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Opinnäytetyön aiheena on hybridikaukolämmön ajomallit. Työn tilaajana on Oulun Energia Oy. 
Työssä perehdyttiin korttelikohtaisen aluelämpöverkoston lämmöntarpeen tuottamisen kustannus-
laskentaan mahdollisten ajomallien avulla. Lämmöntuotanto tapahtuu Oulussa sijaitsevassa koh-
dekorttelissa lämpöpumpuilla ja kaukolämmöllä. Tavoitteena oli vertailla kaukolämmön ja lämpö-
pumppujen tuotantohintoja eri ajomalleilla lämpöä tuotettaessa. 
 
Työssä tehtiin tilaajalle Excel-pohjainen laskentatyökalu. Työkalun avulla pystytään analysoimaan 
lämmön tuotantokustannushinnan muodostumista ja eri ajomallien vaikutusta tuotantohintaan. 
Työkalu mahdollistaa vastaavantyyppisissä hankkeissa lämmön yhteistuotannon tuotantohinnan ja 
ajomallien tarkastelun. Tilaajalta saadun materiaalin ja lämpöpumppuvalmistajan valintatyökalun 
avulla työn aluksi saatiin laskettua kuukausikohtaiset keskimääräiset lämpöpumppujen hyötysuh-
teet. Näin voitiin vertailla kuukausikohtaisesti lämmöntuotantohinnan muodostumista eri ajomallien 
välillä. 
 
Työn tuloksena toimeksiantajalle saatiin tehtyä toimiva työkalu hybridituotannon ajomallien kustan-
nuslaskentaan. Työkalulla saadaan selvitettyä tilanteet, joissa tietty ajomalli nousee kannattavim-
maksi vaihtoehdoksi. Huomattiin eroavaisuudet pörssisähkösopimuksen ja kiinteähintaisen sähkö-
sopimuksen vaikutuksista lämpöpumppujen tuotantohintoihin. Lämpöpumpputuotanto pörssisäh-
kösopimuksella vaikuttaa tuotantohintaa nostavasti talvikuukausina, jolloin pörssisähkösopimus on 
kannattamattomampi vaihtoehto. Sähkön hinnan ollessa kevät- ja kesäkuukausina normaalia ma-
talammalla tasolla on pörssisähkösopimus kiinteähintaista sähkösopimusta kannattavampi. Valittu 
sähkösopimusmuoto vaikuttaa keskeisesti ajomallien kustannusvertailuun. Kesän lämpimien ajan-
jaksojen lämmöntarpeen tuottaminen todettiin haastavaksi lämpöpumppujen eri ajomalleilla, koska 
minimiosatehoajollakaan ei kyetä vastaamaan pieniin lämmöntarpeisiin. Laaditun laskentatyökalun 
avulla tilaaja voi analysoida sähkön- ja kaukolämmön hintavaihteluiden sekä muiden tekijöiden vai-
kutuksia ajomallien tuotantohintoihin. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asiasanat: aluelämpöverkosto, hybridiajomallit, hybridikaukolämpö, kaukolämpö, kustannuslas-
kenta, lämpöpumppu. 



 

4 

ALKULAUSE 

Kiitän opinnäytetyön aiheesta ja hyvästä yhteistyöstä Arttu Juntusta Oulun Energia Oy:stä. Isot 

kiitokset kuuluvat myös työn vastuuopettajalle Veli-Matti Mäkelälle työn sujuvasta ohjauksesta. 

Opinnäytetyön aihe on ollut erittäin ajankohtainen ja työn tekeminen innostavaa.  

09.06.2022                                                                                                                                                                                         

Joona Sääskilahti 

 

 

 

 

 

 



 

5 

SISÄLLYS 

 

1 JOHDANTO .................................................................................................................................7 

2 LÄMPÖENERGIAN OPTIMAALINEN TUOTANTOTAPA .........................................................8 

2.1 Tuotantotapojen hintatekijät ............................................................................................8 

2.2 Lämpöpumppujen tuotantohinnan muodostuminen .......................................................9 

2.2.1 Lämmöntuotantotehoon käytetty sähköteho ................................................ 10 

2.2.2 Kaukolämmön paluupuolelta käytetyn tehon kustannus.............................. 11 

2.2.3 Kunnossapitokustannukset ........................................................................... 12 

2.3 Lämpöpumppujen toiminta-alue ................................................................................... 12 

2.4 Yhteiskäyttö ja sen optimointi ....................................................................................... 13 

3 LÄMPÖPUMPPUJEN HYÖTYSUHTEET JA -AJOMALLIT ................................................... 15 

3.1 Oilon Selection Tool...................................................................................................... 15 

3.2 Höyrystimen ja lauhduttimen keskimääräiset kuukausikohtaiset lämpötilat .............. 15 

3.3 Lämpöpumppujen ajomallit .......................................................................................... 17 

3.4 Kuukausikohtaiset COPh ja tehoarvot ......................................................................... 18 

4 TUOTANTOHINTAVERTAILUN LASKENTA .......................................................................... 20 

4.1 Ajomallien käytetyn sähkön suhdeluku ........................................................................ 20 

4.2 Kuukausikohtaisen tuotantohinnan muodostuminen .................................................. 21 

5 AJOMALLIEN KUSTANNUSVERTAILU ................................................................................. 23 

5.1 Kuukausikohtaiset ajomallikustannukset ..................................................................... 23 

5.2 Tuotantohinta kustannusvertailu .................................................................................. 24 

5.3 Kustannustehokkaat ajomallisuositukset ..................................................................... 26 

6 YHTEENVETO ......................................................................................................................... 27 

LÄHTEET ........................................................................................................................................... 28 

LIITE 1 Oulun Energia Oy verkkopalveluhinnasto  

LIITE 2 Lasketut sähkönsiirtohinnat 



 

6 

SANASTO 

Käsite selite 

COP Lämpöpumpun hyötysuhde (COP = Coefficient Of Performance) ker-

too, kuinka tehokkaasti kulutettu sähköenergia saadaan muutettua 

lämpöenergiaksi (1). 

COPh Lämpöpumpun lämmöntuotannon hyötysuhde 

Kaukolämpö priimaus Lämmöntarpeen tuottaminen/ lisälämmitys kaukolämmöllä. Yhteis-

tuotantotilanteessa kaukolämmön tuoma aluelämpöverkostoon 

pumpattavan veden lisälämmitys. 

