärä olisi kaksinkertainen nykyiseen verrattuna, mutta rakentamismäärän kasvunkin jälkeen 

aluetehokkuus on hyvin matala. Osa pientaloista sijoittuu kuitenkin lähelle toisiaan, mikä voi mahdollistaa 

keskitettyjen ratkaisujen toteuttamisen. 

12.1 Perusratkaisun energiantarve 

Kuvassa 44 on esitetty Röylän uudisrakennusten tuntitasoinen energiaprofiili. Energiankierrätysmahdolli-

suudet alueella ovat vähäiset, sillä pientaloissa jäähdytysenergiantarve on vähäistä ja muodostuu tuloil-

man viilennyksestä, josta saatavan lauhdelämmön kierrättäminen ei ole teknistaloudellisesti kannattavaa. 

 
Kuva 44. Röylän pientaloalueen perusratkaisun energiaprofiili jaoteltuna lämpö-, sähkö- ja jäähdytysenergiantarpeeseen. 

Pientalojen energiantarve koostuu suurelta osin käyttöveden lämmityksestä, joka vastaa noin 40 % alueen 

alueen lämmitystarpeesta ja noin 30 % alueen kokonaisenergiantarpeesta. Energiantarpeen jakautuminen 

Röylän alueelle tulevissa uudispientaloissa on esitetty kuvassa 45. 

Uudiskohteiden lisäksi alueelle jää noin 5 600 m2 olemassa olevia pientaloja, pieni koulu, maatalousra-

kennus ja noin 2 600 m2 muuta rakentamista. Olemassa olevien pientalojen energiajakauma on melko 

samanlainen kuin tulevaisuuden pientalojen, mutta kokonaisenergian määrä on vanhoilla kohteilla suu-

rempi. Tästä johtuen lämmitysenergiantarve tulee olemaan alueella hyvin dominoiva, sillä muu alueelle 
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jäävä rakentaminen on pientä ja niissäkin lämmitysenergiantarve on suuressa roolissa muuhun energian-

tarpeeseen verrattuna. 

 
Kuva 45. Pientalon energiantarpeen jakautuminen uudiskohteessa vuonna 2030. 

12.2 Energiankulutuksen optimointi 

Röylän alueen lämmitysenergiantarvetta voitaisiin vähentää lisäämällä alueelle lauhdelämmön tuottajia, 

kuten 500 m2 päivittäistavarakauppaa. Pienestäkin jäähallista syntyvä lauhdelämpö on Röylän uudiskoh-

teille liian suuri, sillä siitä lähes kaikki menisi hukkaan. Alueen luonteen vuoksi todennäköisin lauhdeläm-

mön tuottaja lienee pieni lähikauppa. Sen tuottaman lauhdelämmön hyödyntäminen vaatisi alueellista ver-

kostoa, jonka avulla lauhdelämpö voitaisiin siirtää kaupasta asuinrakennusten hyödynnettäväksi. 

Kuvassa 46 on esitetty alueverkon ja lähikaupan (500 m2) lauhdelämmön hyödyntämisen vaikutus alueen 

energiaprofiiliin. Oletuksena on, että alueverkko toimii myös alueellisena lämpövarastona. Röylän kaltai-

sella pienellä alueella lämpöverkosto on suhteellisen pieni, jolloin myös sen varauskapasiteetti on pieni. 

Kesäaikaan syntyvää lauhdetta menee hukkaan, mutta tätä osuutta voitaisiin vähentää liittämällä alueen 

olemassa olevat kohteet lämpöverkkoon tai lisäämällä alueelle kesäaikaan lämmitystä tarvitsevia kohteita. 
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Kuva 46. Röylän uudiskohteiden energiaprofiili, kun kaupunkirakenteen perusratkaisuun on lisätty 500 m2 lähikauppa ja alue-
verkko. 

