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TAUSTA
Hallitusohjelman mukaisesti sähkön ja lämmön tuotannon tulee olla Suomessa lähes päästötöntä
2030-luvun loppuun mennessä huolto- ja toimitusvarmuusnäkökulmat huomioiden. Lisäksi hallitusohjelman mukaisesti kivihiilen energiakäyttö päättyy vuonna 2029. Lämmityksen osalta myös polttoon perustumattomien uusien kaukolämmön tuotantotapojen ja lämpöenergian varastoinnin käyttöönottoa ja pilotointia tullaan edistämään sekä energiajärjestelmien integraatiota kehittämään.
Yhteiskunnassa on käyty aktiivista keskustelua kaukolämpömarkkinan avaamisesta kilpailulle ja
toimimisesta alustana uusille palveluille. Kaukolämpömarkkinan avaamisen kilpailulle toivotaan
mm.:

johtavan asiakashintojen laskuun ja vapauteen valita kaukolämpötoimittaja

johtavan
toimijoiden
kiinnostukseen
kehittää
uusia
ratkaisuja
ja
palveluita
lämmityssektorilla

edistävän hukkalämpöjen hyödyntämistä entistä paremmin ja parantavan ulkopuolisten
lämmöntuottajien asemaa.
Komissio on ehdottanut uusiutuvan energian direktiivin päivityksessä (RED II) lämpöä tuottavien
kolmansien osapuolien liittämisvelvollisuutta kaukolämpöverkkoon (Third Party Access). Liittämisvelvollisuus on esitetty yhtenä vaihtoehtona uusiutuvan energian ja hukkalämmön ja -kylmän osuuden nostamiseksi. Markkinoiden avaaminen kilpailulle voi nousta uudestaan esille uusiutuvan energian direktiivin avaamisen yhteydessä. Komissio julkaisi RED II- direktiivin päivitystä koskevan ehdotuksen osana Fit For 55 -pakettia, joka julkaistiin 14.7.2021.
Nykyisellään lämmitysmarkkinoilla kilpailua syntyy eri lämmitysmuotojen välillä ja kaukolämpö kilpailee kiinteistökohtaisen lämmityksen kanssa. Kaukolämpömarkkina mahdollistaa osassa kaukolämpöverkoista kolmansien osapuolien tuotannon kaukolämpöverkkoon vapaaehtoisin sopimuksin
ns. yhden ostajan mallilla.
Selvityksessä tuotetaan Työ- ja elinkeinoministeriölle tietoa kustannustehokkaista vaihtoehdoista
ja toimintatavoista kaukolämmön toimintaedellytysten parantamiseksi sekä uusiutuvan ja muun
päästöttömän energian ja hukkalämpöjen lisäämiseksi kaukolämpöverkkoon verkkojen kilpailulle
avaamisen kautta. Tähän liittyen tuotetaan myös tietoa miten ulkopuolisten lämmöntuottajien ottaminen osaksi kaukolämpöjärjestelmää tai koko järjestelmän avaaminen vaikuttaa lämmöntuotannon kustannuksiin sekä miten muutokset vaikuttavat uusiutuvan ja muun päästöttömän energian ja hukkalämpöjen osuuteen kaukolämmöntuotannosta.

AVATUT SÄHKÖ- JA MAAKAASUMARKKINAT
Energiamarkkinat koostuvat pääosin sähkö-, maakaasu- ja kaukolämpömarkkinoista. Muitakin
energian jakeluverkkoja, kuten kaukojäähdytys- ja höyryverkkoja on olemassa, mutta niiden
merkitys on em. energiaverkkoja selkeästi pienempi.
Sähkö- ja maakaasumarkkinat ovat Suomessa avattuja kilpailulle, joten niiden opit voivat toimia
pohjana myös kaukolämpömarkkinoiden avaamiselle. Tässä luvussa on kuvattu sähkö- ja kaasumarkkinoiden rakennetta pääpiirteittäin.
Sekä kaasu- että sähkömarkkinoilla fyysiset ja kaupalliset energiavirrat on erotettu toisistaan.
Fyysinen yhteys verkon kautta on siis olemassa, mutta myyjän ja ostajan välillä ei tapahdu fyysistä toimitusta.
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Selkein ero kaukolämpömarkkinoiden sekä kaasu- ja sähkömarkkinoiden välillä on markkinoiden
koko. Suomessa on yksi yhtenäinen kaasuverkko ja -markkina, joka on yhdistetty Baltic Connector -kaasuputken kautta myös Baltian kaasumarkkinoihin. Myös sähkön osalta käytännössä kaikki
Suomen sähköverkot ovat yhteydessä toisiinsa ja osa pohjoismaista sähkömarkkinaa. Kaukolämmön osalta verkkoja on noin 300 ja fyysinen yhteys niiden välillä puuttuu joitain yhdistettyjä
verkkoja lukuun ottamatta. Jokainen kaukolämpöverkko muodostaa siis oman markkinansa.

2.1

Sähkömarkkinan kuvaus ja toimijat

Suomi on osa Pohjoismaista sähkömarkkinaa, joka koostuu useasta toisiinsa kytköksissä olevasta
markkinasta. Markkinat jakautuvat sähkön tukkumarkkinoihin sekä vähittäismarkkinoihin. Tukkumarkkinoilla kauppaa käyvät sähkön tuottajat sekä sähkön suuret kuluttaja- ja välittäjäyhtiöt. Vähittäismarkkinoilla sähkön yksityiset kuluttajat ostavat sähkönsä sähkönmyyjiltä ja -välittäjiltä.
Sähkön tukkumarkkinat ovat yhteiset Pohjoismaissa, jossa fyysistä kauppaa käydään NordPool –
sähköpörssissä. Pörssissä on useita eri markkinoita, mutta keskeisin niistä on Elspot-vuorokausimarkkina, jossa kaupataan sähköntuotanto seuraavan vuorokauden jokaiselle tunnille. Tuntikohtainen hinta määräytyy halvimmalla hinnalla, jolla koko tunnin sähköntarve saadaan katettua.
Päivän sisäistä sähkökauppaa käydään erikseen Elbas-markkinoilla, jossa tasataan kysynnän ja
tarjonnan suhdetta, jos niissä on muutoksia aiempiin määriin. Elbas-markkinoita seuraa vielä kantaverkkoyhtiöiden hallinnoimat säätösähkö- ja reservimarkkina, joiden tarkoituksena on ylläpitää
sähköverkon taajuutta. Käytännössä se tarkoittaa sähkötehon ylläpitoa ja yllättävien kysyntätilanteiden tasausta.
Sähkömarkkinan toimijoina ovat:





2.2

Sähkön tuottajat, jotka tuottavat sähköä ja myyvät sen sähköpörssiin tai kahdenkeskisillä
sopimuksilla suurille sähkönkäyttäjille (tyypillisesti teollisuudelle tai sähkönmyyjille)
Sähkön myyjät ja välittäjät, jotka ostavat sähköä sähköpörssistä tai suoraan tuottajilta, ja
myyvät sen edelleen sähkön loppukäyttäjille
Sähkön siirto- ja jakeluyhtiöt, jotka ylläpitävät sähköverkkoa ja välittävät sähköä myyjiltä
käyttäjille siirtomaksua vastaan
Sähkön kuluttajat, jotka ostavat sähköä sähkön myyjiltä

Maakaasumarkkinan kuvaus ja toimijat

Maakaasumarkkina vapautui kilpailulle vuonna 2020, jolloin kaasuenergian hankinta ja myynti
eriytettiin kaasun siirrosta. Kaasuenergiasta kauppaa käydään kahdenvälisillä sopimuksilla eri hintaindekseihin perustuen tai Suomen ja Baltian välisessä kaasupörssissä. Kaasun siirtokapasiteetti
varataan puolestaan erikseen Suomen siirtoverkon haltijalta. Maakaasumarkkinoilla on kolme eri
roolia, jolla toimia:

Trader – rooli jolla käydään kauppaa kaasuenergia Get Baltic -kaasupörssissä.

Shipper – rooli, jolla varataan kaasun siirtämisen kapasiteetti siirtoverkosta. Gasgrid Finland Oy toimii Suomessa siirtoverkonhaltijana.

Tasevastaavan rooli, jolla vastataan hankitun ja kulutetun kaasun tasehallinnasta.
Kaasun loppukäyttäjä voi myös hankkia kaasuenergian, siirtokapasiteetin ja tasehallinnan kahdenvälisillä sopimuksilla.
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Suomessa on yksi yhtenäinen sähkömarkkina sekä yhtenäinen kaasumarkkina, jotka molemmat ovat osa laajempaa energiamarkkinaa. Koko erottaa kaukolämpömarkkinat selkeästi sähkö- ja kaasumarkkinoista, koska jokainen kaukolämpöverkko olisi oma markkinansa. Sekä sähkö- että kaasumarkkinoilla kaupankäynti on erillään myyjän ja ostajan
välisestä fyysisestä toimituksesta.

KAUKOLÄMPÖVERKON AVAAMISMALLIT
Selvityksen lähtökohtana on kolme eritasoista kaukolämmön avaamismallia:
1) Yhden ostajan malli, jossa kolmannet osapuolet voivat tarjota kaukolämpöyhtiölle lämpöä
samoilla julkisesti määritetyillä ehdoilla
2) Yhden ostajan kilpailutusmalli, jossa kaukolämpöyhtiön lämmöntuotanto on erotettu lämmönjakelusta ja lämmöntuotanto verkkoon kilpailutetaan
3) Avoimen kaukolämpömarkkinan malli, jossa lämmönjakelu on eriytetty lämmöntuotannosta. Lämmön tuotanto ja myynti tapahtuvat markkinaehtoisesti ilman sääntelyä ja
mahdollisesti usean toimijan toimesta.
Edellä mainittuja malleja hyödynnetään tässä työssä avaamisen tarkastelun lähtökohtina. Tässä
luvussa kuvataan näistä muokatut ja uudelleen nimetyt avaamismallit (Ostovelvoite, Säännelty
tuotannon kilpailu, Avoin markkina ja jakelun sääntely) sekä käsitellään niiden eroja toisiinsa ja
nykytilaan erilaisten kaukolämpöverkon avaamiselle esitettyjen tavoitteiden kautta.

3.1

Nykymalli – integroitu kaukolämpöyhtiö

Nykyisin on kattavasti käytössä ns. integroitu kaukolämpöyhtiörakenne, jossa lämmön tuotanto,
lämmön jakelu ja lämmön myynti ovat kaikki osana samaa kaukolämpöyhtiötä. Kolmansien osapuolten on mahdollista tuottaa lämpöä verkkoon, mikäli liittymisehdoista ja tuotettavan lämmön
hinnasta päästään sopimukseen kaukolämpöyhtiön kanssa. Velvoitetta sopimiseen ei ole, vaan
järjestely on molemmille osapuolille vapaaehtoinen ja perustuu sopimusoikeudellisiin toimiin.
Nykymalli antaa kaukolämpöyhtiölle luonnollisen monopolin aseman verkkonsa alueella. Loppuasiakas voi ostaa kaukolämpöä vain yhdeltä toimittajalta, kaukolämmön kilpaillessa kuitenkin
muiden lämmitysmuotojen (sähkölämmitys, maa-/ilmalämpöpumput, puulämmitys) kanssa.
Nykymallissa (Kuva 1) kaukolämpöyhtiö on mallissa tasevastuullinen toimija, joka vastaa omasta
lämmöntuotannostaan, oman ja ulkopuolisen tuotannon käyttöjärjestyksen määrittämisestä, lämmön jakelusta sekä lämmön myynnistä asiakkaille.
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Kuva 1. Kolmansien osapuolten tuotannon liittyminen kaukolämpöön perustuu nykymallissa kahdenväliseen vapaaehtoiseen sopimiseen.

3.2

Avaamismalli 1 – Ostovelvoite

Mallin 1 keskeisin ero nykymalliin verrattuna on kaukolämpöyhtiölle määrätty velvoite ostaa kolmansien osapuolten tuottamaa lämpöä verkkoon, mikäli sille asetetut ehdot täyttyvät. Kaukolämpöyhtiö joutuu siis julkisesti määrittämään hinnan sekä velvoittavat ehdot, joilla se sitoutuu ostamaan lämpöä verkkoon kolmannen osapuolen tuottajilta. Ehdot määritellään erikseen jokaiseen
verkkoon. Uuden tuotannon verkkoon liittymiselle on erillinen liittymismaksu.
Kaukolämpöyhtiö on mallissa tasevastuullinen toimija, joka nykymallin tapaan vastaa omasta
lämmöntuotannostaan, oman ja ulkopuolisen tuotannon ajojärjestyksen määrittämisestä, lämmön
jakelusta sekä lämmön myynnistä asiakkaille. Avaamismallissa 1 kaukolämpöyhtiö määrittää lämmön asiakashinnan. Asiakkaat eivät voi suoraan valita lämmöntuottajaansa, mutta kaukolämpöyhtiö voi tarjota asiakkailleen tietyn tuottajan tai tietyllä menetelmällä tuotettua lämpöä erillisinä
tuotteina, kuten nykymallissakin.
Avaamismallissa 1 (Kuva 2) mahdollinen sääntely kohdistuu kaukolämpöyhtiöiden lämmön oston
ehtoihin ja niiden käytännön soveltamiseen. Malliin olisi mahdollista yhdistää myös asiakashinnan
sääntely, mutta tässä selvityksessä se on jätetty tarkastelun ulkopuolelle.

Kuva 2. Mallissa 1 kolmansien osapuolten tuotannolle on ostovelvoite, mikäli julkisesti määritellyt ehdot täyttyvät.
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3.3

Avaamismalli 2 – Säännelty tuotannon kilpailu

Mallissa 2 nykymuotoisten kaukolämpöyhtiöiden lämmöntuotanto on eriytetty omaksi liiketoiminnakseen. Eriytetty lämmöntuotanto on kilpailutilanteessa kolmansien osapuolten lämmöntuotannon kanssa. Lämmöntuottajien välisestä kilpailutuksesta ja tuottajan valinnasta vastaa aiemmasta
kaukolämpöyhtiöstä jäljelle jäänyt kaukolämmön myynti- ja jakeluyhtiö.
Eri tuottajat voivat tarjota lämpöä verkkoon oman liiketoimintansa määrittelemällä hinnalla. Lämmön ostohinta ei siis mallin 1 tapaan ole ostajan määrittelemä, vaan määrittyy kilpailutuksen ehdoilla. Mallin toimivuuden kannalta keskeistä on myynti- ja jakeluyhtiön hankintaprosessin tasapuolisuus ja läpinäkyvyys ja sen johtaminen edullisimman tuotantomuodon priorisointiin. Tuotannon kilpailutuksessa voi olla hinnan lisäksi myös muita kriteereitä, kuten lämmön uusiutuvuus.
Avaamismallissa 2 (Kuva 3) sääntely koskee lämmön tuottajien kilpailutuksen toteutusta. Tähän
malliin olisi mahdollista yhdistää myös asiakashinnan sääntely, mutta tässä selvityksessä se on
jätetty tarkastelun ulkopuolelle. Lämpöteho ja lämpöenergia olisivat todennäköisesti mallissa 2
erikseen kilpailutettavia.
Lämmön myynti- ja jakeluyhtiö vastaa lämmön tuotannon kilpailutuksesta, lämpötaseesta, eri
tuotantoyksiköiden optimaalisesta hyödyntämisestä lämmön tuotannossa ja tasehallinnassa, lämmön jakelusta loppuasiakkaille sekä myynnistä. Myynti- ja jakeluyhtiö määrittää myös lämmön
asiakashinnan nykymallin ja mallin 1 tapaan. Mallissa lämpötaseen ylläpitoon perustetaan säätölämpömarkkina.