KL-meno Kaukolämmön menovesiputki 

KL-paluu Kaukolämmön paluuvesiputki 
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1 JOHDANTO 

Kaukolämmön tuotannossa energiayhtiöt ovat muutospaineessa tuotetun energian hiilidioksidi-

päästöjen minimoimiseksi. Yksi tapa vähentää tuotannon hiilidioksidipäästöjä on toteuttaa erilaisia 

hybridiratkaisuja kaukolämmön rinnalla.  

Opinnäytetyön tilaaja Oulun Energia Oy on lähtenyt toteuttamaan lämmön hybridituotantoa yh-

dessä asiakkaansa kanssa isoon asuinkerrostalokortteliin. Tavoitteena on tuottaa matalalämpö-

alueverkoston vaatima energia lämpöpumppujen ja kaukolämmön yhteistuotantona. Korttelissa 

lämpöpumppujen ensisijaisena tehtävänä kesäaikana on tuottaa asiakkaan jäähdytystehontarve. 

Jäähdytystehon tuotannon ohessa syntyy myös lämpötehoa aluelämpöverkostoon. 

Oulun Energia Oy kuuluu Oulun Energia -konserniin ja on kokonaan Oulun kaupungin omistama 

energiayhtiö. Oulun Energian perustana on sähköntuotanto, lämmöntuotanto ja jakelu sekä sähkö-

verkkopalvelut. Yhtiö on myös investoinut kestävän kehityksen luomiseen kiertotalouden avulla. 

Oulun Energian haluaa olla mukana ratkaisemassa globaaleja ympäristöhaasteita ja päämääränä 

on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. (2.) 

Opinnäytetyön aiheena on hybridikaukolämmön tuotannon ajomallit. Tavoitteena on Excel-pohjai-

nen laskentatyökalu, jolla voidaan simuloida eri tuotantotilanteiden ajomalleja taloudellisten, tek-

nisten ja eri ajankohtiin liittyvien syötteiden perusteella. Vertailussa pääasiallisena arviointiperus-

teena on kohteen tarpeen mukaisesti lasketut lämmöntuotantokustannukset.  

Laskentatyökalu tehdään tilaajalta saatavien keskimääräisten laskenta-arvojen pohjalta. Työkaluun 

sisällytetään toiminto, jossa kaikkia syötetietoja voidaan muuttaa simulointien suorittamista varten. 

Työkalua voidaan käyttää vastaavien projektien ajomallitarkastelussa ja tuotantokustannuslasken-

nassa. Työkalu vertailee työn tilaajan kannalta alueen lämmöntuotannon vaihtoehtoja kaukoläm-

mön ja lämpöpumppujen osalta.  

Lämmöntuotannon ajomallien hahmottamiseksi laskentatyökalu vertailee optimaalista lämmön tuo-

tantotapaa asiakkaalle tuotantokustannukset huomioiden. Työkalun tulee voida simuloida kustan-

nustietojen lisäksi erilaisia ajotilanteita. 
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2 LÄMPÖENERGIAN OPTIMAALINEN TUOTANTOTAPA 

Työn tavoitteena on hahmottaa ja optimoida järjestelmän ajotilanteet. Aluelämpöverkostoon tuotet-

tavan lämpöenergian tuotantokustannukset kaukolämmön ja lämpöpumppujen välillä ovat suurin 

ajotilanteisiin vaikuttava asia. Myös lämpöpumpuilla toiminta minimi- ja maksimitehoalueilla otetaan 

ajomalleissa huomioon.  

2.1 Tuotantotapojen hintatekijät 

Lämpöpumpuilla ja kaukolämmöllä tuotetun lämmön tuotantokustannuksina lasketaan kuukausit-

taiset kustannukset. Kustannukset ovat kilowattituntiperustaiset. Investointikustannuksen muka-

naolo vääristäisi laskentaa, koska lämpöpumput on mitoitettu ensisijaisesti kesäajan jäähdytystar-

peen tuotantoon. Tuotantohinnan laskennassa työssä kaikki käytetyt hintatiedot ovat arvolisäverot-

tomia ALV 0 % -hintoja. 

Kuukausikohtainen laskenta on tehty toimeksiantajan pyynnöstä heidän tilastotietojen kanssa yh-

teensopivana. Kuukausikohtaisen laskennan perusteella päästään vertailemaan kaukolämmön 

kuukausikohtaisia tuotantohintoja lämpöpumppujen vastaaviin lämmön tuotantohintoihin. Työn las-

kenta perustuu pääosin lämpöpumppujärjestelmän tuotantohintalaskentaan, koska toimeksianta-

jalta saadaan suoraan kohteelle toimitettavan kaukolämpöenergian tuotantohinta. Kuvassa 1 on 

esiteltynä lämpöenergian tuotantohinnan laskennan vaiheet. Arvioidut vuosituotantokustannukset 

pystytään laskemaan, kun tiedetään arviot kuukausikohtaisista kohteenmukaisista lämmöntar-

peista. 
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KUVA 1. Tuotantohinnan laskennan vaiheet 

Asiakkaalle toimitetun kaukolämmön tuotantokustannuksen muodostuminen on aina lämpöyhtiö-

kohtainen. Kuukausitasolla kaukolämmön tuotantohinnan vaihtelut ovat suuria. Etenkin ulkolämpö-

tila ja tuotantotapa vaikuttavat kuukausikohtaisiin tuotantohintakustannuksiin. Käytetyt polttoaineet 

ja niiden päästöoikeuksien hinnat vaikuttavat suuresti kaukolämmön tuotantohintaan. Lämpöpump-

pujen tuotantohinnan laskenta käydään tarkemmin läpi seuraavassa luvussa 2.2. (3.) 

2.2 Lämpöpumppujen tuotantohinnan muodostuminen 

Asiakkaalle lämpöpumpuilla toimitetun lämpöenergian kustannus koostuu kolmesta kuvassa 2 nä-

kyvästä osa-alueesta. Näitä ovat käytetyn sähkön kustannus tuotettua kilowattituntia kohti, lämpö-

pumpun ottotehon kustannus ja verkoston ylläpito- sekä kunnossapitokustannukset. Hintatarkas-

telulle jätetään Excel-työkaluun mahdollisuus hintojen muokkaamiseen myös kertoimen avulla. 