Lisäämällä Röylän kaupunkirakenteeseen pieni lähikauppa saadaan uudisrakennusten lämmitysenergian-

tarvetta vähennettyä noin 25 % alkuperäisestä. Toisaalta kauppa ja energiankierrätyksen vaatima pump-

paussähkö lähes kaksinkertaistavat alueen sähköenergiantarpeen, vaikka kaupan tuottama lauhde saa-

daankin tehokkaasti hyödynnettyä alueen uudispientaloissa. Röylän kaltaisella hyvin väljästi rakennetta-

valla alueella alueverkon kannattavuus on kyseenalainen, sillä suhteessa alueen tarvitsemaan lämpöener-

giamäärään tarvittavan alueverkon pituus on suuri, jolloin rakentamiskustannukset ja lämpöhäviöt kasva-

vat. Tällöin verkoston mahdollistamalla energiankierrätyksellä saatavat säästöt eivät ole riittävät suhteessa 

verkon rakentamiskustannuksiin ja toisaalta kaupan synnyttämästä lauhdelämmöstä saataisiin enemmän 

hyötyä alueella, jossa lämmitystarvetta on enemmän. Tästä syystä haja-asutusalueilla kannattaa pyrkiä 

rakennuskohtaisen energiatehokkuuden optimointiin esimerkiksi lämmöntalteenottoratkaisujen avulla. 

Röylän uusien pientalojen käyttöveden kulutus on lähes 180 MWh/vuosi, josta suuri osa voitaisiin kierrät-

tää lämpöpumpputekniikalla. Keskitetyllä ratkaisulla kierrätysprosentti voisi tulevaisuudessa nousta kor-

keaksi, jopa 80 %:iin asti. Hajautetun luonteensa takia kiinteistökohtaiset ratkaisut lienevät kuitenkin kus-

tannustehokkaampia, sillä keskitetty ratkaisu vaatisi myös verkon, jonka avulla lämpöä siirrettäisiin. Ku-

vassa 47 on esitetty perusratkaisun, energiaväylää ja hukkalämpöä hyödyntävän ratkaisun (vaihtoehto 1) 

sekä jäteveden lämmöntalteenottoa hyödyntävän ratkaisun (vaihtoehto 2) energiantarpeet. Kaikissa vaih-

toehdoissa uudispientaloja on 5 380 m2 ja vaihtoehdossa 1 on näiden lisäksi 500 m2 päivittäistavarakaup-

paa. Vaihtoehdossa 2 ei ole päivittäistavarakauppaa, mutta jäteveden lämpö kierrätetään alueella. 
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Kuva 47. Röylän alueen energiantarve erilaisilla toteutustavoilla. 

Energiaväylän rakentaminen Röylän alueelle maksaisi noin 1,2 miljoonaa euroa. Pieni voimalaitos mak-

saisi arviolta 100 000 euroa ja pumppausasema 40 – 60 tuhatta euroa. Liittymismaksuina voitaisiin kerätä 

noin 190 000 euroa, joten lämpöyhtiön investoinniksi jäisi noin 1,2 miljoonaa euroa. Vuosittain kuluttajat 

ostaisivat lämpöenergiaa noin 24 000 eurolla ja maksaisivat perusmaksuja noin 14 000 eurolla. Energia-

yhtiö joutuisi maksamaan energiantuotannosta ja lauhdelämmöstä noin 14 000 euroa vuodessa. Näillä 

kustannuksilla arvioituna alueen lämpöverkon suora takaisinmaksuaika olisi lähemmäs 50 vuotta ja vuo-

sittainen korko investoinnille noin 2 %. Myös kuluttajan kustannuksia tarkasteltaessa maalämpöratkaisu 

olisi selvästi kustannustehokkaampi, joten Röylän alueelle ei voida suositella alueellista verkkoa, vaan 

ratkaisun tulee perustua kiinteistökohtaisiin tai muutaman kiinteistön yhteisiin lämmitysjärjestelmiin. 

12.3 Energiantuotantoratkaisut 

Tulevaisuudessa uudiskohteiden lämmitysenergiantarve on melko pieni. Kuvassa 48 on esitetty 150 m2 

pientalon lämmitystehon pysyvyyskäyrä eli kuinka paljon vuoden aikana rakennuksessa tarvitaan lämmi-

tystehoa. Tehon määrä on hyvin pieni, suurimmillaankin vain hieman yli 5 kW. Lämmitysenergiantarpeesta 

99 % pystytään kattamaan 3,5 kW suuruisella lämpöpumpulla, lämpökattilalla, polttokennolla tai mikro-

chp-laitoksella. Loput tarvittavasta tehosta voitaisiin tuottaa esimerkiksi sähkövastuksilla, sillä yhdessä 

omakotitalossa lisäenergiantarve vuodessa on vain noin 160 kWh eli noin 20 euroa. Tämän vuoksi ei 

kannata investoida teholtaan ylimitoitettuun päälämmitysjärjestelmään. 
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Kuva 48. Pientalon lämmitystehon pysyvyyskäyrä. 