Kuva 3. Mallissa 2 kaukolämpöyhtiöstä eriytetty lämmöntuotanto kilpailee lämmön myynnistä kolmansien osapuolten tuotantoa vastaan.

3.4

Avaamismalli 3 – Avoin markkina ja jakelun sääntely

Malli 3 on avoimen kaukolämpömarkkinan malli, jossa lämmönjakelu on liiketoimintana eriytetty
tuotannosta ja myynnistä sähkö- ja kaasumarkkinoiden tapaan. Mallissa lämmönjakelu muodostaa luonnollisen monopolin, jonka toimintaa säännellään.
Mallissa 3 (Kuva 4) asiakkaat tekevät lämmön hankintasopimuksen suoraan lämmöntuottajan
(joka tällöin toimii myös lämmön myyjänä) tai erillisen lämmönmyyjän kanssa. Kaukolämpöyhtiöstä eriytettyä jakeluliiketoimintaa varten perustettava jakeluyhtiö vastaa lämpöverkon toimin-
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nasta ja kunnossapidosta sähkön jakeluyhtiön tapaan. Jakeluyhtiö toteuttaa lämmönsiirron tuottajalta asiakkaalle palveluna ja veloittaa siitä siirtomaksun. Mallissa lämpötaseen ylläpitoon perustetaan säätölämpömarkkina.

Kuva 4. Mallissa 3 regulointi koskee lämmön jakeluliiketoimintaa, joka on eriytetty lämmön tuotannosta ja myynnistä.

Malli 1 on varsin lähellä kaukolämpöyhtiöiden nykyistä toimintamallia, erona on ainoastaan säännelty ostovelvoite määritellyt ehdot täyttävälle kolmansien osapuolten tuottamalle lämmölle. Malli 2 korostaa eri tuotantomuotojen keskinäistä kilpailua ja malli 3 avaa
kilpailun myös asiakkaille, jotka voivat valita lämmöntoimittajansa. Malli 2 edellyttää
sääntelyä ja valvontaa lämmöntuotannon kilpailutukseen ja malli 3 jakeluliiketoimintaan.

AVAAMISMALLIEN TARKASTELUA JA ARVIOINTIA
Tässä luvussa tarkastellaan ja arvioidaan relevanteista näkökulmista edellä esiteltyjä avaamismalleja.

4.1

Mallien toiminta

Suomessa on noin 300 kaukolämpöverkkoa. Lämpöä ei voi siirtää erillisten kaukolämpöverkkojen
välillä, vaan jokainen kaukolämpöverkko olisi oma kokonaisuus. Joidenkin toisiaan lähellä olevien
kaukolämpöverkkojen välillä on lämpökauppaa. Esimerkiksi Helsingin, Espoon ja Vantaan kaukolämpöverkkojen välillä on lämmön kaupankäyntiä.
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Suurin osa kaukolämpöverkoista on hyvin pieniä. Kolme suurinta kaukolämpöverkkoa (Helsinki,
Espoo, Tampere) vastaa 30 % koko Suomen kaukolämmön myynnistä ja kahdeksan verkkoa
(Helsinki, Espoo, Tampere, Turku, Vantaa, Oulu, Lahti, Jyväskylä) yli 50 prosentista. 38 Suurinta
verkkoa (Imatra ja suuremmat) vastaavat yli 80 % myynnistä ja 70 verkkoa (Lieksa ja suuremmat) vastaavat yli 90 % myynnistä. Täten kohdistamalla verkkojen avaaminen vain suurimpiin
verkkoihin voidaan saada jo merkittävä kokonaisvaikutus.
Kaikissa avausmalleissa kaukolämpöverkot toimisivat avausmallin käyttöönoton hetkellä periaatteeltaan kuten nykyisinkin. Verkossa olisi nykyiset tuottajat ja lämmön myyntiin asiakkaille olisi
yksi yhtiö.
Mallissa 2 ja 3 lämmön jakeluyhtiöllä ei ole omaa lämmöntuotantoa, jolloin muiden tuottajien on
huolehdittava lämmön tuotannon ja kulutuksen tehotasapainosta. Tehotasapainon ylläpito tehdään kullakin ajanhetkellä edullisimmalla säätökykyisellä tuotantolaitoksella. Vaikka jakeluyhtiöllä
olisi omia vara- ja huippukattiloita, niin suurimpana osana ajasta ne olisivat kalliita säätölämmön
toteuttamiseen ja tavallisesti ne perustuisivat fossiilisiin polttoaineisiin.
Avaamismalli 1
Sääntelyn määrä mallissa 1 olisi vähäistä. Nykytilaan verrattuna muutoksena olisi, että kolmansien tuottajien sopimusehdot pitäisivät olla julkisesti saatavilla nykyisen vapaaehtoisen neuvottelun asemasta. Viranomaistahon pitäisi valvoa tilannetta tai reagoida valituksiin, mikäli joltain toimijalta ehdot eivät ole julkisesti saatavilla.
Mallissa 1 kaukolämpöyhtiö määrittää kolmannen osapuolen lämmön hinnan ja ehdot. Esimerkiksi
pienille kaukolämpöyhtiöille voisi olla hankala määrittää kovin yksityiskohtaisesti hinnoittelua ja
sopimusrakennetta. Alalla voisi kuitenkin olla yhteiset mallit sopimuksille ja sopimusehdoille.
Kaukolämmön kolmansien osapuolten hinnoittelun ja sopimusrakenteiden avoimuus voisi parantaa mielikuvaa kaukolämpömarkkinoiden avoimuudesta jo nykytilassa. Jotkin kaukolämpöyhtiöistä
ovat jo julkaisseet vähintäänkin hintatiedon ostettavasta lämmöstä.
Avaamismalli 2
Kaukolämmön kilpailutuksen mallin rakentaminen kaikkiin verkkoihin ja tilanteisiin sopivaksi voi
olla hyvin haastavaa.
Nykyisten kaukolämpöyhtiön kustannusten jakautumista tuotannon sekä jakelu- ja myyntiyhtiön
välillä pitäisi valvoa, jotta kolmannet osapuolet olisivat reilussa kilpailutilanteessa nykyisen kaukolämpöyhtiön kanssa. Myös kilpailutuksen toteutumista ja mallia pitäisi valvoa.
Lämmön kilpailutuksen toteutukseen on useita vaihtoehtoja. Lämmön tuotanto voitaisiin kilpailuttaa esim. useiden vuosien mittaisilla sopimuksilla, spot-markkinana tai näiden yhdistelmänä. Kaupankäynnin rakenne riippuisi valittavasta kilpailutustavasta.
Avaamismalli 3
Mallissa 3 säänneltäisiin kaukolämmön jakelun kustannusta, kuten sähkö- ja kaasumarkkinoillakin
tehdään. Periaatteeltaan säätely ja valvonta voisivat olla hyvin samankaltaista kaasu- ja sähkömarkkinoiden kanssa. Suurin ero tulisi siitä, että Suomessa on yksi kaasu- ja yksi sähkömarkkina,
mutta kaukolämmössä jokainen kaukolämpöverkko olisi oma markkinapaikkansa. Valvottavia
markkinoita ja kaukolämpöverkkoja olisi yli 300, mikäli myös pienet verkot olisivat mukana markkinan avauksessa.
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Mahdollisesti myös tarvittavan lämmön kauppapaikan rakenne vaatisi sääntelyä tai muuta ohjeistusta, jotta se olisi myös käytännössä avoin kilpailulle.

4.2

Uusiutuvien polttoaineiden ja hukkalämpöjen hyödyntäminen kaukolämmön
tuotannossa

Kaukolämmön tuotanto perustuu useisiin eri polttoaineisiin ja lämmönlähteisiin. Fossiiliset polttoaineet ja turve ovat perinteisesti olleet keskeisessä roolissa kaukolämmön polttoainevalikoimassa,
mutta uusiutuvien polttoaineiden osuus on kasvanut merkittävästi erityisesti 2010-luvulla.
Kuva 5 esittää Suomessa kaukolämmön tuotantoon käytetyt polttoaineet vuosina 2000-2019.

Kuva 5. Kaukolämmön tuotanto polttoaineittain 2000–2019.1

Nykyisellään suurin osa fossiilisista polttoaineista on kivihiilen ja maakaasun käyttöä. Öljyn osuus
on vain noin prosentti ja sitä käytetään ainoastaan vara- ja huippupolttoaineena. Vuonna 2019
kaukolämmön tuotantoon käytetystä kivihiilestä yksin Helsingissä käytettiin 6,7 TWh ja Espoossa
2,0 TWh (sähkön ja lämmön yhteistuotanto). Myös maakaasun käytössä Helsingin ja Espoon rooli
on merkittävä. Helsingissä maakaasun käyttö kaukolämmön tuotantoon oli vuonna 2019 4,9
TWh/a ja Espoossa 0,7 TWh (sähkön ja lämmön yhteistuotanto). Helsingin ja Espoon kivihiilen ja
maakaasun käyttö kaukolämmön ja sähkön yhteistuotannossa on siis nykytasolla yhteensä noin
14 TWh/a. Kaukolämmön osuus tästä on noin 10 TWh laskentamenetelmästä riippuen. Sähkön ja
lämmön yhteistuotantolaitoksissa käytetään erilaisia menetelmiä käytetyn polttoaineen jaolle lämmöllä ja sähkölle. Koko Suomen fossiilisen kaukolämmöntuotannon ollessa Tilastokeskuksen mukaan 13,2 TWh on Helsingin ja Espoon osuus Suomen kaukolämmön fossiilisista polttoaineista siis
hyvin merkittävä.
Helsingissä Helenillä ja Espoossa Fortumilla on omat suunnitelmansa fossiilisten polttoaineiden
käytöstä luopumisesta ja osa luopumiseen tähtäävistä investoinneista on jo toteutusvaiheessa.
Espoossa, Kauniaisissa ja Kirkkonummella (samaa kaukolämpöverkkoa) Fortumin tavoitteena on
lämmittää kaikki kodit ja kiinteistöt hiilineutraalisti 2020-luvulla. Helenin tavoitteena Helsingissä
on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Lopullisia investointipäätöksiä fossiilisten
polttoaineiden korvaajista ei ole vielä täysin tehty, mutta fossiilisten polttoaineiden käyttö tulee
korvaantumaan pääosin muilla tuotantomuodoilla jo tehtyjen investointipäätösten ja -suunnitelmien perusteella.
1

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sähkön ja lämmön tuotanto [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-5072. 2019, Liitekuvio 5. Kaukolämmön tuotanto
polttoaineittain 2000-2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.6.2021]. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/salatuo/2019/salatuo_2019_2020-1103_kuv_005_fi.html
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Turpeella ei ole vain yksittäisiä suuria käyttäjiä, kuten kivihiilessä ja maakaasussa, vaan noin 50
% kaukolämpöyhtiöistä käytti turvetta vuonna 2019 pääosin hakkeen seassa. Päästöoikeuden
hinta on noussut merkittävästi vuoden 2020 aikana, joka ohjaa vahvasti turpeen käytöstä erityisesti biopolttoaineiden käyttöön. Turpeen käyttö tulee vähenemään merkittävästi jo markkinaehtoisestikin lähivuosina.
Kaukolämpöverkot ostavat jo nyt merkittävän määrän lämpöä kolmansilta osapuolilta. Energiateollisuus ry:n vuoden 2019 tilastojen mukaan kaukolämpöyhtiöt ostivat lämpöä 10,6 TWh/a ja
tuottivat itse 27,3 TWh/a. Kolmansilta osapuolilta ostettavan lämmön osuus oli siis 28 % lämmön
kokonaishankinnasta. Kolmansina osapuolina on paljon teollisuutta sekä teollisuuden ja kaukolämpöyhtiöiden yhdessä omistamia voimalaitoksia.
Kaukolämpöverkot siirtyvät aikataulujensa mukaan jo lähivuosina pääosin pois fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja turpeen käyttökin vähenee nopeasti markkinaehtoisesti erityisesti päästökaupan vaikutuksesta. Kivihiilen käyttö loppuu viimeistään 2029 sen voimaanastuvan käyttökiellon
myötä. Uusien avausmallien käyttöönotto kestäisi todennäköisesti vuosia, jolloin suuri osa fossiilisista polttoaineista poissiirtymiseen olisi todennäköisesti jo tehtynä tai ainakin suunnitelmat olisivat jo hyvin konkreettisia.

Erityisesti päästökauppa on tekemässä fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käytöstä kannattamatonta uusiutuviin polttoaineisiin ja lämpöpumppuihin verrattuna myös ilman kaukolämpöverkkojen avaamista kilpailulle.

4.3

Tuotetun lämmön hinnoittelu ja kilpailuasetelma

Alla olevaan kuvaan on arvioitu tyypillisiä arvoja kaukolämmön myyntihinnan muodostumisessa.
Kaukolämpöyhtiöt eivät tavallisesti avaa kustannusrakennettaan läpinäkyvästi, mistä johtuen kustannusten jako on tehty karkealla tasolla johdettuna erilaisista tilastoista. Erot kaukolämmön
myyntihinnassa (kuvassa esitettyjen kustannusten summa) ovat kuitenkin suuria verkkojen välillä. Myös kustannusten jakaumassa on eroja mm. tuotantotavasta ja verkon rakenteesta riippuen. Kuva 6 on esitetty antamaan yleiskäsitys hinnan muodostumisen suuruusluokista.
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Kuva 6. Arvio kaukolämmön myyntihinnan muodostumisesta.

Muuttuvat tuotantokustannukset ovat monessa verkossa suuruusluokaltaan kuvassa esitettyä
tasoa. Nykytilassa avoimet kaukolämmön ostohinnat vastaavat usein nykyisen tuotannon muuttuvia kustannuksia. Muuttuvat kustannukset ovat noin 35–40 % kaukolämmön arvonlisäverottomasta myyntihinnasta, mutta osuus vaihtelee paljon verkkojen välillä.
Oletukset tuotantokustannuksista:

Pääosa muuttuvista tuotantokustannuksista muodostuu polttoainekustannuksesta. Jako
kiinteiden ja muuttuvien käyttö- ja kunnossapitokustannusten välillä vaihtelee yhtiöittäin,
jolloin selvyyden vuoksi käyttö- ja kunnossapitokustannukset on sisällytetty pääosin kiinteisiin tuotantokustannuksiin.