Työkalua pystytään hyödyntämään helposti tarkasteltaessa mahdollisia hintavaihteluja. 
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KUVA 2. Lämpöpumppujen tuotantohinnan muodostuminen 

2.2.1 Lämmöntuotantotehoon käytetty sähköteho 

Käytetty sähkö on kiinteähintaista tai pörssihinnoiteltua. Valitun sähkön ostohinnoittelun tuoma 

vaihtelu lämpöpumppujen energiantuotantohintaan on huomattavan suurta. Työssä on käytetty 

sähkön pörssihinnoittelussa vuosien 2020 ja 2021 kuukausikohtaisia keskiarvohintoja. Taulukossa 

1 näkyvät hinnat on saatu Vattenfall Oy:n Tuntispot-hinnat Sähköpörssissä -palvelun kautta. Hinnat 

ovat Tuntisähkö Mix -sopimushintoja, joista on poistettu arvonlisävero. Hinnoissa on mukana Vat-

tenfallin arvonlisäveroton marginaali 0,23 snt/kWh. Käytetty esimerkkihinta kiinteälle sähkösopi-

mukselle on 6,5 snt/kWh. (4.) 
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TAULUKKO 1. Laskelmassa käytetyt pörssisähkön hinnat 

 

Sähkön hinnan lisäksi sähkönsiirtohinta huomioidaan laskennassa. Sähkön siirtohinnassa otetaan 

huomioon talviarkipäivien korotettu siirtohinta. Talviarkipäiviksi lasketaan ajanjakso 1.11–31.3. 

Työssä sähkön siirtohinnan laskennassa on käytetty liitteenä 1 olevaa Oulun Energian verkkopal-

veluhinnastoa, joka on voimassa 1.4.2022 alkaen. Sähkön siirtohinnassa on huomioitu energiave-

rot veroluokan 1 mukaisesti. Siirtohinta on otettu pienjännitetehosähkön mukaan ja siitä on jätetty 

pois perusmaksu ja loistehomaksu. Todelliset kohdekorttelille tulevat sähkön ja sähkönsiirron hin-

nat toimeksiantaja syöttää Excel-laskimen Alkuarvot-välilehdelle. 

2.2.2 Kaukolämmön paluupuolelta käytetyn tehon kustannus 

Lämpöpumpun höyrystinpuolelle lämmöntuotannossa tuleva teho otetaan kaukolämmön paluupuo-

lelta. Paluupuolen keskilämpötilat pystytään määrittelemään kuukausikohtaisesti. Kaukolämmön 

paluupuolen lämpötehon hinnoittelun muodostuminen riippuu kaukolämpöyhtiön tuotantotilan-

teesta ja -prosessista. Laitokselle palaava viileämpi kaukolämpövesi voi aiheuttaa hieman kustan-

nuksia tai olla kokonaistuotannon kannalta kannattavaa. Työkaluun jätetään mahdollisuus KL-pa-

luuenergian hinnoitteluun negatiivisesti ja positiivisesti. 

KL-paluusta käytetyn tehon suhde tuotettuun lämpötehoon tarvitaan laskettaessa sen tuomia kus-

tannuksia. Lämmöntuotannossa ottoteho KL-paluusta vastaa kuvassa 3 ilmaistua lämpöpumppu-

jen kylmätehoa. Kuukausikohtainen kylmäteho saadaan Oilon Selection Tool -valintatyökalulla, kun 
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tiedetään keskimääräinen lämpötehontarve, valitut lämpöpumppujärjestelmät ja järjestelmän läm-

pötilat. Suhdeluku saadaan, kun jaetaan kylmäteho tuotetulla lämpöteholla. Suhdeluku kertoo, 

kuinka paljon KL-paluusta käytetään energiaa tuotettuun lämpötehoon nähden. Suhdeluvulla ker-

rotaan KL-paluuenergian kWh-perusteinen kustannus/hyöty energiayhtiölle. Näin saadaan lasket-

tua euroiksi KL-paluuenergiasta otettavan lämmön kustannus/hyöty tuotettaessa lämpöpumpuilla 

energiaa. 

 

KUVA 3. Lämpöpumppujen kuukausittaiset kylmä- ja lämpötehot sekä suhdeluku  

2.2.3 Kunnossapitokustannukset 

Lämpöpumppujen kunnossapitokustannukset sekä muu järjestelmän ylläpitokulu vaikuttavat suo-

raan tuotantohintaan. Laskennassa kunnossapitokustannuksina käytetään vuosittaista lämpö-

pumppujen huollon kustannusta. Kunnossapitokustannukset on jaoteltu lämpöpumppujen ajomal-

lien käyttöasteprosenttien perusteella. 

2.3 Lämpöpumppujen toiminta-alue 

Järjestelmän ajomalleihin keskeisesti vaikuttava seikka on toiminta osateholla. Tuotannon vastaa-

minen kysyntään täytyy hoitaa kaikilla kohteelle lasketuilla tehontarpeilla. Aluelämpöverkoston te-

hontarpeen kattaminen tilanteissa, jolloin tehontarve vaihtelee tarpeen alarajoilla, on lämpöpum-

pulla haastavaa. Riittävän varaajan avulla tämä voidaan kuitenkin ratkaista.  
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Laskennassa on otettava huomioon lämpöpumpun COP:n alenema toimittaessa pienimmillä osa-

tehoilla. COP:n vaihtelu osatehoilla riippuu täysin valituista laitteista ja komponenteista. Laskennan 

perusteella lämpöpumpuilla operoitaessa maksimitehontarve pystytään kattamaan. Minimiosateho 

on työssä tarkastellussa lämpöpumppujärjestelmässä noin 5 % maksimitehosta. Näin alhaiseen 

osatehoon päästään, koska käytössä on kaksi lämpöpumppua eri kylmäaineilla ja usealla komp-

ressorilla. 

2.4 Yhteiskäyttö ja sen optimointi 

Priimaus kaukolämmöstä toimii asuinkorttelissa lämpöpumppujen rinnalla sekä tarpeen mukaan 

koko lämmöntarpeen tuottajana. Yhteiskäyttötilanteessa priimauksella pystytään vastaamaan te-

hontarpeisiin, joihin lämpöpumppujen toiminta-alue ei riitä.  

Priimauksella pystytään myös optimoimaan tuotantokustannuksia. Tässä merkittävin tekijä on tuo-

tettavan veden lämpötila. Lämpöpumppujen hyötysuhde paranee tuotettavan veden lämpötilan las-

kiessa. Yhteiskäyttötilanteessa kaukolämmöllä voidaan priimata aluelämpöverkostoon lämpöpum-

puilta menevää vettä kuumemmaksi vaaditun aluelämpöverkoston tehon ja lämpötilan saamiseksi. 

Näin pystytään saavuttamaan kustannustehokkain tuotantomuoto. 

