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Pohjois-Pohjanmaan aluewebinaari taloyhtiöt ja energia
Lämmitys taloyhtiössä
11.2.2021
Markku Sutinen
Oulun Energia Oy
Lämpöpalvelut
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Lämmitystapojen markkinaosuudet
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Lämmitystapojen markkinaosuudet
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Lämmitystapojen markkinaosuudet uusissa asuinrakennuksissa

Lähde: Tilastokeskus, Myönnetyt rakennusluvat (lämmitetty rakennustilavuus)
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Kaukolämpö Oulussa
• Oulun Energia Oy:n kaukolämpö lämmittää noin 130 000
oululaisen kodin, liittymiä noin 10 600.
• Lämmön hankinta (2019)
•
•
•
•

Toppila
Ekovoimalaitos
Lämpökeskukset
Osto

63,2 %
20,9 %
0,8 %
15 %

• Yhteistuotanto on yleisesti tunnustettu keino
ilmastonmuutoksen torjunnassa (hyötysuhde yli 85 %).
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Oulun Energia hiilineutraaliksi 2030-luvulla
• Laanilan biovoimalaitos korvasi Toppilan ykkösyksikön syksyllä
2020.
• laitos puolittaa Oulun Energian hiilidioksidipäästöt

• 2020-luvulla Oulun Energia on 90 % hiilineutraali
• 2030-luvulla Oulun Energia on 100 % hiilineutraali
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Asuintalon lämmönjakauma

Lähde: Energiateollisuus ry/käytä kaukolämpöä oikein
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Energiatehokkuuden huomioiminen ja
parantaminen
Energiatehokkuuden huomioiminen kannattaa aloittaa perusasioista:
• lämmityslaitteiden asetusarvot ja toiminta
• käyttöveden lämpötila 55 – 58 °C
• sisälämpötila 20 – 22 °C
• ilmanvaihdon tulolämpötila 15 – 17 °C
• laiteuusinnat ja korjaukset.

Kuva: Energiateollisuus ry/käytä kaukolämpöä oikein
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Lämmityksen säätökäyrän valinta

Kuva: Energiateollisuus ry/käytä kaukolämpöä oikein
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Lämmitysverkoston tasapainotus ja säätö
• Asuinmukavuuden kannalta sisälämpötilojen
tulee olla suunnitellun mukaiset ja tasaiset
lämmityskaudella
• Yleinen suositus 20–22 °C.
• Mikäli lämmitysverkosto on epätasapainossa,
voi huoneistojen sisälämpötiloissa olla
suuriakin eroja.
• Suuret lämpötilaerot nostavat
energiankulutusta, koska lämmitysjärjestelmää
säädetään yleensä kylmimpien huoneiden
mukaan.

Kuva: Motiva
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Lämmitysverkoston tasapainotus ja säätö
• Kun lämmitysverkosto on tasapainossa, jokaisessa
putkilinjassa ja patterissa virtaa suunnitellun mukainen
vesivirta.
• Lähtötilanteesta riippuen energiankulutus voi
pienentyä jopa 10–15 % tasapainotuksen avulla.
• Tasapainotuksen tarve kannattaa selvittää
mittauksin ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

Kuva: Motiva
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Energiankäytön seuranta
Seuraa energian ja käyttöveden kulutusta
• Vertaa omiin aiempiin kulutuksiin.
• Selvitä poikkeamien syyt.
• Vertaillessa kulutuksia muihin kiinteistöihin tulee aina huomioida:
• Lämmitettävä tilavuus – kulutusta verrataan kWh/m³, ei kokonaiskulutukseen.
• Kiinteistön ikä – 1950-luvun asuintalon kulutus voi olla yli kaksinkertainen
verrattuna 2010–luvulla rakennettuun taloon.
• Kosteiden tilojen lattialämmitys – sähköiset lattialämmitykset eivät näy
kaukolämmön mittareissa.
• Tehdyt remontit.
• Lämpimän käyttöveden osuus kokonaisenergiasta on yleensä 20–50 %
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Kaukolämmön sopimusteho ja -vesivirta
Kaukolämmön jäähdytyksen merkitys sopimusvesivirtaan (=perusmaksun peruste)
• Esim. 100 kW sopimusteho (mitoituslämpötila -32 °C)
• jäähdytys 30 °C
• sopimusvesivirta: 2,87 m3/h => perusmaksu n. 5 130 €/a
• jäähdytys 50 °C
• sopimusvesivirta: 1,72 m3/h => perusmaksu n. 3 120 €/a
• jäähdytys 70 °C
• sopimusvesivirta: 1,23 m3/h => perusmaksu n. 2 265 €/a
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Kiitos!
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