Suurimmassa osassa kaukolämpöverkkoja pääosa kaukolämmön tuotannosta perustuu
puupolttoaineisiin. Tilastokeskuksen mukaan metsähakkeen hinta on noin 22 EUR/MWh.
Savukaasupesureita hyödynnettäessä tuotannon hyötysuhde on noin 100 %, jolloin tuotantokustannus on lähellä polttoaineen hintaa. Lisäksi huippupolttoaineena käytetään
pieni määrä öljyä. Huomioiden myös muita muuttuvia kustannuksia on muuttuvana tuotantokustannuksena käytetty 25 EUR/MWh.
Kiinteissä tuotantokustannuksissa on mukana tuotantolaitosten kunnossapitokustannuksia ja
henkilökustannuksia.
Oletukset kustannuslaskentaan:

Kiinteät vuotuiset kunnossapitokustannukset ovat keskimäärin laitoksen iän aikana luokkaa 1,5 % tuotantolaitosten uusinvestoinnista. Tuotantolaitosten investointia on arvioitu
pääoman tuoton kohdassa. 1,5 % oletetusta investoinnista olisi 1,1 MEUR/a eli 3,5
EUR/MWh. Noin 80 % kustannuksista liittyy perustuotantoon

Tuotannon henkilökulut on arvioitu 300 GWh/a verkolle 10 henkilötyövuoden mukaan (á
50 000 EUR/a), jolloin vuosikustannus olisi 500 000 EUR/a eli 1,7 EUR/MWh
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Siirron kulut kattavat verkon lämpöhäviöt, pumppauskustannukset, verkon kunnossapitokustannukset sekä siirtoon liittyvät henkilökulut. Lisäksi verkkoon sijoitetulle pääomalle haluttaneen
tuottoa. Siirtoverkon kulurakenne on verkkojen välillä samankaltainen ja suurin osa Suomen kaukolämpöverkoista on pääosin jo kohtuullisen vanhaa, jolloin alkuperäiseen investointiin liittyviä
kuluja ei enää ole.
Oletukset kustannuslaskentaan:

Verkoston lämpöhäviöt ovat keskimäärin 10 % lämmön hankinnasta (Energiateollisuus
ry:n käyttötaloudelliset tunnusluvut 2019). Esimerkiksi kaukolämpöverkossa, jossa lämmön tuotanto on 300 GWh/a, on lämpöhäviöt 30 GWh/a. Lämmön muuttuvalla tuotantokustannuksella 25 EUR/MWh on lämpöhäviön kustannus 2,5 EUR/MWh tuotettua lämpömäärää kohti

Verkoston pumppaussähkön kulutus lämmön hankintaa kohti on keskimäärin 7,41
kWh/MWh (Energiateollisuus ry:n käyttötaloudelliset tunnusluvut 2019). Sähkön hinnalla
100 EUR/MWh on 300 GWh/a kaukolämpöverkossa pumppaussähkön kulutus noin 2 200
MWh/a eli 220 000 EUR/a. Pumppaussähkön kustannus on tällöin tuotettua lämpömäärää
kohti 0,7 EUR/MWh

Kaukolämpöverkon kunnossapitokustannukset ovat pääosin kaukolämpöverkon uusimista.
Kaukolämpöverkkoa uusitaan keskimäärin 0,49 % vuosittain (Energiateollisuus ry:n käyttötaloudelliset tunnusluvut 2019), kaukolämpöverkon pituus on keskimäärin tuotettua
lämpömäärää kohti 0,62 km/GWh (Energiateollisuus ry:n kaukolämpötilasto 2019), ja
keskimääräinen verkon rakentamisen kustannus 287 EUR/m (Energiateollisuus ry:n johtorakennuskustannus 2019). Tällöin 300 GWh/a kaukolämpöverkossa kunnossapitokustannukset ovat noin 263 000 EUR/a eli 0,9 EUR/MWh

Henkilökuluja ei ole kattavasti jyvitettynä siirrolle. 300 GWh/a verkolle viiden henkilön
kustannus (á 50 000 EUR/a) tarkoittaisi 250 000 EUR/a vuosikustannusta eli 0,8
EUR/MWh
Pääoman tuottovaatimus sisältävät sijoitetulle pääomalle vaadittavan tuoton kaukolämpöverkkoon ja tuotantolaitoksiin liittyen. Siirron pääoman tuotto on lämmön tuotantoon suhteutettuna
noin 9,0 EUR/MWh ja tuotantolaitoksien tuotto 11,4 EUR/MWh. Koska kaukolämpöjärjestelmät
ovat hyvin investointi-intensiivisiä, on pääoman tuottovaatimuksen osuus kaukolämmön myyntihinnasta suuri. 5 % pääoman tuottovaatimuksella lämmön hinnasta olisi katetta noin 30 %, johon
harva kaukolämpöyhtiö yltää. Pääoman tuottovaatimuksen kustannukset ovat yleensä käytetyssä
jaottelussa osin muiden kustannusten alla.
Oletukset kustannuslaskentaan:

Kaukolämpöverkon pääoman tuotto voidaan arvioida keskimääräisen putkipituuden (0,62
km/GWh) ja keskimääräisen rakentamiskustannuksen (287 EUR/m) perusteella. 300
GWh/a verkossa olisi tällöin kaukolämpöjohtoa keskimäärin 187 km ja sen uusinvestointiarvo 53,7 MEUR. 5 % tuotto tarkoittaisi lämmön hintaan suhteutettuna 9,0 EUR/MWh
kustannusta.

Tuotantolaitosten pääoman tuottoa arvioidessa määritetään tuotantolaitosten investointikustannus. Esimerkkinä on 300 GWh/a kaukolämpöverkko, jossa on tuotannossa kaukolämpötehoiltaan 50 MW Bio-CHP (1000 EUR/kW), 15 MW Biolämpökeskus (500 EUR/kW)
sekä 85 MW öljykattilat (150 EUR/kW). Uusinvestoinnin arvo on tällöin 70,3 MEUR. Pääoman tuotolla 5 % oletettu vuosituotto on 3,5 MEUR eli 11,4 EUR/MWh.
Muut kulut sisältävät mm. myyntiin, kehittämiseen ja hallintoon liittyviä kuluja sekä katteen.
Muut kulut vaihtelevat verkkojen välillä merkittävästi.
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Oletukset kustannuslaskentaan:

Muut kulut on määritetty asiakkaiden määrällä painotetusta myyntihinnan arvonlisäverottomasta keskiarvosta (energia ja tehomaksu) keskikokoisessa kerrostalossa, 67,4
EUR/MWh, (Energiateollisuus ry:n KL-hintataulukko 1.1.2021) siten, että muut kustannukset ovat em. keskimäärinen myyntihinta vähennettynä yllä esitetyillä kustannuksilla
Avaamismalli 1
Mallissa 1 eri lämmöntuottajat kilpailisivat ensisijaisesti muuttuvilla tuotantokustannuksilla, joka
vastaa keskimäärin luokkaa 37 % kaukolämmön arvonlisäverottomasta myyntihinnasta.
Kaukolämpöyhtiöt ostavat jo nyt paljon lämpöä kolmansilta osapuolilta, jolloin ero kolmannen
osapuolen saamaan hintaan kaukolämmön tuotannosta nykytilaan verrattuna olisi todennäköisesti
pieni. Jos julkisesti ilmoitettu kolmansien osapuolten tuotannon hinta pitäisi olla kaikille tuottajille
sama, niin todennäköisesti kaukolämpöyhtiön pitäisi ilmoittaa hinta ns. varman päälle, jotta se
sopisi varmasti kaikkiin olosuhteisiin. Tällöin tuottajan saama hintataso saattaisi jopa laskea nykytilasta.
Julkisesti ilmoitettu sitova hinta olisi todennäköisesti voimassa vain sillä hetkellä, koska muun
tuotantorakenteen muuttuessa myös tuotetun lämmön arvo muuttuu. Tällöin julkisesti ilmoitettu
tämän hetken hinta voisi olla tehtävän investoinnin kannalta hankalampi, kuin vapaaehtoisesti
sovittu esim. pidempiaikainen kiinteä hinta.
Avaamismalli 2
Malliin 1 verrattuna malli 2 tuo lämmön tuotannon muuttuvien kustannusten lisäksi myös kiinteät
tuotantokustannukset ja tuotannon pääoman tuoton kilpailun piiriin, kun omaksi yhtiökseen eriytetty lämmön tuotantoliiketoiminta joutuu kattamaan lämmön myynnillä myös kiinteät kulunsa.
Kilpailun piirissä mallissa on arvonlisäverottomasta kaukolämmön hinnasta luokkaa 60 %. Mallilla
ei ole vaikutusta siirron kustannuksiin tai muihin kustannuksiin, jotka säilyvät jakelu- ja myyntiyhtiöllä.
Kiinteiden tuotantokustannusten tuleminen kilpailun piiriin mallissa 2 parantaisi kolmansien osapuolten kilpailuasetelmaa malliin 1 verrattuna.
Kaukolämmön tuotannon kilpailutuksen rakenteesta riippuisi paljon, kuinka hyvin kilpailu toimisi
ja kuinka tasapuolinen kilpailu olisi nykyisten kaukolämmön tuottajien kanssa. Koska iso osa fossiilisten polttoaineiden ja turpeen korvausinvestoinneista on tarkoitus tehdä jo lähivuosina, voisi
tuleva kilpailutus lisätä epävarmuutta investointeihin.
Avaamismalli 3
Mallissa 3 tuotantomuodot ja lämmön myyjät kilpailisivat kaikista kustannuksista paitsi siirtoon
liittyvistä kustannuksista. Tällöin kilpailun alla olisi 80 % kaukolämmön arvonlisäverottomasta
hinnasta siirtoon liittyvien kustannusten osuuden ollessa noin 20 %.
Malli 3 voisi mahdollistaa tehokkaalle toimijalle mallia 1 ja 2 korkeammat tulot lämmön tuotannolle.
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Avaamismalli 2 ja erityisesti malli 3 toisivat suurimman osan kaukolämmön hinnasta kilpailun alle. Mallissa 3 vain siirtoon liittyvät kustannukset olisivat kilpailun ulkopuolella. Malli 1
ei todennäköisesti parantaisi merkittävästi tilannetta nykyisestä.

4.4

Vaikutukset loppuasiakkaan lämmön hinnoitteluun

Kuva 7 esittää 15 asunnon kerros- ja rivitalon keskimääräinen arvonlisäveroton kaukolämmön
hinta Energiateollisuus ry:n jäsenenä olevilla 228 kaukolämpöverkolla hinnan suuruusjärjestyksessä. Hinta on Energiateollisuus ry:n tilastoima kaukolämmön kokonaishinta 1.1.2021 sisältäen
energia- ja tehomaksun. Kuvasta voidaan lukea esimerkiksi, että 200 kaukolämpöyhtiöllä kaukolämmön hinta on yli 60 EUR/MWh.

Kuva 7. Kaukolämmön arvonlisäveroton hinta 15 asunnon kerrostalossa eri kaukolämpöyhtiöillä.

Kaukolämmön arvonlisäverottoman hinnan (tehomaksu + energiamaksu) aritmeettinen keskiarvo
on 70,3 EUR/MWh ja asiakkaiden määrällä painotettu keskiarvo 67,4 EUR/MWh. Hintaerot kaukolämpöverkkojen välillä ovat suuret. Kalleimmassa kaukolämpöverkossa kaukolämmön hinta on
99,04 EUR/MWh, joka on 47 % suurempi kuin asiakkaiden määrällä painotettu keskiarvo. Edullisimman kaukolämpöverkon hinta on 44,63 EUR/MWh, joka on 34 % asiakkaiden määrällä painotettua keskiarvoa edullisempi. Kalleimman kaukolämpöverkon lämmön hinta on 2,2-kertainen
edullisimpaan verrattuna.
Avaamismalli 1
Mallissa 1 ostovelvoitteen myötä sääntely koskisi vain noin 35-40 % kaukolämmön myyntihinnasta. Todennäköisesti kaukolämpöyhtiöiden ostolämmöstä maksama hinta ei juurikaan muuttuisi
nykytilanteesta ja vaikutus lämmönhankinnan kustannuksiin jäisi muutoksessa pieneksi. Lisäksi
mallissa 1 kaukolämmön hinnoittelu olisi edelleen kaukolämpöyhtiön määritettävissä eikä asiakas
voi valita kaukolämmön toimittajaa.
Edellä mainituista syistä johtuen ostovelvoitteen lisääminen kaukolämpöyhtiöiden lämmönhankintaan mallin 1 tapaan ei todennäköisesti juurikaan vaikuttaisi asiakkaiden kaukolämmön hintaan,
olettaen että kaukolämmön asiakashintaan ei tule sääntelyä.
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Avaamismalli 2
Mallin 2 käyttöönoton ansiosta kaukolämmön tuotantokustannukset voisivat laskea osassa verkoista. Myynti- ja jakeluyhtiölle jäävän hinnoitteluoikeuden sekä kilpailun piiriin tulevien kustannusten rajallisen osuuden vuoksi mallin asiakashintaa alentava vaikutus jäisi todennäköisesti varsin pieneksi. Mallissa 2 asiakas ei voi suoraan valita kaukolämmön toimittajaansa ja näin kilpailuttaa kaukolämmön hintaa.
Näistä syistä mallissa 2 ei todennäköisesti saavutettaisi juurikaan vaikutusta asiakkaiden kaukolämmön hintaan, olettaen että asiakashinnan sääntelyä ei oteta käyttöön.
Avaamismalli 3
Mallissa 3 asiakas ja lämmöntuottaja voivat vapaasti tehdä kahdenvälisen sopimuksen kaukolämmön toimittamisesta paikallisen kaukolämpöverkon välityksellä. Asiakas voi siis vapaasti valita
kaukolämpönsä myyjän ja myyjä vapaasti asettaa lämmön hinnan haluamalleen tasolle. Alkutilanteessa kaukolämpöverkossa olisi lämmöntuottajana vain nykyinen kaukolämpöyhtiö, mutta malli
mahdollistaisi myös uusien kaukolämpötoimijoiden tulemisen kaukolämpöverkkoon lämmön tuottajaksi ja/tai myyjäksi. Pelkkä mallin käyttöönotto ei siis automaattisesti luo verkkoon kilpailua,
vaan kolmansien osapuolten liittyminen verkkoon riippuu niiden verkossa näkemästä potentiaalista. Malli 3 voisikin lisääntyneen kilpailun ansiosta laskea kaukolämmön hintaa erityisesti kaukolämpöverkoissa, joissa kaukolämmön hinta on korkea. Edullisimmissa verkoissa vaikutus olisi todennäköisesti melko pieni.
Kiinteistökohtaisesti lämpöä on mahdollista ostaa palveluna jo nyt, mutta tällöin kiinteistö joutuu
sitoutumaan yleensä lämmön ostoon pitkän sopimuskauden ajaksi, jotta myyjä saa kuoletettua
investointinsa. Kiinteistökohtaisessa ratkaisussa myyjällä ei ole vaihtoehtoisia asiakkaita, jos lämmönmyynti alkuperäiselle asiakkaalle loppuu. Pienissä taantuvissa kunnissa kiinteistöjen arvo on
pieni. Tällöin kohtuullisen suurta investointia kiinteistökohtaiseen lämmöntuotantoratkaisuun tai
pitkää sopimuskautta ei koeta välttämättä houkuttelevaksi ratkaisuksi. Tämä puolestaan voi johtaa tilanteeseen, jossa korkeakaan kaukolämmön hinta ei aiheuta suuressa määrin siirtymistä
kaukolämmöstä vaihtoehtoisiin menetelmiin, kuten maalämpöön. Alhaisten kiinteistöjen hintojen
alueille maalämpö investointina saattaa muodostua varsin suureksi koko kiinteistön arvoon nähden.
Mallissa 3 jokin toimija voisi tehdä vastaavan investoinnin kaukolämpöverkon varrelle ja myydä
lämpöä siitä ilman pitkäaikaista sitoutumista asiakkaalta. Mikäli alkuperäinen asiakas ei enää ostaisi lämpöä, voisi myyjä myydä saman lämmön toiselle asiakkaalle. Mahdollisuus hyödyntää lämpöverkkoa kiinteistökokoluokan ratkaisujen lämmönjakelussa voisi siis tuoda lisätä kilpailua ja rajoittaa hintojen nousua myös taantuvissa verkoissa.
On myös hyvä huomata, että ottamalla malli 3 käyttöön hyväksytään mahdollinen kaukolämpöverkkojen sisäinen asiakashintojen eriytyminen, johtuen eroista asiakkaiden houkuttelevuudessa
lämmöntuottajien näkökulmasta. Nykytilassa samassa kaukolämpöverkossa samanlaisella kiinteistöllä on sama kaukolämmön hinta. Mallissa 3 tälle ei ole mitään taetta, vaan kaukolämmön
hinnoittelu olisi markkinaehtoisesti täysin vapaata.
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Malleissa 1 ja 2 kaukolämmön tuotannon kilpailu koskisi vain osaa kaukolämmön hinnasta. Vaikutus kaukolämmön hintaan olisi todennäköisesti pieni, olettaen että asiakashintaa ei säänneltäisi.
Malli 3 mahdollistaisi asiakkaalle verkon kautta toimitettavan kaukolämmön kilpailuttamisen, edellyttäen että kilpailevaa tarjontaa (tuotantoa) syntyisi verkkoon liitettäväksi.