Yhteiskäyttötilanteessa pyritään kustannustehokkaimpaan tuotantotilanteeseen huomioiden vaiku-

tukset laitteiston huoltokustannuksiin ja käyttöikään. Kaukolämmöllä tuotettuna ajon on/off-käytöllä 

ei ole suuremmin vaikutuksia kaukolämpölaitteiston huoltokustannuksiin tai käyttöikään. Lämpö-

pumppupuolella on/off-ohjaus lisää laitteiston huoltokustannuksia ja voi lyhentää käyttöikää. Tästä 

ei ole tarkkaa tietoa eikä pitkän ajan seurantadataa. (5, s.28.) Tämä jätetään laskennassa pois, 

koska tarkkoja kustannuksia on mahdoton arvioida. Kokonaisarvioinnissa tämä on hyvä huomioida 

kaukolämpötuotannon eduksi. Lämpöpumppujen normaalit huoltokustannukset ovat laskennassa 

mukana. 

KL:n lämpöpumppujen yhteiskäytön optimointi pystytään tekemään vertaamalla kaukolämmön ja 

lämpöpumppujen tuotantohintoja. Lämpöpumppujen COPh paranee tuotettavan veden lämmön 

laskiessa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lämpöpumpuilla aluelämpöverkosta 

palaava vesi lämmitetään 55-asteeseen ja kaukolämmöllä priimataan lämmöntarpeen loppuosa. 

Kaukolämmöllä priimaus voisi olla esimerkiksi 55 °C -> 72 °C. Esimerkkitilanteessa vesivirralla 10 
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kg/s operoitaessa ja aluelämpöverkosta palaavan veden ollessa 30 °C kokonaistehon tuotanto-

osuudet lasketaan kaavan 1 avulla.  

KAAVA 1. Lämpötehon laskentakaava (6) 

∅ =  𝑐𝑝𝑞𝑚𝛥𝑇 (𝑘𝑊) 

𝑐𝑝 = 𝑣𝑒𝑑𝑒𝑛 𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑖𝑠𝑙ä𝑚𝑝ö𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑣𝑎𝑘𝑖𝑜𝑝𝑎𝑖𝑛𝑒𝑒𝑠𝑠𝑎 (𝑘𝐽/𝑘𝑔°𝐶)  

𝑞𝑚 = 𝑣𝑒𝑑𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑣𝑖𝑟𝑡𝑎 (
𝑘𝑔

𝑠
) 

∆𝑇 = 𝑣𝑒𝑑𝑒𝑛 𝑙ä𝑚𝑝ö𝑡𝑖𝑙𝑎𝑒𝑟𝑜 (°𝐶)  

∅𝑙ä𝑚𝑝ö𝑝𝑢𝑚𝑝𝑢𝑡 = 4,2
𝑘𝐽

𝑘𝑔
°𝐶 ∗ 10

𝑘𝑔

𝑠
∗ 25 °𝐶 = 1050 𝑘𝑊  

∅𝐾𝐿−𝑝𝑟𝑖𝑖𝑚𝑎𝑢𝑠 = 4,2
𝑘𝐽

𝑘𝑔
°𝐶 ∗ 10

𝑘𝑔

𝑠
∗ 17 °𝐶 = 714 kW 

∅𝑌ℎ𝑡𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 =  ∅𝑙ä𝑚𝑝ö𝑝𝑢𝑚𝑝𝑢𝑡 + ∅𝐾𝐿−𝑝𝑟𝑖𝑖𝑚𝑎𝑢𝑠 = 1764 𝑘𝑊  

Energian tuotanto-osuudeksi saadaan laskettua lämpöpumpuille 1050 kW ja kaukolämpöpriimauk-

selle 714 kW. Yhteistuotanto on 1764 kW. Lämpöpumpun osuus on tästä 59,5 % ja kaukolämmön 

40,5 %. Kaukolämmön tuotantohintaan ei vaikuta käytetyn lämpöenergian määrä. Kaukolämmön 

mitoitustilanteessa tuotantoteho vaikuttaa sopimusvesivirtahintaan. Järjestelmä on kuitenkin tar-

peellista mitoittaa siten, että tarvittaessa kaikki teho ja energia tuotetaan kaukolämmöllä. Yhteis-

tuotantotilanteessa lämpöpumppujen COPh saadaan lähtevää lämpötilaa laskemalla kymmeniä 

prosentteja paremmaksi. Tämä vaikuttaa merkittävästi kokonaistuotantohintaan.  
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3 LÄMPÖPUMPPUJEN HYÖTYSUHTEET JA -AJOMALLIT 

Lämpöpumppujen kuukausikohtaiset hyötysuhteet ovat keskeinen osa ajomallitarkastelussa. Hyö-

tysuhteeseen vaikuttavat tekijät ovat lauhdutin- ja höyrystinpuolen lämpötilat sekä kuukausikohtai-

nen keskimääräinen lämpötehontarve. Työssä tarkastellaan lämpöpumppujen toimintaa kolmen eri 

ajomallivaihtoehdon avulla. Excel-työkalussa ajomallitarkastelu tehdään kolmella eri lauhduttimen 

ulostulolämpötilalla. Lämpöpumput tuottavat aluelämpöverkostoon tietyn asteista verkostovettä, 

jota priimataan KL-kuumasta tavoitelämpötilan saavuttamiseksi. Työkalu mahdollistaa lämpöpump-

pujen eri ajomallivaihtoehtojen muokkaamisen tarpeen mukaisesti.  

3.1 Oilon Selection Tool  

Oilonin lämpöpumppujen Oilon Selection Tool -valintatyökalulla pystytään laskemaan keskimääräi-

set kuukausikohtaiset COPh -arvot. Tässä on huomioitava tarkastelun mahdollinen epätarkkuus, 

joka johtuu tarkasteltavan pumppu- ja lämmöntarvekokonaisuuden todellisesta käyttötilanteesta. 

Työssä käytetyt kuukausikohtaiset lämmöntarpeen määrittämät lämpöpumppujen osatehoajot ovat 

arvioita todellisesta lämmöntarpeesta. Kuukausikohtainen tarkastelu perustuu lämmöntarpeen kes-

kimääräisen tehon vaatimaan lämpöpumppujen osatehoajoon laskennallisilla tehontarpeilla. Vain 

tietyn pumppujärjestelmän todellisen lämmöntuotannon hyötysuhdedatan avulla päästään käsiksi 

tarkkoihin arvoihin. 