Energianäkökulmasta alueelle ei kannata sijoittaa lauhdelämpöä tuottavia kohteita, jos alueen rakennus-

määrää ei kokonaisuudessaan kasvateta merkittävästi. Sen sijaan alueen jatkosuunnittelussa pientaloja 

kannattaisi sijoittaa ryppäittäin, jotta pienemmät yksiköt voisivat tehdä yhteisen järjestelmän. Esimerkiksi 

neljän pientalon ”rypäs” saisi tarvitsemansa lämmitysenergiamäärän 1-2 lämpöporakaivosta tai niillä voisi 

olla yhteinen lämpökattila tai polttokennolaitos. Polttokennojen hinnat eivät vielä ole kilpailukykyisiä (n. 10 

– 20 t€ / kW vrt. perinteisempi voimalaitos 600 €/kW), mutta esimerkiksi aurinkopaneeleiden hinnat ovat 

viime vuosina pienentyneet radikaalisti ja vastaavaa kehityskäyrää voitaisiin ennustaa myös polttoken-

noille vuoteen 2050 mennessä. Polttokennojen haasteena on hinnan lisäksi polttoaine. Nykyisin valmiste-

taan pääasiassa maakaasulla, biokaasulla sekä dieselillä toimivia polttokennoja, mutta myös vetykäyttöis-

ten polttokennojen osuus markkinoilla on lisääntynyt. 

Yleiskaavavaiheessa ei liene järkevää lukittautua tiettyyn päälämmitysjärjestelmään (maalämpö, lämpö-

kattila, polttokenno), vaan mahdollistaa useat eri ratkaisuvaihtoehdot. Kaikille päälämmitysjärjestelmille 

yhteistä on tilantarve ja toisaalta uudiskohteiden pienen lämmitysenergiantarpeen vuoksi kaikki ratkaisu-

vaihtoehdot voisivat toimia paremmin keskitettyinä. Tästä johtuen pientaloalueet tulisi toteuttaa siten, että 

keskitetyn järjestelmän toteuttaminen ei aiheuta liikaa lämpöhäviöitä eli järjestelmä on riittävän lähellä ku-

lutuskohteita. Yksi vaihtoehto voisi olla sijoittaa keskitetty järjestelmä pientalotonttien väliin tulevalle pysä-

köintialueelle tai sen alle (maalämpökaivot). Kuvissa 49-50 on  havainnollistettu maalämpökaivojen ja läm-

pöpumppujen sijoittamista keskitetyssä ratkaisussa, mutta vastaavaa periaatetta voitaisiin hyödyntää 

myös muilla lämmitysenergiantuotantomuodoilla. 
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Kuva 49. Periaatekuva pientalojen sijoittamisesta haja-asutusalueilla pienten keskitettyjen järjestelmien mahdollistamiseksi. 

Maalämpöjärjestelmä voidaan toteuttaa useammalla eri tavalla, kuva 50. Yleiskaavavaiheessa pientalo-

alueiden maalämpöjärjestelmien mahdollistamiseksi pientalot tulee sijoittaa ryppäiksi kallioperälle, jotta 

lämpöporakaivojen hyödyntäminen on mahdollista. Myöhemmin asemakaavavaiheessa voidaan pohtia 

pientalojen ja pysäköintialueen tarkempaa sijoittamista ja sallia maalämmön tarvitsemien teknisten tilojen 

ja porakaivojen sijoittaminen pysäköintialueelle ja sen alle. Keskitetyt ratkaisut vaativat kuitenkin pientalo-

jen sijoittamista hyvin lähelle toisiaan, mikä voi olla Röylän kaltaisella haja-asutusalueella kaupunkiraken-

teen kannalta haasteellista. 