4.5

Järjestelmän tekninen toimivuus

Kaukolämpöverkon säätöperiaate on melko yksinkertainen. Säädettäviä suureita ovat vesivirta,
menoveden lämpötila, kaukolämpöpumppujen paine-ero, paine-ero asiakkailla sekä paluupaineen
tasoa (Kuva 8). Verkon säätö tapahtuu pääasiassa automaatiojärjestelmän avulla ilman manuaalisia säätöjä, mutta esimerkiksi varakattiloiden käynnistys saattaa vaatia huoltomiehen paikallakäyntiä.

Kuva 8. Kaukolämpöverkosta säädettävät suureet.

Verkon avaamismalleista riippumatta verkkoa säädettäisiin samalla periaatteella. Lämpö tuotettaisiin verkkoon ns. virtuaaliseen kauppapaikkaan. Tuotettu lämpö ei siirtyisi fyysisesti lämmöntuottajan omille asiakkaille, vaan jakautuisi tuotantolaitoksen lähialueen kuluttajille. Tämä toimisi vastaavasti kuin sähkö- ja kaasuverkoissakin.
Vesivirta
Kaukolämpöverkossa lämmön asiakkaat säätävät kaukolämpöverkon vesivirtaa lämmönjakokeskusten säätöventtiileillä. Lämmönjakokeskuksen kaukolämpölinjan (primääripuoli) venttiilin asentoa muutetaan siten, että lämmönjakokeskuksen kiinteistön puoleisessa lämpöverkossa (sekundaaripuoli) lämpötila pysyy haluttuna.
Kaukolämpöyhtiöllä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa verkon kokonaisvesivirtaan rajoittamatta joidenkin asiakkaiden lämmön saantia.
Nykytilassa ja kaikissa avausmalleissa vesivirran säätö tapahtuisi samalla tavalla, jolloin avausmallien käyttöönotolla ei olisi kustannusvaikutusta.
Menoveden lämpötila
Menoveden lämpötila on oltava eri tuotantolaitosten välillä lähellä toisiaan, koska verkossa eri
tuotantolaitosten vesi kohtaa jossain kohtaa verkkoa ja tämä kohta liikkuu verkossa jatkuvasti.
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Mikäli lämpötilaero olisi merkittävä (yli useita asteita), vaihtuisi joidenkin lämmönjakokeskusten
ja kaukolämpöputkien lämpötila hyvin nopeasti aiheuttaen rasitusta putkiin ja laitteisiin. Sivuvirtana voidaan syöttää samaan suuntaan liikkuvaan veteen myös erilämpöistä vettä, mutta tätä
tehdään vain poikkeustapauksessa.
Menoveden lämpötilaa säädetään tavallisesti ulkolämpötilan mukaan. Käytettävään lämpötilaan
vaikuttaa erityisesti kiinteistöjen lämmönjakokeskusten mitoituslämpötila, jolloin lämpötehon siirtoon kiinteistön verkkoon tarvitaan tietty lämpötila. Rajoituksen kaukolämpöverkon lämmön siirtokyvyssä voi myös aiheuttaa tarvetta nostaa lämpötilaa.
Kaukolämpöyhtiö määrittää käytetyn menolämpötilan tuotantolaitosten automaatiojärjestelmään.
Avausmalleissa kaukolämmön jakeluyhtiö määrittäisi menolämpötilan asetusarvon, ja tuotantolaitokset asettaisivat menolämpötilan tämän asetusarvon mukaiseksi. Avausmallien käyttöönotto ei
lisäisi kustannuksia, vaan menolämpötilaa säädettäisiin hyvin nykytilan kaltaisesti.

Kaukolämpöpumppujen paine-ero
Kaukolämpöpumppujen paine-eron säädöllä jaetaan asiakkaiden määrittämä vesivirta tuotantolaitosten välillä. Menolämpötilaa pidetään asetusarvossa ja tuotantolaitoksen kaukolämpöpumppujen
vesivirtaa säädetään siten, että tuotantolaitoksen lämpöteho on haluttu.
Kaukolämpöverkossa yksi tuotantolaitos on säätävä laitos. Säätävänä laitoksena on sillä hetkellä
kalleimman tuotantokustannuksen laitos ja muut tuotantolaitoksen pyritään pitämään maksimiteholla tai muuten halutussa tehossa. Laitoksilla on esimerkiksi minimitehot, jolloin tietyissä ajotilanteissa laitos halutaan pitää päällä, mutta se on minimiteholla tuottaen mahdollisimman vähän
lämpöä. Säätävän laitoksen kaukolämpöpumput ohjaavat asiakkaiden paine-eroa (ks. seuraava
kohta) ja kaikkien muiden laitosten kaukolämpöpumppuja säädetään tämän periaatteen mukaan.
Avaamismalleissa kaukolämpöverkon toiminnan kannalta olisi eduksi, jos jakeluyhtiö vastaisi
kaikkien kaukolämpöpumppujen säädöstä, jolloin jakeluyhtiö pystyisi jakamaan tuotannon laitosten välillä ja pitäisi huolen koko verkon painetasapainosta. Mikäli tuotantolaitokset säätäisivät itse
kaukolämpöpumppuja, on vaarana, että epäoptimaalinen pumppujen säätö saa kaikkien tuotantolaitosten tuotannon huojumaan. Avaamismalleilla ei ole merkittävää vaikutusta nykytilaan eikä ne
siten lisäisi kustannuksia merkittävästi.
Asiakkaiden paine-ero
Edellisen kohdan mukaisesti säätävän laitoksen kaukolämpöpumppujen paine-eroa säädetään siten, että paineen kannalta viimeisen asiakkaan (eli kaikkien asiakkaiden) paine-ero lämmönjakokeskuksen yli on vähintään 0,6 bar.
Suuremmissa kaukolämpöverkoissa on myös välipumppaamoita. Välipumppaamot jakavat verkon
useaan osaan. Säätävä laitos ja välipumppaamot huolehtivat asiakkaiden 0,6 bar paine-erosta niiden painepuolella. Eli esimerkiksi yhden välipumppaamon verkossa säätävä tuotantolaitos säätää
kaukolämpöpumppujen paine-eroa siten, että välipumppaamoa ennen kaikilla asiakkailla on tarvittava 0,6 bar paine-ero. Välipumppaamo taasen huolehtii, että sen painepuolella kaikilla asiakkailla on 0,6 bar paine-ero käytettävissä.
Verkossa, joissa on isoja korkeuseroja, voi olla myös paineenalennusventtileitä.
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Avaamismalleissa kaukolämpöpumppujen säätö tapahtuisi hyvin nykytilan mukaisesti aiheuttamatta merkittäviä lisäkustannuksia.
Paluupaineen taso
Verkon paluupaineen tasoa säädetään yhdestä kohtaa verkkoa. Tavallisesti paineenpito on päätuotantolaitoksella. Paineenpidon tarkoituksena on pitää paluupaineen taso riittävänä, jotta myös
verkon korkeissa kohdissa paine pysyy ylipaineisena. Paineenpito tapahtuu poistamalla ja lisäämällä verkkoon vettä. Paineenpitoon liittyy tyypillisesti myös lisäveden valmistus ja syöttö kaukolämpöverkkoon.
Paineenpito tapahtuisi avaamismalleissa kuten nykytilassakin, joten avaamismallit eivät lisäisi
kustannuksia merkittävästi. Paineenpidosta vastaisi todennäköisesti myös avausmalleissa jokin
tuotantolaitoksista nykyiseen tapaan.
Paineenpito tapahtuisi nykyiseen tapaan lisäämättä kustannuksia merkittävästi.

Teknisesti kaukolämmön jakelu toimisi kaikissa avausmalleissa samoin periaattein kuin nykytilassa kanssa ilman merkittäviä teknisiin järjestelyihin kohdistuvia lisäkustannuksia, mikäli jakeluyhtiöllä olisi mahdollisuus operoida tuotantolaitosten kaukolämpöpumppuja.

4.6

Uuden tuotannon ja asiakkaiden liittäminen

Uudelle lämmöntuotannolle tarvittaisiin todennäköisesti liittymismaksu, joka perustuisi todellisiin
kustannuksiin. Verkon eri osista saadaan syötettyä kaukolämpöverkkoon eri määrä lämpöä. Esimerkiksi verkon latvaosilta merkittävän lämpötehon siirto kaukolämpöverkkoon saattaisi vaatia
merkittäviä nykyisen verkon vahvistuksia uuden liityntäjohdon lisäksi.
Huomioitavaa on kuitenkin, että uuden lämmöntuottajan asiakkaiden sijainnilla ei olisi vaikutusta
liittymismaksuun, sillä lämpö jakautuisi fyysisesti tuotannon lähellä oleville asiakkaille ja lämpökauppa tapahtuisi tuotannon/myyjän ja asiakkaan välillä virtuaalisesti.

Uuden tuotannon ja uusien asiakkaiden liittämisen teknisten järjestelyjen kustannukset eivät eroa nykytilasta eikä mallien välilläkään ole eroa. Uusi tuotanto vaatisi liittymismaksun, jolla katettaisiin kaukolämpöverkkoon tarvittavien vahvistuksien ja muutosten kustannuksia.

4.7

Lämmön tasehallinta ja -vastuu

Kaukolämmön tuotannon ja kulutuksen tulee olla periaatteessa yhtä suurta samanaikaisesti, kuten sähkö- ja kaasuverkossakin. Menolämpötilan muuttuessa voi ajoittain teho olla kuitenkin erisuurta. Tehotasapainon ylläpitoa ei pystytä tekemään suunnitelmallisesti riittävällä tarkkuudella,
vaan yksi tuotantolaitos jokaisessa kaukolämpöverkossa säätää jokaisella hetkellä kaukolämmön
tuotantoa vastaavaan kulutusta. Säätävänä laitoksena käytetään muuttuvilta kustannuksiltaan
tarkasteluhetkellä korkeimman kustannuksen laitosta.
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Verkon tasevastaavalla tarkoitetaan tahoa, joka huolehtii tuotannon pysymisestä yhtä suurena
lämmön kulutuksen kanssa.
Avaamismalli 1
Mallissa 1 tasevastuu säilyy nykyisellä kaukolämpöyhtiöllä ja tuotannon säätö tapahtuu hyvin vastaavasti kuin nykyisinkin.
Avaamismalli 2
Mallissa 2 jakelu- ja myyntiyhtiöllä ei ole omaa lämmöntuotantoa, vaan säätölämpö pitää ostaa
tuottajilta. Tämän takia taseen hallinta pitää olla mukana lämmön kilpailutuksen rakenteessa.
Avaamismalli 3
Lämpötaseen ylläpitoon tarvitaan säätölämpömarkkinat. Mikäli jonkin myyjän tuotantolaitokset
tuottavat lämpöä vähemmän kuin heidän asiakkaansa lämpöä käyttävät, niin kyseisen myyjän on
ostettava puuttuva lämpö muilta lämmön tuottajilta. Siirtoyhtiön on täten pidettävä yllä markkinapaikkaa säätölämmölle.

Tasehallinnan ja -vastuun osalta periaatteeltaan mallit ovat lähellä nykytilaa ja toisiaan,
mutta mallissa 2 ja 3 tarvitaan säätölämpömarkkinat, jonka perusteella yksi lämmön tuottaja vastaa taseen hallinnasta ja säätää lämmön tuotantoa kullakin ajanhetkellä

4.8

Lämpömarkkinan toteuttaminen

Tässä luvussa tarkastellaan lämpömarkkinaan liittyviä periaatteita ja toimintamalleja erityisesti
avaamismallin 3 osalta. Riippuen toteutuksesta, havaintoja voidaan soveltaa osin myös avaamismalliin 2.
Kauppajakson pituus
Sähkömarkkinalla spot-kauppaa käydään seuraavalle päivälle tuntitasolla. Samaa sykliä voitaisiin
hyödyntää myös kaukolämpöverkoille, mutta verkkojen pienuuden takia myös lyhyempi aikasykli
voisi olla mahdollista. Sähkömarkkinat ovat menossa 15 min kaupankäyntisykliin ja kaukolämpöverkkojen pienuuden takia se olisi kaukolämpöverkolle nykyistä sähkömarkkinan tunnin sykliä parempi. Tämä tarkoittaa siis, että kaupankäyntijaksolla tuottaja tuottaa keskimäärin luvatun tehon.
Pitkällä kaupankäyntijaksolla erot tuotannossa kaupankäyntijakson sisällä voisivat olla suuria.
Kuten luvussa 4.5 mainitaan, niin kaukolämpöverkossa asiakkaat määrittävät vesivirran kaukolämpöverkossa ja tuotantolaitosten kaukolämpöpumpuilla jaetaan tämä vesivirta tuotantolaitosten
välillä. Tuotantolaitokset ajavat yleensä ulkolämpötilasta riippuvaa menolämpötilaa ja menolämpötilan on oltava lähellä sama kaikissa tuotantolaitoksissa samalla ajanhetkellä verkon ja asiakaslaitteiden teknisen kestävyyden takia. Koska asiakkaat määrittävät kaukolämpöverkon lämpötilan
ja myös menolämpötila on määritettynä, on tuotantolaitosten tuotettava kulutuksen verran tehoa
kaukolämpöverkkoon. Tehotasapainoa säätää yksi laitos kerrallaan, jolloin muille tuotantolaitoksille menemätön vesivirta kulkee säätävän laitoksen kautta. Kun menolämpötila pidetään asetusarvossa, on tuotanto sama kulutuksen kanssa.
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Mikäli tuotantotehoa on vähemmän kuin kulutusta, laskee menolämpötila säätävällä tuotantolaitoksella. Vesi virtaa kaukolämpöputkessa kohtuullisen hitaasti, jolloin voi kestää jopa tunteja ennen kuin tämä alempi lämpötila on pääosin saavuttanut asiakkaat. Tätä käytetään lämmön varastoimiseen verkkoon eli verkon akuttamisessa. Akuttaminen voidaan tehdä valmiiksi menolämpökäyrään, jolloin saadaan tasattua lämmön kulutusvaihteluita, kuten tyypillistä aamupiikkiä. Tuotantolaitosten on kuitenkin tuotettava samaan aikaan lämpöä samalla lämpötilalla, joten yksittäinen tuotantolaitos ei voi laskea menolämpötilaa. Mallissa 3 lämmön siirtoyhtiö voi ottaa tämän
huomioon kaikkien tuotantolaitosten menolämpötilakäyrässä. Menolämpötilan muutosten takia
lämmön kulutus- ja tuotantotehot voivat poiketa toisistaan samalla hetkellä, joka tulee ottaa huomioon lämmön jaossa eri tuotantolaitoksille.
Kun menolämpötila pidetään asetusarvossa ja tuotantoa on vähemmän kuin kulutusta, asiakkaiden tarvitsemaa vesivirtaa ei saada kierrätettyä tuotantolaitosten kautta eli verkkoon tuotantolaitosten kautta siirtyvä vesivirta pyrkisi pienentymään. Tuotantolaitosten lähellä olevat asiakkaat
saavat kuitenkin otettua tarvitsemansa vesivirran, jolloin tuotantolaitoksista kauimmaisten asiakkaiden paine-ero laskee ja siten he eivät saa tarvitsemaansa vesivirtaa ja siten tehoa. Tämä ilmenisi hyvin pienenä paine-erona viimeisillä asiakkailla. Tällöin tehotasapaino asettuu tuotannon ja
kulutuksen osalta samaksi, mutta kaikki asiakkaat eivät ole saaneet haluamaansa lämpöä. Tehovajaus ei siis jakaannu verkossa tasan, vaan se kohdistuu verkossa kauimmaisiin asiakkaisiin.
Paine-eron lasku etenee verkossa nopeasti saavuttaen verkon kokonaan sekunneissa tai minuuteissa.
Tehotasapainon ylläpitämiseksi lyhyt kauppajakso on siis tarpeellinen.
Markkinamallin päätapahtumat
Kuva 9 esittelee tarvittavan lämmön markkina-alustan rakennetta.