3.2 Höyrystimen ja lauhduttimen keskimääräiset kuukausikohtaiset lämpötilat 

Työn kohdekorttelissa lämpöpumppujen höyrystinpuolen menolämpötilan määrittää kuukausittai-

nen keskimääräinen KL-paluulämpötila. Menolämpötilat saadaan laskettua keskimääräisistä kuu-

kausikohtaisista KL-paluulämpötiloista, kun huomioidaan lämmönsiirtimen asteisuus. Kuvassa 4 

on esimerkki lämpöpumppujen asetusarvoista Oilon Selection Tool -ohjelmalla. 
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 KUVA 4. Esimerkkikuva lämpöpumppujen asetusarvoista Oilon Selection Tool -valintatyökalulla 

Kaukolämmön paluuveden lämpötila vaihtelee ulkolämpötilan mukaisesti. Työssä käytettiin kuu-

kausittaisia Oulun vuosien 1991–2020 keskiarvolämpötiloja. Toimeksiantajalta saatiin KL-paluuve-

den ulkolämpötilasidonnainen lämpöastetaulukko. Taulukon avulla skaalattiin kohdekorttelissa ul-

kolämpötilaa vastaavat KL-paluulämpötilat kuvan 5 mukaisesti. KL-paluusta lämpöpumppujen höy-

rystinpuolelle syötettävä energia otetaan KL-paluulämmönsiirtimen kautta. Lämmönsiirtimen astei-

suus on 2-astetta, joten höyrystimelle menevän veden keskilämpötila on aina kaksi astetta KL-

paluulämpötilaa matalampi. 
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KUVA 5. Korttelin kuukausikohtaiset keskimääräiset KL-paluulämpötilat 

Höyrystimen sisään- ja ulostulolämpötilojen erotus on säädettävissä lämpöpumppuihin. Pienempi 

lämpötilaero nostaa hyötysuhdetta ja vesivirtaa. Lämpötilaeron säätöön vaikuttaa putkiston mitoi-

tus. Työssä on käytetty jokaisen kuukauden kohdalla 18 °C:n lämpötilaeroa höyrystimen meno- ja 

paluupuolen välillä. 

Lauhduttimelle aluelämpöverkosta palaava vesi on keskimäärin 30 °C. Aluelämpöverkoston paluu-

vedessä on todellisuudessa pieniä kuukausikohtaisia eroja, mutta niitä ei laskennassa huomioida. 

Lauhduttimen ulostulolämpötila on aluelämpöverkostolle pumpattavan veden lämpötila ja sitä voi-

daan tarvittaessa priimata kaukolämmöstä. Lauhduttimen ulostulolämpötila vaihtelee lämpöpump-

pujen ajomallien mukaisesti. 

3.3 Lämpöpumppujen ajomallit 

Laskenta suoritettiin lämpöpumppujen kolmen eri ajomallin mukaisesti. Laskimessa ajomalleja voi 

myöhemmin muokata ja lisätä tarpeen mukaisesti. Kaikissa ajomalleissa aluelämpöverkosta palaa 

30 °C vettä ja höyrystimen keskiarvo lämpötilaero on 18 °C. Ajomallissa 1 on tilanne, jossa lämpö-

pumpuilla tuotetaan 72-asteista vettä aluelämpöverkostoon. Lämpöpumput tuottavat tällöin 100 % 

lämmöntarpeesta.  
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Ajomallitilanteessa 2 lämpöpumput tuottavat 66-asteista vettä. Kaukolämmöllä priimataan 

aluelämpöverkostoon pumpattavan veden loppuosa 66 °C -> 72 °C. Tuotantosuhde on ajomallissa 

noin 85 % lämpöpumpuilla ja 15 % kaukolämmöllä. Ajomalli 3:ssa lämpöpumpuilla tuotetaan 60-

asteista vettä. Kaukolämmöstä priimaus on 60 °C -> 72 °C. Lämpöpumpuilla tuotetaan noin 70 % 

lämmöntarpeesta ja kaukolämmöllä 30 %. Lämmöntarvesuhteet kaukolämmön ja lämpöpumppujen 

välille lasketaan kaavan 1 mukaisesti. 

3.4 Kuukausikohtaiset COPh ja tehoarvot 

Kuukausikohtaiset keskimääräiset lämpötehontarpeet määrittävät lämpöpumppujen kuukausikoh-

taisen tehon. Työssä on käytetty kuukausikohtaisia lämpötehontarpeita, joista on laskettu tuntikoh-

taiset tehokeskiarvot. Tehojen avulla Oilon Selection Tool ohjelmalla rakennetaan kuvan 6 mukai-

sesti kuukautta vastaava osatehoajotilanne, kun tiedetään höyrystimen ja lauhduttimen lämpötilat. 

Näin ohjelmasta saadaan kuukausikohtaiset lämpötehon hyötysuhteet, jotka syötetään Excel-las-

kimeen. Myös lämpöpumppujen kylmäteho syötetään laskimeen ottotehon kustannuksen laske-

miseksi. 

 

KUVA 6. Asuinkorttelin lämpöpumppujen yhden kuukauden keskiarvotilanne 
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Kaikkien kolmen eri ajomallin mukaiset kuukausikohtaiset hyötysuhteet näkyvät kuvassa 7. Huo-

mattavaa on kesäkuukausien alhaisemmat lämmöntuotannon hyötysuhteet verrattaessa talvikuu-

kausiin. Talvella lämpöpumppujen COPh on jopa 20 % kesäaikaa korkeampi. Erot johtuvat lämpö-

pumppujen kesäajan pienemmistä tehontarpeista. Tuotanto minimiosateholla heikentää lämpö-

pumpun hyötysuhdetta. Myös KL-paluun lämpötilaerovaihtelut vaikuttavat hyötysuhteeseen, koska 

höyrystimelle tuleva lämpötila on suoraan siitä riippuvainen. Mitä lämpimämpää höyrystimelle tu-

leva vesi on, sitä parempi on hyötysuhde.  

Hyötysuhdetuloksiin vaikuttavat huomattavasti Oilon Selection Tool:ssa valitut eri kompressorien 

osa-ajotilanteet. Todellisuudessa lämpöpumpun oma automatiikka säätelee osatehoajoa parhaim-

man hyötysuhteen saamiseksi kaikissa tehontarvetilanteissa. Tämän vuoksi käsin ohjelmalla valitut 

kuukausikohtaiset osatehoarvot eivät täysin vastaa todellisia tilanteita, mutta antavat suuntaa to-

dellisista arvoista. Tärkein havainto kuvassa 7 näkyvistä tuloksista on eri ajomallien tuomat eroa-

vaisuudet hyötysuhteissa. Lämpötehon tuottaminen hybridituotantona lämpöpumppujen ja kauko-

lämmön avulla nostaa hyötysuhdetta. AJO 1:n ja AJO 3:n hyötysuhde-ero vaihtelee 17–30 % välillä.  

