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Lämmön kysyntäjousto palvelurakennuksissa



Turku Energia lyhyesti
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Hiilineutraali Turku 2029

– Turun kaupunki tähtää hiilineutraaliksi 2029 
mennessä.
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Turun kasvihuonekaasupäästöt sektoreittain CO2-

raportin menetelmällä laskettuna vuonna 2015. 

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files//turku_climate_plan_2029.pdf

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/turku_climate_plan_2029.pdf
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Uusiutuvien osuus kaukolämmön 
tuotannosta 2000-2025
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Kaukolämpö Turun seudulla

• Kaukolämpöliiketoiminta alkoi vuonna 1976.

• Kaukolämmön myynti vuonna 2018 oli 1958 GWh.

• Asiakkaita noin 4800 kpl.

• Kaukolämpöverkon pituus noin 600 km (Turku, Raisio, Kaarina, Naantali)

• Uusiutuvilla energialähteillä tuotettaan noin 60 % kaukolämmöstä. Suurin osa lämmöstä tuotetaan 

Naantalin voimalaitoksissa. 
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Lämmön kysyntäjousto

• Kaukolämmön kysyntäjousto on kaukolämmön kulutuksen ja sitä 
kautta lämpötehon tarpeen ajoituksen muuttamista 
tavanomaiseen lämmitystarpeeseen verrattuna heikentämättä 
asiakkaiden kokemaa palvelun laatua.

• Kysyntäjoustossa lämmitysenergiaa ei välttämättä säästy, vaan 
tavoitteena on lämmönkulutuksen ajallinen siirto koko 
kaukolämpöjärjestelmän kannalta optimaalisemmaksi

➢ Kysyntäjoustossa tarkastelu keskittyy hetkelliseen 
lämpötehon tarpeeseen, ei lämmitysenergian käyttöön.

• Kaukolämpöjärjestelmät eroavat toisistaan mm. 
tuotantorakenteen, lämpöverkon rakenteen, kulutusprofiilin ja 
lämmön varastointikyvyn suhteen. 

➢ Kysyntäjouston hyötyjä ja niiden potentiaalia koskevia 
arvioita ei voi yleistää koskemaan kaikkia 
kaukolämpöjärjestelmiä.
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Kysyntäjouston tavoitteet

• Kysyntäjouston tavoitteet

– Loiventaa/välttää kulutushuippuja (esim. öljykattilan käynnistys)

– CHP-tuotannon optimointi sähkön markkinahinnan ja kapasiteetin 
välillä

– Verkon kapasiteetin riittävyys

– Lykätä uusia tuotanto- tai verkostoinvestointeja tai toteuttaa ne 
kevyempinä

• Realistinen hyötypotentiaali nykyratkaisuin ja nykyisten kokemuksien 
perusteella järjestelmästä riippuen 1-3 % vuotuisista 
tuotantokustannuksista.

• Teoreettinen säästöpotentiaali järjestelmästä riippuen 5-25 % 
vuotuisista tuotantokustannuksista.*

*https://energia.fi/files/439/Kaukolammon_kysyntajousto_loppuraportti_VALOR.pdf
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Kysyntäjouston sovellettavuus

• Kaukolämmön kysyntäjousto poikkeaa merkittävästi sähkön 
kysyntäjoustosta

– Ennakointi ja hallinta haastavaa monimutkaisen verkkorakenteen 
johdosta

– Termodynamiikan pääsäännöt määrittävät aikavakiot 

➢ Ennuste-epävarmuuden hallintaa (säätilat, sekundääriset 
tuotantomuodot, asiakkaiden käyttäytyminen)

➢ Pilotointia varten tarvitaan volyymia

➢ Kysyntäjoustossa piirissä olevan tehon voi rinnastaa 
kaukolämpöakkuun

– Sopimustekniset asiat

➢ Vaikutukset asiakkaan kokemaan palvelun laatuun

➢ Tariffi- tai kannustinjärjestelmät

– Asiakaslaitteet oltava kunnossa (jäähtymä)
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