 
Kuva 50. Vaihtoehtoisia tapoja maalämpöjärjestelmälle: VE1. kiinteistökohtainen porakaivo ja lämpöpumppu, VE2. yhteiset läm-
pökaivot ja omat lämpöpumput ja VE3. yhteinen maalämpökeskus. Vaihtoehto 2 lienee näistä helpoin toteuttaa. 
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Maatiloilla voidaan hyödyntää myös peltojen alta saatavaa maalämpöä vaakaputkistoilla eli noin metrin 

syvyyteen asennettavilla lämmönkeruuputkilla. Tämä vaatii suuren maapinta-alan, noin 400 m2 pientaloa 

kohti. Röylän kaltaisella hyvin haja-asutetulla alueella myös tämä vaihtoehto voisi soveltua ainakin osaan 

alueelle tulevista pientaloista. Tällöin tulee huolehtia siitä, että yleiskaava on tällä alueella riittävän väljä, 

jotta asemakaavavaiheessa pientalot pystytään sijoittamaan suhteellisen kauas toisistaan.  

Pientaloissa voidaan hyödyntää sekä aurinkosähköä että aurinkolämpöä. Tulevaisuudessa 150 m2 suu-

ruiselle pientalolle sopiva määrä aurinkokeräimiä on noin 1.5 m2 ja aurinkopaneeleita noin 2.5 m2, sillä 

tulevaisuudessa pientalon energiantarve on vähäinen ja sekä aurinkokeräimien että aurinkopaneeleiden 

hyötysuhde on parempi kuin nykyisin. Tämä kattaisi hieman yli 10 % pientalon sähköntarpeesta ja hieman 

alle 10 % sen lämmitystarpeesta, mutta pientalo pystyisi käyttämään lähes kaiken tuottamansa energian 

itse. Sekä aurinkopaneelit että aurinkokeräimet on mahdollista kytkeä osaksi maalämpöjärjestelmää ra-

kennusvaiheessa tai myöhemmin rakennuksen eliniän aikana. 
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13 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Suomen rakentamismääräyskokoelman vaatimukset rakennusten energiatehokkuudelle ovat kiristyneet 

tasaisesti 2000-luvun aikana, ja seuraava päivitys vaatimuksiin astuu voimaan ensi vuoden (2018) vaih-

teessa. Rakennusten energiatehokkuuden parantumista tukee myös Espoon kaupungin sitoutuminen asu-

kaskohtaisten CO2-päästöjen vähentämisestä 60 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja hiilineutraalius 

vuoteen 2050 mennessä. Uudisrakennusten energiatehokkuuden parantuminen näkyy eniten lämmitys-

energiankulutuksessa, mikä voi haastaa nykyisten kaukolämpöyrittäjien toimintatavat. Nykyisin pientalo-

alueet eivät ole erityisen houkuttelevia toiminta-alueita kaukolämpöyrityksille, sillä ne kuluttavat varsin vä-

hän lämpöenergiaa suhteessa maapinta-alaan. Tulevaisuudessa vastaavaa saatetaan nähdä pienkerros-

taloalueilla, kun pienkerrostalojen energiatehokkuus paranee entisestään ja tarvittava lämmitysenergian-

määrä pienenee. Toimitiloissa lämmitystarve muuttuu myös hyvin pieneksi ja jäähdytysenergiantarve saat-

taa tulevaisuudessa olla jopa merkittävämpi kuin lämmitysenergiantarve. Tästä johtuen tulevaisuudessa 

nykyinen kaukolämpötoiminta saattaa olla kannattavaa vain kaikkein tiiveimmillä asuinalueilla sekä sekoit-

tuneilla alueilla, joiden aluetehokkuus on 0.6 tai korkeampi. 

Erilaisten alueiden energiantarpeet eroavat jonkin verran toisistaan, mutta ilman energiarakenteen opti-

mointia kaikilla aluetyypeillä korostuu lämmitysenergiantarve. Kaupunki- ja lähikeskuksissa energiaja-

kaumaa pystytään muuttamaan huomioimalla se jo alueen yleiskaavavaiheessa tuomalla alueelle jäähdy-

tysenergiaa tarvitsevia kohteita, kuten datakeskuksia, jäähalleja, päivittäistavarakauppoja ja toimistora-

kennuksia. Mikäli asuinrakennusten jäähdyttäminen kesäaikaan yleistyy tulevaisuudessa, alueellinen 

energiankierrätys kasvaa merkittävästi. Aluetasoisella energiajakauman optimoinnilla pystytään parhaim-

millaan kierrättämään kaikki alueella syntyvä lauhdelämpö muiden kiinteistöjen hyötykäyttöön, jolloin läm-

mitysenergiaa ei tarvitse tuottaa erillisessä laitoksessa toukokuusta syyskuun loppuun. 