Kuva 9. Mallin 3 toimijat ja niiden välillä kulkeva informaatio.
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Markkinamallin päätapahtumat:
1) Tuottajat
a. arvioivat asiakkaidensa lämmön tarpeen kauppajaksolle (esim. seuraava päivä)
Asiakkaidensa historiadatan, sääennusteen, viikonpäivän jne. perusteella. Vastaavaa lämmöntarpeen ennustamista tehdään jo nyt ja nykyään mitatuilla tiedoilla
ennuste saadaan tehtyä riittävällä tarkkuudella.
b. Ilmoittavat jakeluyhtiön ylläpitämälle markkinapaikalle tuotantosuunnitelmansa
kauppajaksolle
c. Ilmoittaa kykynsä tuottaa enemmän tai vähemmän lämpöä suunnitelmaan nähden
ja tämän muutoksen kustannus (säätölämpömarkkinat)
2) Jakeluyhtiö
a. Ilmoittaa tuottajille tarvittavan menolämpötilan kullekin ajankohdalle
b. Ilmoittaa tiedot säätävistä laitoksista (edullisin säätölämpömarkkinalla)
c. Ohjaa tuottajien kaukolämpöpumppuja sovitun kaukolämpötehon siirtämiseksi.
Huippukattiloissa voi olla puutteellisia automaatiojärjestelmiä ohjauskomennon
vastaanottamiseksi, mutta erityisesti perustuotannossa ulkopuolinen ohjauskomento on tehtävissä kohtuullisin kustannuksin. Menolämpötilan vaihtelun takia
lämmön kulutus ei välttämättä ole sama tuotantotarpeen kanssa jokaisella ajanhetkellä. Tämä tulee ottaa huomioon vesivirran jaossa laitosten välillä.
3) Asiakkaat
a. Asiakkaan mitattu lämpöteho toimitetaan tuottajalle tuotantosuunnitelmaa ja laskutusta varten. Lämpö tuotettaisiin kaukolämpöverkkoon tehtyjen tuotantosuunnitelmien mukaan. Tuotanto ja kulutus tasapainotettaisiin säätölämpömarkkinan
avulla ja kustannukset tasattaisiin jälkikäteen. Tämän takia Asiakkaiden lämpötehon mittaus ei tarvitse olla tiedossa tarkasti esimerkiksi 15 minuutin välein, vaan
esimerkiksi tuntimittaus olisi todennäköisesti riittävä. 15 minuutin tehon tarve voitaisiin määrittää myös laskennallisesti tuntitehosta. Tuntitiedot ovat saatavilla
suurimmassa osaa kaukolämpöverkkoja jo nyt.
b. Asiakkaan mitattu lämpöteho toimitetaan jakeluyhtiölle säätölämpömarkkinoita
varten
c. Asiakkaiden (valikoitujen) tai muiden valikoitujen verkon paikkojen paine-erotieto
toimitetaan jakeluyhtiölle pumppujen säätämistä varten
d. Asiakkaiden lämpötilat toimitetaan jakeluyhtiölle verkon menolämpötilan määritystä varten
Verkkokohtaiset vaatimukset lämmöntuotannolle
Tulevaisuudessa kaukolämpöjärjestelmien tehokkuutta ja kestävyyttä saatetaan alkaa tarkastella
myös verkkokohtaisesti. Tämä voi ilmentyä esim. minimivaatimuksina uusiutuvan energian ja
hukkalämpöjen osuudesta tuotannossa. Mallissa 1 vastuu tuotantokokonaisuudesta on kaukolämpöyhtiöllä. Sekä mallin 2 että mallin 3 osalta lienee yksinkertaisinta ja tasapuolisinta varmistaa
vaatimusten toteutuminen asettamalla vastaavat velvoitteet jokaiselle yksittäiselle tuottajalle.

4.9

Kauppapaikan IT-alusta ja sen kustannukset

Sama kauppapaikan rakenne toimisi kaikille kaukolämpöverkoille, joten jokaisen kaukolämmön
tulevan jakeluyhtiön ei tarvitsisi kehittää omaa kauppapaikkaa. Tällöin kauppapaikan ja IT-järjestelmien kustannukset on mahdollista pitää kohtuullisina.
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Kauppapaikka-alustan toteutukseen vaikuttaa jonkin verran se, miten (normaalin) lämpömarkkinan ja säätölämpömarkkinan kilpailutus toteutetaan. Mikäli lämmöntuotanto toteutetaan pitkäkestoisilla, esim. useiden vuosien mittaisilla sopimuksilla, ei mallin 2 kilpailutustoiminnallisuutta ole
välttämätöntä sisällyttää alustaan. Mikäli kilpailutus tapahtuisi päivittäin sähkömarkkinan tapaan,
on kilpailutustoiminnallisuus käytännössä välttämätön. Asiakkaalle suuntautuva kaupankäynti tapahtuu alustan ulkopuolella.
Toteutetussa tarkastelussa on oletettu, että mallissa 1 kolmansien osapuolten ja kaukolämpöyhtiön välistä kaupankäyntiä ei toteuteta sähköisen kauppapaikan kautta ja verkon lämpötaseen
hallinto toteutetaan nykyisillä järjestelmillä. Mallien 2 ja 3 osalta kauppapaikka-alustan toteutusta
ja siitä aiheutuvia kustannuksia on arvioitu seuraavassa.
Kaupankäynti on mahdollista yhden tai useamman alustan kautta. Yhden alustan tapauksessa
luontevin toimintamalli lienee, että kaukolämpöliiketoimintaa valvova viranomainen, verkkoyhtiöiden yhteenliittymä tai vastaava toimija tilaa kauppapaikka-alustan yhdeltä alustatoimittajalta,
joka vastaa alusta toteutuksesta ja ylläpidosta sen elinkaaren ajan. Toimintamallissa sama kauppapaikka on käytössä kaikissa avointa kauppaa käyvissä verkoissa. Kaupankäyntiin osallistuvat
toimijat saavat alustan käyttöönsä lisenssi- tai käyttömaksua vastaan.
Toinen vaihtoehto on monen kauppapaikka-alustan hyödyntäminen niin, että jokainen verkko/jakeluyhtiö valitsee itse käyttämänsä alustan ja sen toimittajan. Mallissa alustan yhteenlaskettujen
kehityskulujen määrä kasvaa yhden alusta malliin verrattuna, mutta toisaalta alustojen kehitys ja
ylläpito alistetaan kilpailulle.
Vaihtoehtona on myös toimintamalli, joka mahdollistaa useamman kauppapaikka-alustan käytön
jokaisessa avoimen kilpailun verkossa. Tällöin siis jokainen yksittäinen toimija voi valita kaupankäyntiin käyttämänsä alustan. Eri alustojen yhteensopivuuden takaamiseksi malli edellyttää yhteisten kaupankäynnin standardien sopimista ennen alustakehityksen aloittamista.
Alustakehityksen ja ylläpidon kustannusten osalta on tarkasteltu kahta vaihtoehtoa. Perustoiminnallissuutta, joka mahdollistaa:




lämmön hinnan kilpailutuksen (normaalitilanne)
säätö-/reservilämpömarkkinan kilpailutuksen (tuotannon ja kulutuksen epätasapainon
hallintaan)
verkon lämpötaseen seurannan ja hallinnan,

sekä tarjoaa rajatun automaation markkinapaikalle liittymisen ja operoinnin helpottamiseksi.
Pidemmälle kehitetty vaihtoehto on laaja toiminnallisuus, joka sisältää edellisten lisäksi standardit
avoimet rajapinnat ja pitkälle viedyn älykkään automaation markkinapaikalle liittymisen ja operoinnin tekemiseksi mahdollisimman edulliseksi kaikille toimijoille.
Taulukko 1 esittää asiantuntija-arvion perustoiminnallisuus ja laaja toiminnallisuus -toteutusten
mukaisista investointi- ja ylläpitokustannuksista sekä toimijakohtaisista liittymis- ja operointikustannuksista. Arvoja tulee tarkastella suuntaa antavina, sillä ne perustuvat varsin karkeisiin olettamuksiin kauppapaikka-alustan toteutuksesta. Investointikustannusten laskennassa käytetyt tarkemmat oletukset on esitetty liitteessä 1.
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Taulukko 1. Asiantuntija-arvio perustoiminnallisuus ja laaja toiminnallisuus -toteutusten mukaisista investointija ylläpitokustannuksista se toimijakohtaisista liittymis- ja operointikustannuksista.

Perustoiminnallisuus

Laaja toiminnallisuus

750 – 1500k€
150 – 300k€

1,8 – 3,7M€+
360 – 740k€+

Investointikustannus
Ylläpitokustannus / v*

Liittymis- ja operointikustannus
~20k€
markkinapaikan toimijoille
* Oletus: ~20% investointikustannuksesta vuosittain

<10k€

Arvion mukaisesti alustainvestoinnin perustoiminnallisuuden vuosikustannukseksi saadaan 122–
244 k€ (tasaerä 1 krt/v, käyttöaika 10 v, laskentakorko 10 %). Kun tähän lisätään alustan vuotuiset ylläpitokustannukset 150–300 k€, saadaan alustan vuotuisiksi kokonaiskustannuksiksi 272–
544 k€.
Taulukko 2 esittää 544 k€ vuosikustannusten kohdentuminen myytyä energiamäärää kohti, jos
käytössä on yksi yhteinen alusta, jonka kustannukset jaetaan kaukolämpö-/verkkoyhtiöiden kesken. Kustannuksista on laskettu skenaarioita riippuen pienimmän mukaan otettavan verkon
koosta. Järjestelmän kustannukset vaihtelivat välillä 1c/MWh (kaikki verkot) – 4c/MWh (vähintään
2 000 GWh). Aineistona on käytetty Energiateollisuus ry:n kaukolämpötilasto 2019:ssä2 olevia
kaukolämpöverkkoja (191 verkkoa). Järjestelmäkustannukset on laskettu tuotettua energiamäärää kohti, koska kustannusten kohdentaminen järjestelmän käyttäjille on oikeudenmukaisinta toteuttaa käytön mukaan.

Taulukko 2. Laskelma kauppapaikka-alustan vuotuisista kustannuksista myytyä energiamäärää kohti.

Verkot (suluissa pienin mukaan mahtuva
verkko)

KL:n
käyttö
yhteensä

Järjestelmäkustannus

Järjestelmäkustannus

[GWh]

Osuus
KL:n
kokonaiskäytöstä
[%]

[k€]

[€/MWh]

Yli 2000 GWh verkot (Turku)

13 726

35 %

544

0,04 €

Yli 1000 GWh verkot (Kuopio)

20 901

54 %

544

0,03 €

Yli 500 GWh verkot (Seinäjoki)

24 628

63 %

544

0,02 €

Yli 300 GWh verkot (Rauma)

28 773

74 %

544

0,02 €

Yli 200 GWh verkot (Jyväskylän seutu)

30 016

77 %

544

0,02 €

Yli 100 GWh verkot (Siilinjärvi)

34 102

88 %

544

0,02 €

Kaikki verkot

38 791

100 %

544

0,01 €

Edellä järjestelmäkustannukset on laskettu käytettyä energiayksikköä kohti, olettaen alustalle 10
vuoden käyttöaika. Alustakehittäjän alustan käytöstä perimät maksut riippuvat kuitenkin valitusta
toimintamallista. ”Järjestelmän läpi kulkeneeseen” energiamäärän perustuva maksu (€/MWh) on
yksi looginen vaihtoehto. Lisäksi liittymisestä saatetaan periä erillinen liittymismaksu.
Jokaiselle järjestelmään liittyvälle toimijalle aiheutuu em. kustannusten lisäksi kertaluonteinen liittymis- ja operointikustannus, jonka perustoiminnallisuus-vaihtoehdossa on arvioitu olevan noin
20 k€. Pidemmälle viety toiminnallisuuksien kehitys helpottaa ulkopuolisten toimijoiden liittymistä

2

Energiateollisuus ry, Kaukolämpötilasto 2019, https://energia.fi/files/5385/Vuositaulukot_19_FI.xlsx.
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järjestelmään ja alentaa näin myös siitä aiheutuvaa liittymis- ja operointikustannusta. Mitä useampi toimija liittyisi alustan käyttäjäksi, eli mitä pienempiä verkkoja markkinoiden avaaminen
koskisi, sitä pidemmälle toiminnallisuuksien kehitys on kannattavaa viedä.

4.10

Mallien muita liitännäiskustannuksia

Tässä luvussa tarkastellaan eri avaamismallien toimeenpanoon liittyviä kustannuksia. Tällaisia
kustannuksia ovat esimerkiksi mallissa 2 lämmöntuotannon eriyttämisen ja mallissa 3 verkkotoiminnan eriyttämisen kustannukset.
Tarkastelun oletuksena on, että tuotantorakenteen ja verkostotekniikan muutosten suorat kustannusvaikutukset viedään aiemmin kuvatulla tavalla asiakashintaan tai laskutetaan muuten kustannusvastaavasti. Tällaisia suoria kustannuksia ovat esimerkiksi muuttuvat kaukolämmön tuotantotai hankintakustannukset, uuden tuotannon verkkoon liittämisen kustannukset ja asiakasliittymien
muutosten kustannukset. Tämän luvun tarkastelu kohdistuu muihin kustannuksiin, joita on tässä
nimitetty liitännäiskustannuksiksi.
Eri mallien toimeenpanon liitännäiskustannuksia kaukolämpöyhtiöissä tarkastellaan seuraavan jaottelun pohjalta

liiketoiminnan eriyttämiskustannukset, kertaluonteinen transaktiokustannus (eur)

käyttö- ja kunnossapitotoiminnan kustannusten muutos toimintojen eriyttämisen takia, esimerkiksi henkilöstön yhteiskäytön synergioiden väheneminen (eur/a)

johdon ja hallintotoimintojen kustannusten muutos toimintojen eriyttämisen takia (eur/a)

henkilötyön lisääntyminen lämmön hankinnassa ja tasehallinnassa niiden monimutkaistumisen
takia (eur/a)

rajapintakustannusten lisääntyminen uusien asiakas- tai organisaatiorajapintojen takia, johtuen lisääntyvästä markkinointitarpeesta, vuorovaikutuksesta, viestinnästä yms. (eur/a)

muut tietojärjestelmien muutoksen kustannukset, esim. tasehallinta, tuotannon optimointi, …
Uusien avoimen markkinan IT-alustan kustannukset on arvioitu edellisessä luvussa.

