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VTT:n kysely oululaisille

• Suhteita: hinta 2, luotettavuus 1, ympäristö 1

• Suurimmalla osalla energialasku <5% kokonaisbudjetista

• 95% kiinnostunut ympäristövaikutuksista

• Avoimuutta toivotaan
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• Tuulivoimasuunnitelmia 1,5x 

Suomen sähköntuotannon verran

• Pääoman tuotto 5-7% (?)

• Rajoittaa lähinnä luvitus



Oulun kaukolämpö   

2035-> ?

Päästötöntä, jos puu on 

kestävästi hankittua ja 

sähkön käytön ajoitus 

oikea

6

Laanila, yhdistetty 
sähkön- ja 

lämmöntuotanto 
50%

Teollisuus 15%

Lämpöpumput 
ja sähkö 35%



...esim. tällä kokonaisuudella, koko Suomen tasolla:

• Tuulta 60% sähköstä

• Aurinkoa 1 % sähköstä

• Sähköä ja lämpöä tuottavat laitokset toimimaan lähes 
pelkästään hukkapuulla

• Puun käyttö takoissa ym. sekä ydinvoima ja vesivoima 
nykytasolla

• Tehdään kannattavat energiaremontit, ylläpidetään 
rakennuksia kunnolla

• Lämpöpumppuja ja sähkökattiloita runsaasti lisää, 
vuorottelukäyttö kaukolämmön kanssa sähkötaseen 
tilanteen (=sähkön hinnan) mukaan

• Lämmityksestä 
saadaan lähes 
päästötöntä 
likimain 
nykyhintaan... 
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Sähkön pörssihinta 14.8.2022 - 13.9.2022



Oulun lämmöntuotannon päästöjen kehitys?
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Ylijäämälämpö 

kaukolämmöksi Jäteveden LTO

Paluuvesilämpöpumppu

Porakaivovarasto

PILP

Kaukolämpö -> joustavuus

Piirros: Sanni Salo, tekninen sisältö: Samuli Rinne

Kaukovainion koealueen periaatepiirros





• U 0,14 & 0,6 W/m2K

• LTO poistoilmasta, KL-paluuvedestä ja jätevedestä

• Ilman esilämmitys talon alla olevalla lämmöllä

• Tarpeenmukainen ilmanvaihto

• Vettä säästävät hanat

• PV 23 kW

• 2500 e/m2





Lämmityksen ja käyttöveden lämmönkulutus 
asuinrakennuksissa 9/21 –3/22
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Sähkö- ja lämpövirrat kaupassa 22.9.2021 9.55
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Lämmityksen ja käyttöveden lämmönkulutus 
monitoimitalolla 4/22 – 9/22



Millä edellytyksillä toistettavissa muualla?

• Kaukolämpöverkko

• Kaukolämpöjärjestelmässä joitakin seuraavista:

• savukaasupesuri

• sähkön ja lämmön yhteistuotantoa

• verkon siirtokapasiteetti ylärajoillaan

• lämmöntuotantoa paluulinjaan

• Tekniikka valmiina tai asennettavissa, esim. kaupan lauhdelämmön talteenotto

• Valmis sopimusmalli kuluttajan kiinteistössä tapahtuvalle lämmöntuotannolle verkkoon tai halukkuutta 
sellaisen aikaansaamiseen

• ”Tilaa” näille ratkaisuille, ts. niitä ei ole jo valmiiksi niin paljon kuin mahdollista

• Sähkön- ja lämmöntuotannon tasapainotilanteen hallintamahdollisuus koko järjestelmä huomioiden 
(=laitteet energiayhtiön hallinnassa tai ohjaava hinta- tms. signaali)

• Pitkien takaisinmaksuaikojen hyväksyminen ja pitkäjänteisyys ylipäätään
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CO2-päästöt kotoa lähtevillä matkoilla kg/asukas/vrk



Yksi merkityksellisen tekemisen logiikka?

• Ilmastonmuutokselle                    on tehtävä jotakin

• Luonnovarojen ylikulutukselle     on tehtävä jotakin

• Merkityksettömyyden tunteelle   on tehtävä jotakin

• -> Kannattaa toimia!

• ...ja muistaa, että asukkaat ovat tyytyväisiä, kun hinta ei nouse ja kerrotaan mitä tehdään ja miksi