Kaavoituksessa alueellista energiantarvetta voidaan vähentää pyrkimällä sijoittamaan kaupunkikeskuksiin 

tarvittavat toimitilat sekä kannustamalla aluekehitysprosessin aikana rakentajia toteuttamaan jäähdytys-

ratkaisu myös asuinkerrostaloihin. Toiminnot tulisi sijoittaa jo kaavoituksessa siten, että alueelle voidaan 

toteuttaa mahdollisimman lyhyt alueellinen energiaväylä. Ainoastaan jäähdytystä tarvitsevat kohteet, ku-

ten jäähalli ja päivittäistavarakaupat, tulisi sijoittaa siten, että ne voidaan mahdollisimman pienin kustan-

nuksin liittää osaksi energiaväylän paluuverkostoa. Kohteet, jotka tarvitsevat energiaväylästä myös läm-

pöenergiaa – esimerkiksi toimistorakennukset ja urheiluhallit – tulisi sijoittaa siten, että ne voidaan mah-

dollisimman lyhyillä putkivedoilla liittää sekä energiaväylän menopuolelle että paluupuolelle. Tällöin sekä 

jäähdytystä että lämmitystä tarvitsevat kohteet pystyvät ottamaan talvisaikaan tarvitsemansa tilalämmityk-

sen että ympärivuotisen käyttöveden lämmityksen energiaväylästä sekä jäähdyttämään kesäaikaisen yli-

lämpönsä takaisin verkkoon muiden kiinteistöjen hyödynnettäväksi. Ainoastaan lämmitystä tarvitsevia 

kohteita rajoittaa pääasiassa verkon pituus, eli ne tulisi sijoittaa mahdollisimman tiiviisti verkoston varrelle. 

Kaikissa tarkasteluissa aluetyypeissä on potentiaalia aurinkoenergian hyödyntämiselle. Alueiden sähkön-

tarpeesta noin neljännes voidaan kattaa aurinkosähköllä. Sekoittuneen kaupunkirakenteen alueilla voi-

daan lämmitysenergiantarve kattaa loppukeväästä alkusyksyyn lauhdelämmön avulla, minkä vuoksi au-

rinkolämmön tuotanto ei tällaisilla alueilla ole suuressa mittakaavassa kannattavaa. Jatkosuunnittelussa 

voidaan pohtia rakennuskohtaisesti pieniä aurinkokeräinmääriä, joilla käyttövesi lämmitetään kesäaikaan 

energiaväylän noin 40–50 Celsiusasteesta noin 60 asteeseen legionellabakteeririskin välttämiseksi. Tämä 

energiantarve voidaan tuottaa myös aurinkopaneeleilla, joka voi olla taloteknisesti helpompi ratkaisu, 
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mutta vaatii tarkempaa tarkastelua jatkosuunnitteluvaiheessa. Aurinkolämmön hyödyntämistä suositellaan 

erityisesti alueilla, joissa lauhdelämmön kierrätyksen optimointi ei ole mahdollista. Tällaisia alueita ovat 

esimerkiksi pientaloalueet, joiden energiantarve on pääasiassa lämmitysenergiaa. 

Yleiskaavavaiheessa aurinkoenergian tuotantopotentiaalia voidaan parantaa antamalla jatkosuunnittelua 

varten ohjeita kattopintojen suuntauksista. Tässä tarkastelussa tehtyjä aurinkoenergiaan liittyviä laskelmia 

voidaan hyödyntää jatkosuunnittelussa varmistamalla, että riittävä määrä eri aluetyyppien kattopinnoista 

suunnataan ja niiden kallistuskulmat määritetään aurinkoenergialle sopiviksi. Yleisesti ottaen optimaalinen 

suuntaus Espoon alueella on kaakko-lounas välillä ja kallistuskulma noin 30–45°. Yleiskaavassa on mah-

dollista varata myös aurinkoisia rinteitä aurinkoenergiapuistoille, mutta toistaiseksi kattoasennukset ovat 

huomattavasti kannattavampia pienempien asennuskustannusten vuoksi. 