Tarkastelussa arvioidaan lyhyesti myös muille sääntely- ja valvontatoiminnan (viranomaistoiminnan) lisääntyviä kustannuksia.
Kustannusten arviointi on tehty pääpiirteisenä ja suuntaa antavana, perustuen Rambollin asiantuntijoiden yhteiseen näkemykseen. Henkilötyökustannuksena on käytetty kautta linjan 60 000
euroa vuodessa, mitä lukua on viime aikoina käytetty paljon mm. lainsäädännön valmistelussa.
Avaamismalli 1
Mallissa 1 kaukolämpöyhtiölle on määrätty velvoite ostaa kolmansien osapuolten tuottamaa lämpöä verkkoon, mikäli tuotetulle / ostettavalle lämmölle asetetut julkiset ehdot täyttyvät. Uuden
tuotannon verkkoon liittymiselle on erillinen liittymismaksu. Kaukolämpöyhtiö on tasevastuullinen
toimija, joka nykymallin tapaan vastaa omasta lämmöntuotannostaan, oman ja ulkopuolisen tuotannon ajojärjestyksen määrittämisestä, lämmön jakelusta sekä lämmön myynnistä asiakkaille.
Mallissa mahdollinen sääntely kohdistuu kaukolämpöyhtiöiden lämmön oston ehtoihin ja niiden
käytännön soveltamiseen.
Taulukko 3 esittää mallin 1 arvioituja toimeenpanon liitännäiskustannuksia.
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Taulukko 3. Mallin 1 (ostovelvoite) toimeenpanon liitännäiskustannusten arviointi.

Minimiarvio
0 eur

Maksimiarvio
0 eur

Perusteluja, tarkennuksia
Ei eriytetä mitään

0 eur/a

0 eur/a

Ei eriytetä mitään

0 eur/a

0 eur/a

Ei eriytetä mitään

Henkilötyön lisääntyminen lämmön hankinnassa ja tasehallinnassa
Rajapintakustannusten lisäys uusien asiakas- tai organisaatiorajapintojen takia

12 000 eur/a (1/5
htv)

60 000 eur/a (1 htv)

0 eur/a

6 000 eur/a (1/10
htv)

Pienissä yhtiöissä vähän
liittyjiä, isoissa yhtiöissä
on jo nyt useita lämmön
tuotantomuotoja
Sisältyy osin edelliseen,
yhteydenpito lämmöntuottajiin

Muut tietojärjestelmien muutoksen kustannukset

5000 eur/a

10 000 eur/a

Yhteensä
Sääntelytoiminnan
kustannukset

17 000 eur/a
12 000 eur/a (1/5
htv)

76 000 eur/a
30 000 eur/a (1/2
htv, tasoa 0.5 htp
kaukolämpölaitosta
kohti)

Liiketoiminnan eriyttämiskustannukset
(kertakustannus)
Käyttö- ja kunnossapitotoiminnan kustannusten muutos toimintojen eriyttämisen
takia
Johdon ja hallinnon
kustannusten lisäys
toimintojen eriyttämisen takia

Hieman monimutkaistuva
tasehallinta, tuotannon
optimointi
Sääntely vähäistä, kohdistuu julkisten liittämisvelvoitteiden valvontaan

Mallin 1 kustannusvaikutus kaukolämpöyhtiön tasolla riippuu pitkälti siitä, miten paljon yhtiöllä on
nykytilanteessa portfoliossaan lämmöntuotantomuotoja ja lämmönlähteitä. Jos niitä on useita erilaisia, niin tuotannon optimointiin ja tasehallintaan on valmiit prosessit ja järjestelmät, ja lisäkustannuksiksi jää uusien tuottajien rajapinnan hoitaminen.
Avaamismalli 2
Mallissa 2 (Säännelty tuotannon kilpailu) nykymuotoisten kaukolämpöyhtiöiden lämmöntuotanto
eriytetään omaksi liiketoiminnakseen. Eriytetty lämmöntuotanto kilpailee myynnistä kolmansien
osapuolten lämmöntuotannon kanssa. Kilpailutuksesta vastaa aiemmasta kaukolämpöyhtiöstä jäljelle jäänyt kaukolämmön myynti- ja jakeluyhtiö. Sääntely koskee kilpailutuksen toteutusta.
Lämmön myynti- ja jakeluyhtiö vastaa lämmön kilpailutuksesta, lämpötaseesta, eri tuotantoyksiköiden optimaalisesta hyödyntämisestä lämmön tuotannossa ja tasehallinnassa, lämmön jakelusta
loppuasiakkaille sekä myynnistä. Mallissa lämpötaseen ylläpitoon perustetaan säätölämpömarkkina.
Taulukko 4 esittää mallin 2 arvioituja toimeenpanon liitännäiskustannuksia.
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Taulukko 4. Mallin 2 (Säännelty tuotannon kilpailu) toimeenpanon liitännäiskustannusten arviointi.

Minimiarvio
60 000 eur (1 htv)

Maksimiarvio
300 000 eur – 600 000
eur (5 – 10 htv)

Käyttö- ja kunnossapitotoiminnan kustannusten muutos toimintojen eriyttämisen takia

15 000 eur/a (0.25
htv)

90 000 eur/a (1.5 htv)

Johdon ja hallinnon
kustannusten lisäys
toimintojen eriyttämisen takia

15 000 eur/a (0.25
htv)

60 000 eur/a (1 htv)

Henkilötyön lisääntyminen lämmön hankinnassa ja tasehallinnassa

30 000 eur/a (0.5 htv)

120 000 eur/a (2 htv)

Rajapintakustannusten
lisäys uusien asiakastai organisaatiorajapintojen takia
Muut tietojärjestelmien
muutoksen kustannukset

15 000 eur/a 0.25 htv)

30 000 eur/a (0.5 htv)

Rajapinnat tuotantotoimijoihin lisääntyvät. Sisältyy osin edelliseen

20 000 eur/a

60 000 eur/a

Tietojärjestelmämuutoksen hankintakustannus (100 000 euroa –
300 000 euroa) jaettuna 5 vuodelle

Yhteensä

Kertakustannus 60
000 euroa
Vuosikustannusten
lisäys 95 000 eur/

Kertakustannus 300
000 – 600 00 euroa
Vuosikustannusten
lisäys 360 000 eur/a

Sääntelytoiminnan
kustannukset

30 000 eur/a (1/2 htv,
tasoa 0.5 htp kaukolämpölaitosta kohti)

60 000 eur/a (1 htv,
tasoa 1 htp kaukolämpölaitosta kohti)

Liiketoiminnan eriyttämiskustannukset (kertakustannus)

Perustelut
Eriytetään tuotanto
omaksi liiketoiminnakseen tai yhtiökseen, tähän tarvitaan asiantuntijatyötä
Tuotannon eriyttäminen saattaa pienentää
synergioita esim. verkostokunnossapitoon.
Henkilöstön yhteiskäyttö voidaan kuitenkin järjestää sopimuksin, jolloin synergioita
ei menetetä
Eritetyn tuotannon johtamisen ja hallinnon lisäkustannus. Voidaan
pitkälti hoitaa nykyisillä
henkilöillä sopimuspohjaisesti
Eri tuotantotoimijoiden
hallinta, liitetyn tuotannon optimointi ja tasehallinta

Sääntely kohdistuu
tuotannon kilpailuttamisen avoimuuteen ja
tasapuolisuuteen

Tuotannon eriyttämisellä (Malli 2) on suurempia vaikutuksia liitännäiskustannuksiin kuin tuotannon liittämisvelvoitteella (Malli 1), riippuen toki siitä mille tasolle eriyttäminen tulee tehtäväksi,
omaksi liiketoiminnakseen vai yhtiöksi. Toisaalta isoissa kaukolämpöyhtiöissä lämmöntuotantoa
seurataan jo nyt omana liiketoimintanaan, ja käytössä on lämmölle sisäiset siirtohinnat. Lisäksi
monissa kaukolämpöyhtiöissä on jo nyt liitetty useita eri tuotantomuotoja ja ulkopuolista tuotantoa lämpöjärjestelmään, jolloin tuotannon optimoinnin ja tasehallinnan järjestelmät ovat ole-
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massa. Läpinäkyvä eri tuotantotoimijoiden kilpailutusprosessi ja sen dokumentointi lisää hallinnollisia kustannuksia. Myös valvontaviranomaisen kustannukset lisääntyvät enemmän kuin mallissa
1.
Avaamismalli 3
Malli 3 (Avoin markkina ja jakelun sääntely) on avoimen kaukolämpömarkkinan malli, jossa lämmönjakelu on liiketoimintana eriytetty tuotannosta ja myynnistä sähkö- ja kaasumarkkinoiden tapaan. Kustannusten arvioinnin oletuksena on että lämmön tuotanto ja myynti jäävät nykymuotoisissa kaukolämpöyhtiöissä yhdeksi juridiseksi liiketoimintakokonaisuudeksi, kuten sähkönkin
osalta pitkälti tapahtui. Lämmönjakelu toimii luonnollisena monopolina, jonka hintoja säännellään
sähkön jakelutoimintaa vastaavasti. Asiakkaat tekevät sopimukset suoraan lämmöntuottajan
(joka tällöin toimii myös lämmön myyjänä) tai erillisen lämmönmyyjän kanssa. Eriytettyä jakeluliiketoimintaa varten perustettava jakeluyhtiö vastaa lämpöverkon toiminnasta ja kunnossapidosta. Mallissa lämpötaseen ylläpitoon perustetaan säätölämpömarkkina.
Taulukko 5 esittää mallin 3 arvioituja toimeenpanon liitännäiskustannuksia.
Taulukko 5. Mallin 3 (Avoin markkina ja jakelun sääntely) toimeenpanon liitännäiskustannusten arviointi.

Minimiarvio
60 000 euroa (1 htv)

Maksimiarvio
300 000 – 600 000 eur
(5 – 10 htv)

Perustelut
Eriytetään lämmön jakelu omaksi liiketoiminnakseen, siihen tarvitaan asiantuntijatyötä

Käyttö- ja kunnossapitotoiminnan kustannusten muutos toimintojen eriyttämisen takia

15 000 eur/a (0.25
htv)

90 000 eur/a (1.5 htv)

Johdon ja hallinnon
kustannusten lisäys
toimintojen eriyttämisen takia

15 000 eur/a (0.25
htv)

60 000 eur/a (1 htv)

Henkilötyön lisääntyminen lämmön hankinnassa

30 000 eur/a (0.5 htv)

120 000 eur/a (2 htv)

Henkilötyön lisääntyminen lämmön tasehallinnassa ja säätölämpömarkkinalla

15 000 eur/a (0.5 htv)

30 000 eur/a (1 htv)

Jakelun eriyttäminen
saattaa pienentää synergioita esim. laitosten kunnossapitoon.
Henkilöstön yhteiskäyttö voidaan kuitenkin järjestää sopimuksin, jolloin synergioita
ei menetetä.
Eritetyn lämmönjakelun johtamisen ja hallinnon lisäkustannus.
Voidaan osittain hoitaa
nykyisillä henkilöillä sopimuspohjaisesti
Kaukolämpöyhtiö voi
vapaasti hankkia myymänsä lämmön, todennäköisimmin omista
tuotantolaitoksistaan.
Tähän kuitenkin arvioitu samat kustannukset kuin Mallissa 1
Tässä oletuksena että
tapahtuu täysin / lähes
täysin IT-alustalla

Liiketoiminnan eriyttämiskustannukset (kertakustannus)
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Rajapintakustannusten
lisäys uusien asiakastai organisaatiorajapintojen takia

60 000 eur/a (1 htv)

180 000 eur/a (3 htv)

Organisaatiorajapinnat
lisääntyvät ja lisätyötä
tulee sekä tuotantomyyntiyhtiöön (asiakkaat kilpailuttavat) että
jakeluyhtiöön. Tosin
kaukolämpöyhtiö on
teknisesti hoitanut
asiakasrajapintaa tähänkin asti – se työ
siirtyy jakeluyhtiölle.

Muut tietojärjestelmien
muutoksen kustannukset

5000 eur/a

10 000 eur/a

Hieman monimutkaistuva tasehallinta, tuotannon optimointi
myynti-ytuotantoyhtiössä (sama kuin Malli
1:ssä)

Yhteensä

Kertakustannus 60
000 euroa
Vuosikustannusten
lisäys 140 000 eur/
90 000 eur/a (1.5 htv)

Kertakustannus 300
000 – 600 00 euroa
Vuosikustannusten
lisäys 490 000 eur/a
180 000 eur/a (3 htv)

Sääntelytoiminnan kustannukset

Sääntely kohdistuu ennen kaikkea jakeluverkkotoiminnan (monopolin) hinnanmuodostukseen. Sähkömarkkinaa vastaava tilanne.

Avoimella markkinalla ja jakelun sääntelyllä (Malli 3) on suurimmat vaikutukset liitännäiskustannuksiin. Sinänsä lämpöverkon käyttö ja kunnossapito sekä lämpöasiakkaiden liittymien tekninen
hallinta on operatiivisesti pitkälti samaa toimintaa kuin nykyisin. Avoimen markkinan ja tasehallinnan alustaratkaisut muodostavat ison osan lisäkustannuksista. Valvontaviranomaisen kustannukset lisääntyvät arviomme mukaan eniten tässä mallissa.

SIDOSRYHMIEN NÄKEMYKSIÄ MARKKINOIDEN
AVAAMISESTA
Työssä pyydettiin näkemyksiä kaukolämpöverkkojen avaamisesta alan toimijoilta ja sidosryhmiltä.
Kyselykutsu lähetettiin 83:lle kaukolämmön sidosryhmien edustajille ja organisaatioille. Kyselyssä
pyrittiin osallistamaan laajasti eri ryhmiä. Vastauksia saatiin 36 kappaletta, joista eniten oli nykyisiltä kaukolämpöyhtiöiltä ja heidän edustajiltaan (19 kpl). Kaukolämmön asiakaskunnalta ja niiden edustajilta vastauksia saatiin 6 kappaletta, potentiaalisilta uusilta lämmön tuottajilta 5 kappaletta, ja kaasu- ja sähköverkkotoimijoilta 4 kappaletta. Lisäksi viranomaisilta ja asiantuntijoilta
saatiin molemmilta yhdet kappaleet vastauksia, mutta näiden ryhmien vastauksia ei voida luvun
myöhemmissä osissa julkaista, jotta toimijoiden vastauksia ei voida yhdistää yksittäisiin tahoihin.
Jotkin vastaajista voisi myös laittaa useamman kuin yhden ryhmän alle.
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Kyselyn lisäksi haastateltiin kahtatoista kyselyyn vastannutta tahoa tarkentaen heidän näkemyksiään.
Kyselyssä oli pisteytettyjä kysymyksiä, joita käsitellään kuvaajien kanssa tämän luvun alkupuolella ja luvun loppupuolella mennään tarkemmin eri tahojen näkemyksiin kaukolämpöverkkojen
mahdollisesta avaamisesta.
Kyselyn vastausten perusteella kaukolämpöverkkojen avaamiselle on vaihtelevasti tarvetta. Vastaukset tarpeesta jakautuvat selkeästi kahteen ryhmään, joista toinen kokee, että avaamiselle ei
ole tarvetta ja toinen että selkää tarvetta on. Kuva 10 alla esittää vastauksien lukumäärää koskien avaamisen tarvetta. Vastaajista 60 % piti verkkojen avaamista vähintään kohtuullisen tärkeänä (vastaukset 3-5) sekä 40 % vähän tärkeänä tai ei lainkaan tärkeänä (vastaukset 0-2).
Kappaleita vastauksia
0

2

4

6

8

10

12

Ei tarvetta - 0

Pisteytys

1
2
3
4
Erittäin suuri tarve - 5

Kuva 10. Kaukolämpöverkkojen avaamisen tarve kyselyn perusteella.