 

KUVA 7. Lämpöpumppujen kuukausikohtaiset keskimääräiset lämmöntuotannon hyötysuhteet eri 
ajomalleilla 

4
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6,5

Kuukausikohtaiset COPh:t eri ajomalleilla

COPh AJO 1 COPh AJO 2 COPh AJO 3
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4 TUOTANTOHINTAVERTAILUN LASKENTA 

Tuotantohintavertailu Excel-työkalulla tapahtuu syötettyjen alkuarvojen perusteella. Alkuarvoja 

ovat sähkön hinta, sähkön siirtohinta, lämpöpumpun huoltokustannukset, KL-tuotantohinta, järjes-

telmän kulut ja KL-paluuenergian hinta, joka voi olla myös positiivinen. Lisäksi syötetään Oilon Se-

lection Tool -ohjelmaa käyttämällä lämpöpumppujen kuukausikohtaiset hyötysuhteet ja tehoarvot. 

Laskennan voi tehdä kuukausikohtaisilla arvioiduilla energiamäärillä tai kWh-kohtaisesti, jolloin tu-

loksena vertaillaan tuotetun lämpöenergiakilowattitunnin euromääräistä kustannusta. Arvioidut 

kuukausikohtaiset energiankulutusmäärät syötetään alkuarvot välilehdelle. 

Työkalusta saadaan alkuarvojen syötön jälkeen eri välilehdille kuvan 8 mukaisesti kuukausikohtai-

set tuotantohintojen kustannusvertailutaulukot ja energiakustannukset. Tuloksia tarkastelemalla 

työkalun käyttäjä pystyy luomaan kustannusperustaisen ajomalliohjeistuksen kohteen lämmöntuo-

tantoon.  

 

KUVA 8. Laskentatyökalun vaiheet 

4.1 Ajomallien käytetyn sähkön suhdeluku 

Kaukolämmön ja lämpöpumppujen tuotantohinnan laskennassa ajomallien 1–3 välille muodostuu 

merkittäviä eroja käytetyn sähkön määrässä tuotettua lämpöä kohden. Erot johtuvat lämpöpump-

pujen hyötysuhteesta. Hyötysuhde on sitä korkeampi, mitä matalampiasteista vettä lämpöpum-

puilla tuotetaan. Ajomallissa 3 tuotetaan 60-asteista vettä, jonka myötä hyötysuhde on korkein. 

Korkea hyötysuhde laskee kuvan 9 mukaisesti käytetyn sähkön osuutta tuotettaessa lämpöä. 
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Kulutettu sähkön suhde tuotettuun lämmöntuotannon kilowattituntiin saadaan jakamalla numero 1 

kuukauden keskimääräisellä lämpöpumppujen lämmöntuotantojärjestelmän hyötysuhteella. Läm-

pöpumppujen hyötysuhde saadaan Oilon Selection Tool -valintatyökalun avulla. Järjestelmän hyö-

tysuhde saadaan vähentämällä lämpöpumppujen hyötysuhteesta aluelämpöverkostoon pump-

pauksen ja muun järjestelmän aiheuttamat häviöt. Työssä on alustavasti käytetty häviöinä 0,1:n 

vähennystä hyötysuhteesta. Mitä pienempi suhdeluku on kuvassa 9, sitä kilpailukykyisempi tuo-

tanto lämpöpumpuilla on aluelämpöverkostoon verrattuna kaukolämpöön. 

 

KUVA 9. Ajomallien 1–3 käytetyn sähkön suhdeluku lämmöntuotannon kWh:n nähden 

4.2 Kuukausikohtaisen tuotantohinnan muodostuminen 

Kaukolämmön ja lämpöpumppujen aluelämpöverkostoon tuotetun energian kuukausittainen kus-

tannuslaskenta tehdään laskettujen energiantarpeiden perusteella. Kaukolämmön kohdalla las-

kenta on selkeä. Kuukauden lämpöenergiantarve (kWh) kerrotaan toimitetun kaukolämmön kilo-

wattitunnin kustannuksella. Laskennasta saadaan arvolisäveroton tuotetun lämpöenergian kuukau-

sikohtainen tuotantokustannus kohteelle. 

Lämpöpumppujen tuotantohinta muodostuu sähkön ja sähkönsiirron hinnasta, lämpöpumppujen 

järjestelmän hyötysuhteesta saatavasta suhdeluvusta, ylläpitokustannuksista sekä KL-paluuener-

gian kustannuksesta. Kilowattituntiperusteinen tuotantohinta 100-prosenttisella lämpöpumpputuo-

tannolla saadaan kaavan 2 mukaisesti. Kertomalla sähkönhinnalla kulutetun sähkön suhdeluku 

tuotettuun lämpötehoon nähden ja summataan lukuun kilowattikohtaiset ylläpitokustannukset ja 
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KL- paluuenergian kustannuksen tuotettua kilowattituntia kohden. Kaavalla lasketaan ajomalli 1:n 

mukainen tuotantohinta.  Kun lämpöpumppujen kuukausikohtaiset tuotantohinnat kerrotaan laske-

tuilla energiantarpeilla, saadaan selville kuukausikohtaiset tuotantokustannukset.  

KAAVA 2. Lämpöpumppujen tuotantohinnan laskenta. 

𝐿𝑃𝑡𝑢𝑜𝑡 =  𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎 ∗ 𝑠𝑢ℎ𝑑𝑒𝑙𝑢𝑘𝑢 + 𝑦𝑙𝑙ä𝑝𝑖𝑡𝑜 +  𝐾𝐿𝑝𝑎𝑙𝑢𝑢 𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑠   

𝐿𝑃𝑡𝑢𝑜𝑡

= 𝑙ä𝑚𝑝ö𝑝𝑢𝑚𝑝𝑝𝑢𝑡𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑛𝑜𝑛 ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎 (
€

𝑘𝑊ℎ
𝑡𝑢𝑜𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢𝑎 𝑙ä𝑚𝑝öä 𝑎𝑙𝑢𝑒𝑙ä𝑚𝑝ö𝑣𝑒𝑟𝑘𝑜𝑠𝑡𝑜𝑜𝑛) 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎 = 𝑠äℎ𝑘ö𝑛 𝑗𝑎 𝑠äℎ𝑘ö𝑛𝑠𝑖𝑖𝑟𝑟𝑜𝑛 ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎 (
€

𝑘ä𝑦𝑡𝑒𝑡𝑡𝑦
𝑘𝑊ℎ) 