Tuulivoiman osalta kiinteistökohtaiset pienet tuuliturbiinit voivat tulevaisuudessa olla vaihtoehtoinen säh-

köntuotantomuoto, mikäli niiden hinnat laskevat nykytasosta. Pystyakseliset tuuliturbiinit voisivat soveltua 

kaupunkimaisille alueille, sillä ne ovat melko äänettömiä ja ne voidaan asentaa esimerkiksi rakennusten 

katoille. Jatkosuunnittelussa tulee tuulivoiman osalta tarkastella pystyturbiinien melu-, varjostus- ja välke-

vaikutuksia. Mikäli näiden ympäristövaikutukset todetaan riittävän pieniksi, tulisi jatkosuunnittelussa var-

mistaa, että kaavamääräykset eivät estä tällaisten tuuliturbiinien asentamista kattopinnoille. 

Jäteveden lämmöntalteenotto tarjoaa kaikilla aluetyypeillä suuren lämpöenergian kierrätyspotentiaalin, 

mutta sen taloudellisuus riippuu suuresti tarvittavan verkon investointikustannuksista ja alueen lämpöener-

giamäärästä. Karkeasti arvioiden jäteveden lämmöntalteenotto alueellisena keinona on toteutuskelpoinen 

vain Histan ja Viiskorven tyylisillä suuremmilla ja tiiviimmillä aluekokonaisuuksilla. Nupurin ja erityisesti 

Röylän kaltaisilla väljemmillä alueilla kannattavampaa lienee kiinteistökohtainen jäteveden lämmöntal-

teenotto, jonka toteutukseen on haasteellista vaikuttaa kaavoituksen keinoin. 

Kaavoituksessa tulisi huomioida myös tarvittavat tilavaraukset lämmitysenergiantuotantolaitokselle sekä 

pumppausasemalle. Näiden koko riippuu aluetyypistä sekä käytettävästä lämmönlähteestä. Esimerkiksi 3 

km syvyinen ”deep heat” porareikä vie huomattavasti vähemmän tilaa kuin chp-voimalaitos, joka tarvitsee 

suuremmat suojaetäisyydet asutuksesta. Pumppausaseman koko on aluetyypistä riippuen muutamia kym-

meniä neliöitä. 

Energiastrategian jalkauttamista voidaan edistää aloittamalla keskustelut useiden eri lämpöyrittäjien 

kanssa halukkuudesta energiaväylän toteuttamiseen. Viiskorven alueella energiaväylän toteutus ja sen 

yhdistäminen kaukolämmön paluupuolen hyödyntämiseen voisi olla innovatiivinen energiahanke, johon 

kannattaa hakea Työ- ja elinkeinoministeriön energia- ja investointitukea. Pienemmät lämpöyrittäjät, kuten 

alueella asuvat metsänomistajat, voisivat olla kiinnostuneita myös pienempien alueiden lämpökattiloiden 

ylläpitämisestä esimerkiksi Nupurin ja Röylän alueella, jossa laaja-alainen lämpöverkko ei välttämättä ole 

investointikustannustensa vuoksi toteutuskelpoinen.  

Tässä selvityksessä esitetty toimintaperiaate energiaväylälle, joka tukee tulevaisuuden lähesnollaenergia-

rakentamista ja energiankierrätystä aluetasolla. Esitetty toimintaperiaate on ideatason kuvaus energia-

väylästä ja vaatii tarkempaa suunnittelua lähempänä toteutusvaihetta. Lämpötilatasot tulee ottaa toteutus-

vaiheessa tarkempaan tarkasteluun, jossa optimoidaan verkon meno- ja paluupuolen lämpötilat. 
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LIITTEET 