Kyselyssä pyydettiin vastaajia arvioimaan myös mikä ehdotetuista malleista 1–3 olisi paras vaihtoehto. Muu, mikä? -vastauksia, joihin oli erikseen vastattu, että nykytilanne on paras vaihtoehto,
tuli niin monia, että se päätettiin lisätä jälkikäteen yhdeksi kategoriaksi. Kuva 11 alla esittää parhaan mallivaihtoehdon vastuksien kappalemääriä.
Kappaleita vastauksia
0

2

4

6

8

10

12

Malli 0. Nykytilanne
Malli 1. Tuotannon liittämisvelvoite
Malli 2. Tuotannon kilpailu
Malli 3. Avoin markkina
Muu

Kuva 11. Paras vaihtoehto malleista 1-3 kyselyn perusteella.
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Avoimemmille malleille on arvioitu olevan keskimäärin tilausta nykytilannetta enemmän ja esimerkiksi avoimen markkinan malli 3 sai myös merkittävästi ääniä. Seuraavaan taulukkoon (Taulukko 6) on koottu perusteluja eri mallien paremmuudelle.

Taulukko 6. Perusteluja eri mallien paremmuudelle.

Malli 1

Malli 3

Ei tarvetta suuremmalle muutokselle

Malli 2
Tarpeeksi erilainen verrattuna nykytilanteeseen
Kehitysaskel monimuotoisempaan toimintaan

Yksinkertainen ja kevyt

Tuotannon tasa-arvoistuminen

Välimallin implementointi jäisi pois

Toimiva

Luonnollinen seuraava askel

Hyvä suurille verkoille

Selkeä asiakkaalle

Helppo toteuttaa

Vapaa kilpailu

Kustannustehokas

Hukkalämpöä liitetään jo nyt kaukolämpöön ilman voimakkaampaa ohjausta

Hyvät kokemukset sähkömarkkinoilta
Kilpailun lisääntyminen

Läpinäkyvä asiakkaalle

Alhaiset kustannukset verrattuna avoimempiin malleihin

Seuraavaan taulukkoon (Taulukko 7) on koottu eri toimijaryhmien pisteytettyjä vastauksia koskien avoimuuden tarvetta ja mallien välistä paremmuutta vastauksien kappalemäärien mukaan
tarvearvion mukaisessa järjestyksessä. Vastaukset puuttuvat toimijaryhmiltä viranomaiset ja asiantuntijat edellä mainituista syistä. Lisäksi kaikilta vastaajilta ei saatu vastauksia kaikkiin kyselyn
kohtiin (koskee koko kyselyä).
Vähiten tarvetta kaukolämpöverkkojen avaamiselle kokivat kaasu- ja sähköverkkotoimijat ja eniten kaukolämmön asiakaskunta. Saman suuntainen trendi nähdään mallien välillä eli tarve ja
mahdollisimman avoin toimintamalli korreloivat vastauksissa. Kaukolämmön asiakaskunta vaikuttaa kyselyn perusteella toivovan selkeästi lisää avoimuutta kaukolämpöön. Selkein tasainen hajonta yksittäisen toimijaryhmän sisällä nähdään kaukolämpöyhtiössä.

Taulukko 7. Toimijaryhmien arvioima tarve kaukolämmön avaamiselle ja parhaiden mallien vastausten kappalemäärä.

Tarve
0-5

Nykytilanne

Malli 1

Malli 2

Malli 3

Kaasu- ja sähköverkkotoimijat

0,5

1

2

1

0

Potentiaaliset lämmön tuottajat

1,8

0

3

1

1

2,7

4

5

6

2

4,0

1

1

0

4

Toimijaryhmä

Nykyisiä kaukolämpöyhtiöitä ja niiden
edustajia
Kaukolämmön asiakaskunta ja heidän
edustajansa

Asiakaskunnan perusteluita korkealle tarpeelle oli lukuisia. Verkon avaaminen nähtiin kustannustehokkaana ja ympäristöystävällisenä ratkaisuna. Avaamisen nähtiin tuovan myös markkinoille
nopeasti uusia tuotantomuotoja. Lisäksi koko lämmityssektorin integraation arvioitiin lisääntyvän.
Nykyisten kaukolämpöyhtiöiden näkemyksissä oli selkeämpää hajontaa. Niiden, jotka arvioivat
tarpeen olevan korkea, näkivät että, esimerkiksi kaukolämmön kustannustehokkuus paranisi ja
kaukolämmölle saataisiin jatkuvuutta. Toisaalta taas niiden, jotka arvioivat tarpeen matalaksi näkivät avaamisen turhana, koska kaukolämpöverkot miellettiin jo nykyisellään avoimiksi. Yhteinen
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huoli oli monelle muutoksen raskaus ja sen tuomat vaatimukset erityisesti pienemmille kaukolämpöyhtiöille.
Niistä potentiaalisista lämmön tuottajista, jotka kokivat, että tarvetta avaamiselle on, näkivät että
kilpailua saataisiin näin markkinoille lisää ja tuotannossa lisääntyisivät muun muassa polttoon perustumattomat tuotantomuodot. Toisaalta kaukolämmön nähtiin vihertyvän voimakkaasti jo nyt
ilman lisäohjausta.
Kaasu- ja sähköverkkotoimijoiden perusteluja alhaiselle avaamisen tarpeelle olivat esimerkiksi
kaukolämmön avoimuus jo nyt ja tehtyjen investointien riskien kasvattaminen.
Kyselyssä pyydettiin myös vastaajia vastaamaan siihen, kuinka kaukolämpöyhtiöiden ja kolmansien osapuolien asema voisi muuttua eri malleissa asteikolla: huononee merkittävästi (-2) — paranee merkittävästi (+2). Seuraavat taulukot (Taulukko 8Taulukko ja Taulukko 9Taulukko ) esittävät vastausten tuloksia.

Taulukko 8. Vastausmäärät kysymykseen ”Miten nykyisten integroitujen kaukolämpöyhtiöiden (tuotanto +
verkko + myynti) asema muuttuu malleissa 1, 2 ja 3?”

Huononee merkittävästi

Ei vaikutusta

Paranee merkittävästi

Pisteytys

Malli 1

Malli 2

Malli 3

-2

1

6

22

-1

6

16

8

0

19

9

1

1

7

2

2

2

1

1

1

Keskiarvo

0,03

-0,71

-1,41

Taulukko 9. Vastausmäärät kysymykseen ”Miten kaukolämmön kolmansien osapuolten tuotannon (esim. teollisuuden lämpökattilat, hukkalämmöt) asema muuttuu malleissa 1, 2 ja 3?”

Huononee merkittävästi

Ei vaikutusta

Paranee merkittävästi

Pisteytys

Malli 1

Malli 2

Malli 3

-2

2

3

5

-1

5

0

2

0

15

6

3

1

10

20

12

2

1

4

11

Keskiarvo

0,09

0,67

0,67

Vastaajat ovat arvioineet kaukolämpöyhtiöiden aseman heikentyvän ja kolmansien osapuolien
vahvistuvan mallien avoimuuden lisääntyessä. Mallin 3:n vaikutus kaukolämpöyhtiöiden asemaan
on koettu jo hyvin negatiiviseksi, ja toisaalta malleissa 2 ja 3 ei ole syntynyt eroa vastauksissa
kolmansille osapuolille (keskiarvo).
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Valintoja kaukolämpöyhtiöiden ja kolmansien osapuolien asemien muutoksille perusteltiin seuraavan taulukon (Taulukko 10Taulukko ) mukaisesti.
Taulukko 10. Sidosryhmien näkemyksiä osapuolten asemista.

Kaukolämpöyhtiön asema

Syitä aseman positiiviselle kehitykselle
Kaikkien mallien pyrkimys on parantaa kaukolämmön asemaa

Syitä aseman negatiiviselle kehitykselle
Kilpailua jo nyt muiden lämmitysmuotojen
kanssa

Tuotantomuotojen lisääntyminen

Optimaalinen käyttö vaikeutuu
Pienten yritysten investoinnin jäävät hyödyntämättä
Nykyisinkin jo sisäistä tuotannon kilpailua
Kaukolämpöyhtiöiden liiketoiminta muuttuu liikaa
Kaukolämpöyhtiöden velvoitteet lisääntyvät
Kaukolämpöyhtiöt ovat hyvin erilaisia

Kolmansien osapuolien asema

Tuottajien määrä lisääntyy

Investointien epävarmuuden lisääntyminen,
jos kaukolämpö huomioidaan

Läpinäkyvyys tuottajille

Sopimuskaudet voivat olla liian lyhyitä

Monipuolisuus tekee järjestelmän vakaammaksi muutoksille
Yhden osapuolen vaikeampi määritellä toiminnan ehdot
Parhaimpien hukkalämpöjen hyödyntäminen

Sidosryhmien kokema tarve kaukolämpöverkkojen avaamiselle on varsin jakaantunut. 60
% sidosryhmistä piti verkkojen avaamista vähintään kohtuullisen tärkeänä sekä 40 % vähän tärkeänä tai ei lainkaan tärkeänä.
Nykyisten kaukolämpöyhtiöiden aseman koettiin selvästi huonontuvan ja kolmansien osapuolten aseman selvästi parantuvan voimakkaan avaamisen seurauksena.

KANSAINVÄLINEN VERTAILU
Tarkastelussa vertailtiin Suomen nykytilaa ja tarkasteltavia avaamismalleja Tanskan, Ruotsin,
Saksan ja Puolan nykytilanteeseen. Ulkomaiden tarkastelussa hyödynnettiin Ramboll Finlandin
kunkin kyseisen maan paikallista asiantuntijaa.

6.1

Tanska

Tanskassa kaukolämpötoimiala on tiukasti reguloitu. Tämä ilmenee mm. hinnoittelua koskevissa
rajoituksissa, joiden mukaan kaukolämmön hinta ei saa ylittää vaihtoehtoisella menetelmällä (asiakkaan oma tuotanto) tuotetun lämmön hintaa eikä tuottajalle lämmön tuotannosta ja jakelusta
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syntytyviä kustannuksia. Kaukolämpöyhtiöt ovat useimmiten kuluttajien/asiakkaiden tai kuntien
omistamia. Yksityisiä kaukolämpöyhtiöitä on vain muutama.
Pienissä kaukolämpöyhtiöissä on tyypillisesti käytössä integroitu malli (Kuva 12), jossa yhtiö on
vastuussa lämmön tuotannosta, jakelusta ja myynnistä. Liiketoiminnot saattavat kuitenkin olla
eriytetty omiksi tytäryhtiöikseen.

Kuva 12. Tanskan kaukolämpömarkkinoiden toimintamalli pienissä verkoissa.

Tanskan suuremmissa verkoissa tuotannon ja lämpöasiakkaan välillä saattaa sekä erillinen siirtoettä jakeluyhtiö. Kööpenhaminan mallissa (Kuva 13) siirtoverkkoon tuottavat lämpöä ns. päätuotantolaitokset, minkä lisäksi verkkoon ostetaan lämpöä myös kolmansilta osapuolilta. Reguloitua
kilpailua hoitamaan on perustettu oma yhtiönsä Varmelast.dk, joka vastaa myös tuotannon optimoinnista eri laitosten välillä. Jakeluyhtiöt ostava jakeluverkkoon lämpöä siirtoyhtiöiltä sekä kolmansilta osapuolilta vapaaehtoisiin sopimuksiin perustuen.

Kuva 13. Kööpenhaminan kaukolämpömarkkinan toimintamalli.

Tanskassa kolmansien osapuolten osallistuminen kaukolämmöntuotantoon on melko yleistä. Ostolämmön hinta määräytyy kilpailutuksen tai neuvotteluiden kautta, huomioiden kuitenkin lainsäädännön asettamat rajoitukset lämmön hinnalle. Lämmön asiakashinnan määrittää kaukolämpöyhtiö tai jakelu- ja myyntiyhtiö.

6.2

Ruotsi

Ruotsissa lähes kaikki kaukolämpöyhtiöt ovat ”integroituja”, eli vastaavat lämmön tuotannosta,
jakelusta ja myynnistä. Yhtiöt ovat pääosin julkisomisteisia, mutta yksityisten yhtiöiden määrä on
kasvussa.
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Lainsäädännöllä ei juurikaan ohjata kaukolämpöyhtiöiden toimintaa. Nykyisin kaukolämpöyhtiöllä
on kuitenkin velvoite ottaa kolmansien osapuolten lämpöä verkkoon, mikäli kaukolämpöyhtiön
määrittelemät ehdot lämmölle täyttyvät. Ruotsin malli (Kuva 14) vastaa siis avaamismallia 2.
Kaukolämpöyhtiö määrittelee myös kolmannen osapuolen liittymismaksun.
Kolmansien osapuolten tuotantoa on Ruotsissa kytketty kaukolämpöön, mutta se ei silti ole kovin
yleistä. Tietyissä tapauksissa investointi kolmannen osapuolen tuotantoon on tehty yh-dessä kaukolämpöyhtiön kanssa. Tällöin kaukolämpöyhtiö ja kolmas osapuoli sopivat keske-nään lämmön
ostohinnasta. Asiakashinnan osalta Ruotsissa on nykyisin käytäntö, joka velvoit-taa kaukolämpöyhtiöt keskustelemaan ennakkoon vuotuisista hinnanmuutoksista.

Kuva 14. Ruotsin kaukolämpömarkkinoiden toimintamalli.

6.3

Saksa

Saksassa kaukolämpöyhtiöt ovat usein Suomen tyyliin ”integroituja”, eli lämmön tuotanto, jakeluja ja myynti ovat saman yhtiön alaisuudessa. Lainsäädäntö kuitenkin vaatii suurempien kaukolämpöyhtiöiden kohdalla verkkoliiketoiminnan eriyttämisen omaksi yhtiökseen. Järjestely on tehty
noin 10 prosentissa suurimpia kaukolämpöyhtiöitä. Eriytetyt verkostoyhtiöt ovat usein kokonaan
kaukolämpöyhtiön omistuksessa.
Myös käytössä oleva toimintamalli (Kuva 15) kolmansien osapuolten tuotannon liittämiseksi kaukolämpöverkkoon vastaa Suomessa nykyisin käytössä olevaa mallia. Tuotannon liittäminen verkkoon perustuu vapaaehtoiseen sopimiseen kaukolämpöyhtiön ja kolmannen osapuolen välillä. Kolmansien osapuolten tuotantoa on Saksassa liitetty verkkoon, mutta järjestely on edelleen melko
harvinainen. Aloitteesta ja toteutuneiden hukkalämmön hyödyntämisprojektien investoinneista
vastaa yleensä kaukolämpöyhtiö. Kaukolämpöyhtiö ostaa hukkalämmön sovitulla hinnalla verkkoon ja myy lämmön asiakkaalle itse määrittämällään hinnalla. Yksittäisen tuottajan tai tietyllä
menetelmällä tuotetun lämmön myyminen erillisenä tuotteena ei Saksassa ole sallittua. Kaukolämpöyhtiöt ovat hukkalämpöjen puhtaan statuksen takia valmiita maksamaan niistä jopa primääristä tuotantoa enemmän.
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Kuva 15. Saksan kaukolämpömarkkinoiden toimintamalli.

6.4

Puola

Puolassa lämmön tuotannon, jakelun ja myynnin kattava ”integroitu” kaukolämpöyhtiö on yleisin
kaukolämpöyhtiöiden toimintamuoto. Mallia (Kuva 16) noudattaa noin 80 prosenttia kaukolämpöyhtiöistä.
Puolassa lainsäädäntö antaa kaikille kaukolämpöasiakkaille oikeuden hankkia tarvitsemansa lämmön miltä tahansa lämmöntuottajalta. Lainsäädäntö myös velvoittaa verkkoa hallinnoivien yhtiöiden mahdollistamaan kolmannen osapuolen tuotannon liittyminen kaukolämpöverkkoon. Lakiin
kirjatut, mm. kaukolämmön luotettavuuteen, asiakashintaan ja kaukolämpöyhtiöiden tehtäviin liittyvät lisävaatimukset kuitenkin rajoittavat kolmansien osapuolten tuotannon verkkoon kytkemistä, eikä sitä ole toteutettu Puolassa käytännössä lainkaan.