𝑆𝑢ℎ𝑑𝑒𝑙𝑢𝑘𝑢 = 𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡𝑒𝑡𝑢𝑛 𝑠äℎ𝑘ö𝑛 𝑠𝑢ℎ𝑑𝑒 𝑙ä𝑚𝑚ö𝑛𝑡𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑘𝑊ℎ: 𝑖𝑖𝑛  

𝑌𝑙𝑙ä𝑝𝑖𝑡𝑜 = 𝑙ä𝑚𝑝ö𝑝𝑢𝑚𝑝𝑝𝑢𝑗ä𝑟𝑗𝑒𝑠𝑡𝑒𝑙𝑚ä𝑛 𝑦𝑙𝑙ä𝑝𝑖𝑡𝑜𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡 (
€

𝑡𝑢𝑜𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢
𝑘𝑊ℎ) 

𝐾𝐿𝑝𝑎𝑙𝑢𝑢 𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑠

= 𝐾𝐿 − 𝑝𝑎𝑙𝑢𝑢𝑠𝑡𝑎 𝑙ä𝑚𝑝ö𝑝𝑢𝑚𝑝𝑢𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑜𝑡𝑒𝑡𝑢𝑛 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑠 (
€

𝑡𝑢𝑜𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢
𝑘𝑊ℎ)  

Ajomallien 2 ja 3 mukaiset kuukausikohtaiset tuotantohinnat saadaan, kun kaavalla 2 laskettu tuo-

tantohinta kerrotaan tuotantosuhteen mukaisella energiamäärällä. Ajomallissa 2 lämpöpumppujen 

tuotantohinta kerrotaan energiamäärällä, joka on 85 % kokonaisenergiantarpeesta. 15 % ajomallin 

2 mukaisesta kuukauden energiatarpeesta tuotetaan kaukolämmöllä, joten lämpöpumppujen ja 

kaukolämmön yhteistuotantokustannus saadaan laskettua summaamalla tuotantosuhteilla lasketut 

kuukauden kokonaisenergian tuotantohinnat. Ajomallissa 3 vastaavat tuotantosuhteet ovat lämpö-

pumpuilla 70 % ja kaukolämmöllä 30 %. 
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5 AJOMALLIEN KUSTANNUSVERTAILU 

Kaukolämpö- ja lämpöpumpputuotannon kustannusvertailun tavoitteena on selvittää kustannuste-

hokkain tapa aluelämpöverkoston lämmöntarpeen tuottamiseksi. Kaukolämmön tuotantohinta vaih-

telee kuukausittain ulkolämpötilan vaihteluiden myötä. Ajossa 1 lämmöntarpeesta 100 % tuotetaan 

lämpöpumpuilla. Tuotantohinta muodostuu näin pelkästään lämpöpumppujärjestelmän hyötysuh-

teesta, sähkön ja sähkönsiirron hinnasta, käytetyn KL-paluun kustannuksista sekä järjestelmän 

huoltokustannuksista. 

Ajomallien 2 ja 3 mukaiset kuukausikohtaiset tuotantohinnat saadaan, kun kaavalla 2 laskettu tuo-

tantohinta kerrotaan tuotantosuhteen mukaisilla energiamäärillä. Ajomallissa 2 lämpöpumppujen 

tuotantohinta kerrotaan energiamäärällä, joka on 85 % kokonaisenergiantarpeesta. 15 % ajomallin 

2 mukaisesta kuukauden energiatarpeesta tuotetaan kaukolämmöllä. Lämpöpumppujen ja kauko-

lämmön yhteistuotantokustannus saadaan laskettua summaamalla tuotantosuhteilla lasketut kuu-

kauden kokonaisenergian tuotantohinnat. Ajomallissa 3 vastaavat tuotantosuhteet ovat lämpöpum-

puilla 70 % ja kaukolämmöllä 30 %. Kaikissa lämpöpumppujen ajomallivertailuissa on mukana 

pörssisähkö ja kiinteä sähköhinnoittelu. Excel-laskimen kustannusvertailussa nähdään todelliset 

kuukausikohtaiset tuotantohinnat yhteensä seitsemällä eri vaihtoehdolla. 

5.1 Kuukausikohtaiset ajomallikustannukset 

Kuukausittaiset ajomallikustannukset kiinteällä sähkönhinnalla näkyvät kuvassa 10. Tuloksissa on 

käytetty alkuarvoina esimerkkilukuja. Toimeksiantajan syöttäessä todelliset alkuarvot laskimeen 

saadaan näkyviin todellinen tuotantohintojen kustannusvertailu. Kuukausikohtaisen ajomallien tuo-

tantohintavertailun avulla päästään tarkastelemaan ja valitsemaan kustannustehokkaimmat ajo-

mallit todelliseen tarpeeseen. Laskimella voi tehdä useita rinnakkaisia kustannustarkasteluja esi-

merkiksi sähkön tai kaukolämmön hintaa muuttamalla. Näin päästään näkemään vaikutukset ajo-

malleihin.  
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KUVA 10. Kokonaistuotantokustannukset kiinteällä sähkönhinnalla esimerkkiarvoilla 

5.2 Tuotantohinta kustannusvertailu 

Kilowattikohtaiset tuotantohinnat kiinteällä- ja pörssisähkösopimuksella esimerkkialkuarvoilla näky-

vät kuvissa 11 ja 12. Käytetyillä pörssisähkösopimuksen hinnoilla (taulukko 1) ja kiinteän sähkönso-

pimuksen 6,5 senttiä/ kWh sekä sähkönsiirtohinnoilla (liite 1) ja (liite 2) saadaan kuvien mukaiset 

tulokset. Valituilla hinnoilla pörssisähkö on selkeästi halvempi vaihtoehto. Todellisten kohdekortte-

lille kilpailutettujen pörssi- ja kiinteiden sähkösopimustarjousten syöttäminen laskimen alkuarvoihin 

antaa kuvan käyttäjälle, mikä sähkösopimusmuoto on ajomallitarkastelussa kustannustehokkain.  
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10 000 €

15 000 €

20 000 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kuukausi

Kokonais tuotantokustannukset kiinteä sähkönhinta 
(esimerkki alkuarvoilla)

Kustannus tuotettuna 100% Kaukolämmöllä

AJO 1 Kustannus tuotettuna lämpöpumpuilla 100% (kiinteä sähkö)

AJO 2 Kokonaiskustannus (85%/15%) mukaisesti tuotettuna (aluelämpöverkosto 72astetta) kiinteä
sähkö