Liite 1. Tyyppirakennusten tekniset tiedot 

Liite 2. Tyyppirakennusten energiaprofiilit 

Liite 3. Kuluttajan kustannukset energiaväylälle ja maalämmölle 



Simulointien lähtötiedot

Säätiedot

Tyyppirakennusten lähtötiedot - ilmanvaihtokoneet

kesä talvi

Pientalot 90 0.9 -5 18 20

Asuinkerrostalot 85 0.9 -5 18 20

Koulu 90 0.9 -20 18 20

Päiväkoti 90 0.9 -20 18 20

Toimistorakennukset 85 0.9 -20 18 20

Päivittäistavarakauppa 90 0.9 -20 15 20

Terveyskeskus 80 0.9 2 15 20

Jäähalli 90 0.9 -20 18 20

Jäähallin halliosa - 0.9 - 12 12

Uimahalli 90 0.9 -20 18 20

Uimahallin halliosa 90 0.9 -20 30 32

Urheiluhalli 90 0.9 -20 18 20

Tyyppirakennusten lähtötiedot - rakennetekniikka

Yläpohja Alapohja Ulkoseinä

U-arvo, W/m
2
K g-arvo, %

Asuinrakennukset 0.07 0.10 0.12 0.5 30 0.5 uv
ohjattu

20

Koulu 0.07 0.10 0.12 0.5 30 0.5 uv ohjattu 20, paitsi urheilutilat 0

Päiväkoti 0.07 0.10 0.12 0.5 30 0.5 uv ohjattu 20

Toimistorakennukset 0.07 0.10 0.12 0.5 30 0.5 up ohjattu 40

Päivittäistavarakauppa 0.07 0.10 0.12 0.5 30 0.5 up ohjattu 20

Terveyskeskus 0.07 0.10 0.12 0.5 30 0.5 up ohjattu 20

Jäähalli 0.07 0.10 0.12 0.5 30 0.5 0, muutama ovi U=0.5

Urheiluhalli 0.07 0.10 0.12 0.5 30 0.5 uv ohjattu 20, paitsi urheilutilat 0

Uimahalli 0.07 0.10 0.12 0.5 30 0.5 uv ohjattu 20

uv = ulompi väli

sp = sisäpuolinen

up = ulkopuolinen

ohjattu = sälekaihtimia ohjataan automaattisesti päivänvalon mukaan

Tyyppirakennusten lähtötiedot - sisäiset kuormat

Asuinrakennukset

Koulu

Päiväkoti

Toimistorakennukset

Päivittäistavarakauppa

Terveyskeskus

Jäähalli

Urheiluhalli

Uimahalli

Tyyppirakennusten lähtötiedot - vedenkulutus

Asuinrakennukset

Koulu

Päiväkoti

Terveyskeskus

Muut rakennukset

FinZEB-selvitys ja nykyinen rakentamismääräyskokoelma

Kaikille kohteille on käytetty nykyisen

rakentamismääräyskokoelman mukaisia lämmitys- ja

jäähdytysrajoja.

Muissa kuin asuinkohteissa ilmanvaihdon

ulkoilmavirtana on käytetty käyttöajan ulkopuolella

ilmavirtaa 0,15 dm
3
/(s, m

2
).

Asuinrakennuksissa klo 9-16 ilmanvaihto on 50 %

teholla.

Kaikissa rakennustyypeissä on käytetty FINVACin

mukaisia ilmamääriä ja käyttöaikoja.

Uusien rakentamismääräysten mukaiset arvot, joilla energiatehokkuutta ei tarvitse osoittaa.

Kaikissa rakennustyypeissä valaistusta ohjataan läsnäoloon tai päivänvalon määrään perustuvalla

rakennusautomaatiojärjestelmällä.

Kaikissa rakennustyypeissä on käytetty FINVACin mukaisia käyttöprofiileja sekä henkilö- ja

laitekuormia.

Vedenkulutus simuloitu sähköenergiankulutuksen perusteella

Vedenkulutus simuloitu sähköenergiankulutuksen perusteella

Vedenkulutus simuloitu sähköenergiankulutuksen perusteella

Vedenkulutus simuloitu henkilöiden läsnäolon perusteella

Vedenkulutus simuloitu sähköenergiankulutuksen perusteella

293

200

Rakentamismääräyskokoelman osan D3 mukaisesti

Lämpimän käyttöveden ominaiskulutus, dm
3
/(m

2
,a) Käytetty tuntiprofiili

500

145

5

5

5

7, porrashuoneet 4

7

7, porrashuoneet 4

5

7

5

ei ikkunoita

Valaistus

W/m
2

Ikkunat Ilmanvuoto-

luku (q50), -
Sälekaihtimet

Aukotusten osuus ulkoseinän

pinta-alasta, %U-arvot, W/m
2
K

Liite 1. Rakennustyyppien tekniset lähtötiedot

Vantaa, testisää vuodelle 2030

Lämmön-

talteenotto, %

SFP,

kW/(m
3
/s)