AJO 3 Kokonaiskustannus (70%/30%) mukaisesti tuotettuna (aluelämpöverkosto 72astetta) kiinteä
sähkö
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KUVA 11. Tuotantohinta kiinteällä sähköllä esimerkkiarvoilla 

 

KUVA 12. Tuotantohinta pörssisähköllä esimerkkiarvoilla 
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5.3 Kustannustehokkaat ajomallisuositukset 

Excel-laskimen käyttäjä voi eri lähtöarvoilla saatujen tulosten perusteella muodostaa kuvan kus-

tannustehokkaimmista ajomalleista. Sähkösopimuksen ollessa pörssihinnoiteltua päästään esi-

merkiksi yösähkön käytöllä lämpöpumpputuotannossa alhaisiin kustannuksiin. Tämä kuitenkin vaa-

tii järjestelmän reaaliaikaisen säätämisen. Pörssisähkön hinnan ollessa huomattavan matala, voi-

daan laskimella tarkastella lämpöpumpputuotannon kannattavinta ajomallia. Ajomalli 1 pärjää sil-

loin kilpailussa muille ajomalleille. Ratkaisevaa kustannustehokkaimman ajomallisuosituksen löy-

tämisessä on järjestelmän säädön helppous ja edullisuus. 

Ajomalli 3 on usein kustannustehokkain ratkaisu lämmön tuottamiseksi aluelämpöverkkoon. Hyb-

ridituotanto mahdollistaa lämpöpumpun energiatehokkaan ja ympäristöystävällisen hyödyntämisen 

kaukolämmön rinnalla. Lämmön tuotanto pelkän kaukolämmön avulla on kustannustehokasta kau-

kolämpöyhtiölle silloin, kun kaukolämmön tuotantohinta on matalalla. Esimerkkituloksien mukaan 

hybridituotanto on usein kuitenkin kilpailukykyinen vaihtoehto pelkkään kaukolämpöön nähden. 
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6 YHTEENVETO 

Työn tavoitteena oli tehdä Excel-pohjainen laskentatyökalu, jossa pystytään simuloimaan eri läm-

möntuotantotilanteiden ajomalleja pääasiallisesti kustannusperusteisesti. Työtä tehtäessä lämpö-

pumppujen osatehotilanteiden laskenta avasi näkymää ajomallitilanteisiin, joissa lämpöpumppujen 

käyttö pienen lämmöntarpeen tuottamiseksi on haastavaa. Laskentatyökalun avulla käyttäjä pää-

see näkemään jo kohteen suunnitteluvaiheessa lämmöntuotantohintojen muodostumista eri ajo-

malleilla. Hybridituotantotilanteessa ajomalleja on paljon ja kustannustehokkaimman löytäminen on 

työlästä.  

Lopulliset kohdekorttelin hybridijärjestelmälle annettavat ajomallisuositukset täsmentyvät todellisen 

käyttöön perustuvan tiedon myötä. Excel-laskin antaa suuntaviivaa mahdollisista kilpailukykyisistä 

ajomalleista. Käyttäjän tekemä analyysi eri lähtöarvoilla saaduista tuloksista mahdollistaa oikean-

suuntaisen käyttötestauksen kohteella. Testien tuloksien myötä järjestelmän ajomallisuositukset 

täsmentyvät ja kustannustehokkuutta ajomallien yhteiskäytössä saadaan parannettua. 

Työssä tuloksien epävarmuutta lisää ajomallien tarkastelujakson kuukausikohtaisuus. Todelliset 

lämmöntuotantoajon ajomallien vaihtelut voivat olla sidoksissa ulkolämpötilaan tai sähkönhintaan 

ja olla kuukautta paljon lyhempikestoisempia. Kuukausikohtaisuus antaa kuitenkin yleiskuvan tuo-

tantohintojen vaihtelusta ja laskimessa mukana olevan kilowattiperusteisen tuotantohinnan avulla 

käyttäjä voi hahmottaa lyhytkestoisien ajotilanteiden kustannuksia. Laskentatyökalulla voidaan laa-

jasti simuloida erilaisia ajotilanteita ja se soveltuu myös kohdekorttelia vastaavien hankekokonai-

suuksien suunnitteluun ja kustannuslaskentaan. 
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Siirtohinta alv 0% laskettu pienjännitesähköllä

https://www.oulunenergia.fi/uutiset/22022/oulun-energia-sahkoverkko-oy-laskee-siirtohintojaan/

Oulun Energia Sähköverkko Oy

Vuoden 2022 päivitetty hinnasto alkaen 1.4.2022

Energiavero veroluokka 1 alv 0% 2,253 snt/kWh YHT ennen teholaskua:

Talviarkipäivän energia (pienjännitesähkö) 1,31 snt/kWh 3,563

Muun ajan energia (pienjännitesähkö) 0,92 snt/kWh 3,173

Talviarkipäivä on 1.11.- 31.3. maanantaista lauantaihin klo 7.00 - 22.00.

Perusmaksua ja loisteholaskua ei ole huomioitu laskennassa (Loistehomaksu, euroa/kVAr/kk 1,26)

Teholasku (pienjännitesähkö): 1,72 €/kW/kk

Kuukausi Keskimääräinen teho kW: teholasku yht (€): Kokonaiskulutus kWh Keskimääräinen lisäys €/ käytetty kWhsnt/kWh)

Tammikuu 756 1300,32 562780 0,002311 0,231052987

Helmikuu 617 1061,24 414503 0,00256 0,256027098

Maaliskuu 499 858,28 370504 0,002317 0,23165202

Huhtikuu 327 562,44 224957 0,0025 0,250021115

Toukokuu 220 378,4 161410 0,002344 0,23443405

Kesäkuu 124 213,28 76921 0,002773 0,277271486

Heinäkuu 126 216,72 71054 0,00305 0,305007459

Elokuu 124 213,28 75021 0,002843 0,284293731

Syyskuu 206 354,32 147497 0,002402 0,240221835

Lokakuu 397 682,84 289794 0,002356 0,235629447

Marraskuu 541 930,52 382965 0,00243 0,242977818

Joulukuu 493 847,96 362250 0,002341 0,234081435

Kuukausi Sähkönsiirto yht snt/kWh

Tammikuu 3,7941

Helmikuu 3,8190

Maaliskuu 3,7947

Huhtikuu 3,4230

Toukokuu 3,4074

Kesäkuu 3,4503

Heinäkuu 3,4780

Elokuu 3,4573

Syyskuu 3,4132

Lokakuu 3,4086

Marraskuu 3,8060

Joulukuu 3,7971
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