Jäätymisenesto,

°C

Sisääntulopuhalluslämpötila,

°C































Liite 3. Kustannuslaskennan lähtötiedot

Pumppausasema

Yhden pumpun virtaama 20 l/s

Pumpun hinta 2 000 €/kpl

Pumppausaseman rakentamishinta 2 000 €/m
2

Pumppausasemalla käytetyn sähkön hinta 70 €/MWh

Pumppausasemassa käytetyt laskentakaavat

Alueverkon kustannukset kuluttajille

Investointikustannukset rakennustyypeittäin Lämmönsiirrin, € Lämminvesivaraaja, € Liittymismaksu, € Yhteensä, €

Pientalo 3 030 753 4 677 8 461

Pienkerrostalo 5 010 5 000 7 300 17 310

Asuinkerrostalo - ei jäähdytystä 7 618 10 000 7 300 24 918

Asuinkerrostalo - jäähdytys 7 695 10 000 7 300 24 995

Toimistorakennus 9 181 1 000 7 300 17 481

Päivittäistavarakauppa 5 601 3 113 7 300 16 014

Koulu 15 000 10 000 12 500 37 500

Päiväkoti 6 586 4 570 7 300 18 456

Terveyskeskus 22 000 5 000 20 000 47 000

Urheiluhalli 6 126 5 000 7 300 18 426

Uimahalli 30 000 15 000 40 000 85 000

Käyttökustannukset rakennustyypeittäin Lämpöenergia, € Perusmaksut, € Yhteensä, €

Pientalo 484 355 840

Pienkerrostalo 2 549 887 3 436

Asuinkerrostalo - ei jäähdytystä 5 382 1 869 7 251

Asuinkerrostalo - jäähdytys 5 541 1 898 7 440

Toimistorakennus 3 273 2 458 5 731

Päivittäistavarakauppa 2 001 1 109 3 111

Koulu 9 523 6 077 15 600

Päiväkoti 2 938 1 481 4 418

Terveyskeskus 8 484 8 450 16 934

Urheiluhalli 4 013 1 307 5 319

Uimahalli 150 966 17 567 168 533

Maalämmön kustannukset kuluttajille

Investointikustannukset

Lämpöpumpun hyötysuhde COP 3.5 -

Mitoitusteho 70 %

Lämpökaivon teho (sis. Kompressorin tehon) 35 W/m

Porauskustannus 25 €/m

Investointikustannukset rakennustyypeittäin Lämpöpumppu, € Lämminvesivaraaja, € Lämpökaivot, € Yhteensä, €

Pientalo 8 747 753 2 411 11 911

Pienkerrostalo 25 000 5 000 11 411 41 411

Asuinkerrostalo - ei jäähdytystä 45 000 10 000 23 264 78 264

Asuinkerrostalo - jäähdytys 45 000 10 000 23 614 78 614

Toimistorakennus 60 000 1 000 30 369 91 369

Päivittäistavarakauppa 28 000 3 113 14 095 45 209

Koulu 150 000 10 000 74 017 234 017

Päiväkoti 37 000 4 570 18 575 60 144

Terveyskeskus 250 000 5 000 125 478 380 478

Urheiluhalli 33 000 5 000 16 480 54 480

Uimahalli 800 000 15 000 425 424 1 240 424

Käyttökustannukset

Sähköliittymän tehomaksun korotus 25 € / kW / vuosi

Sähkön hinta 80 € / MWh

Vuosittaiset käyttökustannukset Sähköenergia, € Perusmaksujen korotus, € Yhteensä, €

Pientalo 246 35 281

Pienkerrostalo 1 295 164 1 459

Asuinkerrostalo - ei jäähdytystä 2 734 335 3 069

Asuinkerrostalo - jäähdytys 2 815 340 3 155

Toimistorakennus 1 662 437 2 100

Päivittäistavarakauppa 1 017 203 1 220

Koulu 4 837 1 066 5 903

Päiväkoti 1 492 267 1 760

Terveyskeskus 4 309 1 807 6 116

Urheiluhalli 2 038 237 2 275

Uimahalli 76 681 6 126 82 807

http://www.engineeringtoolbox.com/pumps-power-d_505.html
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