Kuva 16. Puolan kaukolämpömarkkinoiden toimintamalli.
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Kaikissa tarkastelluissa maissa on käytössä ”integroitu” kaukolämpöyhtiörakenne, ainakin
pienemmissä kaukolämpöverkoissa. Lisäksi Tanskassa ja Saksassa on suuremmissa verkoissa käytössä erillisiä velvoitteita liiketoimintojen eriyttämisen suhteen. Kovinkaan laajasti avattuja kaukolämpömarkkinoita ei tarkastelluissa maissa esiinny. Kolmansien osapuolten lämmöntuotannon liittäminen verkkoon perustui niissä joko vapaaehtoiseen sopimiseen tai ostovelvoitteeseen.

LAINSÄÄDÄNNÖN TARKASTELU
7.1

Juridisen tarkastelun reunaehdot ja rajaukset

Tässä luvussa kuvataan juridisen tarkastelun rajaus sekä reunaehdot. Tässä selvityksessä sääntelyä
koskevaa vertailua erityisesti muihin energiatuotantomuotoihin (maakaasu, sähkömarkkinat) on
käsitelty myös muissa jaksoissa. Tässä lainsäädäntöä koskevassa jaksossa kuvataan sellaiset sääntelystä ja juridisesta viitekehyksestä tulevat seikat, jotka vaikuttavat tai voivat vaikuttaa kaukolämpömarkkinoiden avaamisessa sekä sen jälkeen. Jaksossa tarkastellaan sääntelyn viitekehystä
markkinoiden avaamiseen liittyvistä juridisista reunaehdoista (valtiontuki, kilpailu, energiasääntely).
Koko selvityksen yhtenä tarkoituksena on tarkastella kaukolämpöverkkojen avaamiseen liittyviä
lainsäädännöllisiä haasteita ja mahdollisuuksia sekä verrata niitä vastaavaan lainsäädäntöön sähköja kaasuverkkopuolelta. Kaukolämpöä koskeva voimassa oleva sääntely lyhyesti
Kaukolämpö energiantuotantomuotona kilpailee muiden lämmitysmuotojen kanssa markkinoilla.
Lämmön käyttäjillä on Suomen järjestelmässä vapaus valita käyttämänsä lämmitysmuoto kuten
kaukolämpö tai kiinteistökohtainen energiajärjestelmä. Alan kantojen mukaan kilpailu lämmitysmarkkinoilla huolehtii hinnoittelun kohtuullisuudesta.3 Samoin nykymarkkinoita on kuvattu avoimiksi siten, että kaukolämpöyritykset toimivat liiketoiminnallisin perustein, ja asiakkuuksien on oltava niille kannattavia. Yritykset hankkivat lämpöä niistä lähteistä, mistä sitä on edullisimmin saatavilla. Kaukolämpöyhtiöiden lämmönhankintaa tai velvollisuutta liittää asiakkaita tai lämmön tuottajia verkkoihin ei ole säännelty.4 5 Toisaalta kaukolämpöyhtiöt ovat esimerkiksi kilpailu- ja kuluttajaviraston valvonnassa kuten mikä tahansa liiketoiminta.
Kaukolämmön tuotantoa koskee kuitenkin usean eri sektorilain sääntely. Kaukolämmön sääntely
muodostuu usean eri osa-alueen sääntelystä, kuten kilpailuoikeudellisista, kuluttajaoikeudellisista
ja ympäristöoikeudellisista normeista. Kaukolämpöyhtiöillä on nykytilassa sopimusoikeudellisin mekanismein luodut toimitussopimukset, joissa osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista on sovittu.
Kaukolämpöyhtiöt tuottavat palveluita yrityksille, taloyhtiöille sekä kuluttajille. Sopimusoikeudellisten periaatteiden lisäksi esimerkiksi kuluttajamyyntiä koskevat kuluttajasuojalain (38/1978) säännökset. Suoran kuluttajamyynnin osuus kaukolämmöstä on kuitenkin pieni.
Kaukolämmön sääntelyyn, kuten mihin tahansa energiatuotantomuotoon, soveltuu EU oikeuden
perusperiaatteet sekä erityisesti valtiontuki- ja kilpailuoikeudellinen sääntelykehys. Kaukolämpöä

3

Hiilineutraali Suomi; taustamuistio 10.3.2020, s. 3.

4

Hiilineutraali Suomi; taustamuistio 10.3.2020. s. 3.

5

https://energia.fi/energiasta/energiamarkkinat/lammitysmarkkinat
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energiantuotantomuotona koskevaa EU-tason harmonisointia ei ole tehty, eikä EU ole antanut kaukolämpöön liittyvää erityistä erillistä substanssisääntelyä. Kaukolämpö on kuitenkin yksi keskeinen
edistettävä lämmitysmuoto etenkin uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan energian käytön
edistämistä koskevan RED II- direktiivin6 ja energiatehokkuusdirektiivin7 sääntelyssä.
Osana FIT for 55- pakettia, joka on julkaistu 14.7.20218, komissio on julkaissut RED II- direktiiviä
koskevan päivitysehdotuksen, jossa kaukolämpöä tarkastellaan yhtenä ratkaisuna uusiutuvan energiantuotannon lisäämisessä ja hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamisessa.
Kaukolämpöä koskee myös kilpailuoikeudellinen sääntely, joka rajoittaa etenkin määräävässä
markkina-asemassa olevien toimijoiden toimia. Kilpailua koskeva sääntely on kansallisesti sisällytetty kilpailulakiin (948/2011). Määräävä markkina-asema sinänsä ei ole kielletty mutta sen väärinkäyttö on. Määräävässä markkina-asemassa tietyssä markkinassa olevalla kaukolämpöyhtiöllä
on jo nykysääntelyn perusteella rajoitettu sopimuksentekovelvollisuus, eikä se saa kieltäytyä liikesuhteesta ilman asiallista syytä.

7.2

Vertailukohtia jo toteutetuista, ennen suljettujen markkinoiden avaamisesta

Sähköverkkoja koskeva sääntely
Markkinoiden avaaminen on toteutettu nk. vanhalla sähkömarkkinalailla (386/1995) sekä vuonna
2013 säädetyllä sähkömarkkinalailla (588/2013). Sähkön siirto ja tuotanto on lainsäädännössä
edellytetty eriytettävän.
Sähkömarkkinalain säätäminen ja sähkömarkkinoiden avaaminen perustuivat keskeisesti EU-tason
sääntelyyn sekä erityisiin kansallisiin kysymyksiin huolto- ja toimitusvarmuuden varmistamiseen
laajoissa häiriötilanteissa.9 Sähkömarkkinalain säätämisen taustalla vaikutti erityisesti tuolloin voimassa olleen sähkömarkkinadirektiivin10 täytäntöönpanon vaatimukset.
Jo vanhassa sähkömarkkinalaissa säädettiin oikeudellisesti eriytetystä sähköverkkotoiminnasta. Oikeudellisesti eritettävää sähköverkkotoimintaa harjoittavan verkonhaltijan on oltava oikeudelliselta
muodoltaan, organisaatioltaan ja päätöksenteoltaan riippumaton yrityksen tai yritysryhmän sähköntuotanto- ja -myyntitoiminnoista. Tämä tarkoittaa nykyisinkin voimassa olevaa vaatimusta erillisistä oikeushenkilöistä. Oikeudellisesti eriytettyä sähköverkkotoimintaa harjoittava verkonhaltija
ei saa harjoittaa sähkönmyyntiä tai -ostoa muutoin kuin tarkasti määritellyissä tilanteissa. Oikeudellisesti eriytettyä sähköverkkotoimintaa harjoittavat aina kantaverkonhaltija sekä muu verkonhaltija, jonka 400 voltin sähköverkossa siirretty vuotuinen sähkömäärä ylittää pysyvästi 200 gigawattituntia kalenterivuodessa.
Uuden sähkömarkkinalain säätämisen taustalla vaikuttava sähkömarkkinadirektiivi antoi jäsenvaltiolle kolme pääasiallista vaihtoehtoa siirtoverkkojen eriyttämiselle: tosiasiallinen eriyttäminen
(TSO-malli), itsenäinen järjestelmävastaava (ISO-malli) ja itsenäinen siirtoverkonhaltija (ITOmalli). Tosiasiallinen eriyttäminen (TSO-malli) edellyttää, että sähköntuottajat ja -toimittajat eivät

6

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/2001 uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (uudelleenlaadittu)

7

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/27/EU energiatehokkuudesta, muutettu direktiivillä 2018/2002/EU

8

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3541, https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-plan-for-a-green-transition/

9

HE 20/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle sähkö- ja maakaasu- markkinoita koskevaksi lainsäädännöksi.

10

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/72/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009 , sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä

säännöistä ja direktiivin 2003/54/EY kumoamisesta. Kumottu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2019/944 sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2012/27/EU muuttamisesta.
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käyttäisi määräysvaltaa kantaverkossa tai äänivaltaa sen toimielimissä eivätkä asettaisi jäseniä
verkonhaltijan toimielimiin. Kantaverkon omistus sinänsä olisi mahdollista niille, ja omistajalla olisi
myös oikeus saada osinkotuloa kantaverkosta. Itsenäisen järjestelmävastaavan (ISO-malli) nimeäminen puolestaan edellyttää, että kantaverkon operointi siirretään erilliselle operaattorille, joka
vastaa käytännössä kaikesta kantaverkkotoiminnasta investointipäätökset mukaan lukien. Verkon
omistus ja investointien rahoittaminen jäävät kantaverkon omistajille, mutta ne eivät voi osallistua
verkon operointia ja investointeja koskevaan päätöksentekoon. Itsenäinen siirtoverkonhaltija (ITOmalli) nimettäessä kantaverkon omistus jää edelleen sähköntuottajien ja -toimittajien kokonaan tai
osaksi omistamalle kantaverkonhaltijalle, mutta näiden oikeudet käyttää päätösvaltaa verkon suhteen on rajattu vain omistuksen arvoon vaikuttaviin asioihin.11
Eriyttämissäännöstössä sääntelyn ja valvonnan määrä kasvaa ja tiukkenee riippuen siitä, minkä
eriyttämismallin mukaan verkonhaltija toimii. Tosiasiallisesti eriytettyyn kantaverkonhaltijaan kohdistuu perustason sääntely ja viranomaisvalvonta. ISO-mallin mukaiseen kantaverkonhaltijaan ja
sen omistajiin kohdistuu lisäsääntelyä ja valvontaa. ITO-mallin mukainen kantaverkonhaltija ja sen
omistaja joutuvat tiukimman lisäsääntelyn ja valvonnan kohteeksi.
Näistä mahdollisista omistuksen eriyttämisvaatimuksen malleista Suomen sääntelyyn valittiin direktiivin 9 artiklan mukaisen tosiasiallisen eriyttämisen (TSO-malli) malli.
Sähkömarkkinan avaamisesta on useita käytännön kautta muodostuneita havaintoja, jotka eivät
kuitenkaan kaukolämmön teknisten ominaisuuksien vuoksi täysimääräisesti sovellu kaukolämpömarkkinan avaamiseen. Sähkömarkkinoiden osalta tarkastelussa on lisäksi tarkasteltu sähköverkolle erityinen kantaverkon ja jakeluverkon erilliskysymys, jota kaukolämmön osalta ei ole tarvetta
erikseen tarkastella. Keskeinen kysymys sähkömarkkinoiden avaamisessa on kuitenkin ollut siirron
hinnoittelu ja siihen liittyvä sääntely ja sääntelyn tarpeellisuus.
Sähkönsiirron ja -jakelun hinnoittelusta on säädetty sähkömarkkinalaissa melko yleisellä tasolla.
Sähkömarkkinalain 24 §:n mukaan verkkopalvelujen hinnoittelun on oltava kokonaisuutena arvioiden kohtuullista. Hinnoittelua koskevan pykälän yleisestä sanamuodosta huolimatta siirron ja jakelun kohtuullisen hinnoittelun keskeiset kriteerit on määritelty sähkömarkkinalain 24 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa. Sähkön siirtohintoja koskeva lainsäädäntö on muuttunut 1.8.2021 alkaen, kun muutoslait tulivat voimaan. 12 Lakimuutoksen myötä sähkönsiirron ja -jakelun maksujen
korotuksen enimmäismäärää laskettiin, kuitenkin siten, ettei se leikkaa verkkopalveluiden hinnoittelun kohtuullista tuottoa. Muutokset koskevat sähköverkkojen toiminnan muutosta siten, että jakeluverkkoyhtiöiden kertakorotusten suuruus pienenee, sekä sääntelyn johdosta jakeluyhtiöiden
suurin sallittu tuotto alenee. Lainsäädännön perusteella kohtuullinen tuottoaste on laskettu vuonna
2022 4 prosenttiin. Siirtomaksujen vuotuinen korotuskatto on puolitettu aikaisemmasta 15 prosentista 8 prosenttiin. Sääntelyn tavoitteena on hillitä siirtohintojen nousua, mutta samalla se voi tarkoittaa hallituksen esityksessä arvioidun mukaan jakeluverkkoyhtiöiden sallitun tuoton laskemista
vuoden 2020 tasosta noin 40 prosenttia.13
Verkonhaltijan velvollisuuksien osalta sähkömarkkinalaissa on säädetty verkonhaltijan tehtäväksi
järjestää sähköverkossa taseselvityksen ja laskutuksen perustana oleva mittaus sekä tietojen rekisteröinti ja ilmoittaminen markkinoiden osapuolille. Sähköverkkojen osalta sähkökaupan, tasevastuun sekä taseselvityksen edellyttämästä tiedonvaihdosta säädetään asetustasolla.14

11

HE 20/2013 kohta 3.2.2

12

He 265/2020 kohta 3.3.4

13

HE 265/2020

14

Valtioneuvoston asetus sähkötoimitusten selvityksestä ja mittauksesta (66/2009), voimassa 31.10.2021 asti, kumottu valtioneuvoston asetuk-

sella sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta (767/2021), voimassa 1.11.2021 alkaen.
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Maakaasuverkkoa koskeva sääntely
Maakaasumarkkinat avattiin kilpailulle ja pääsy maakaasun siirtoverkkoihin avattiin EU-sääntelyn
mukaisena vuoden 2020 alusta, kun vuonna 2017 säädetty maakaasumarkkinalakia alettiin soveltaa. Vuoden 2017 maakaasumarkkinalailla avattiin maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinat kilpailulle. Markkinoiden avaamiseen liittyvät keskeiset toimet olivat muutokset verkkoon pääsyssä maakaasun siirto- ja jakeluverkoissa, pääsy maakaasuverkon ulkopuolella sijaitseviin nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteistoihin sekä maakaasun siirtoverkkotoiminnan eriyttäminen maakaasun toimittamisesta ja tuotannosta. Lisäksi maakaasun tukku- ja vähittäismyynnin sääntelyä kevennettiin
sekä hinnoittelun erityissääntelystä pääosin luovuttiin. Nykyinen sääntely on tullut pääosiltaan voimaan vuoden 2020 alusta, joten soveltamiskäytäntöä on vielä suhteellisen lyhyeltä ajalta.
Nykyinen maakaasuverkkoja koskeva sääntely perustuu suurilta osin EU:n maakaasun sisämarkkinoita koskevien sääntöjen direktiiviin, eli ns. maakaasumarkkinadirektiiviin15. Maakaasumarkkinadirektiivin tavoitteena on vahvistaa yhteiset säännöt maakaasun siirrolle, jakelulle, toimitukselle ja
varastoinnille. Direktiivissä asetetaan säännöt, jotka koskevat koko maakaasualan järjestämistä,
toimintaa, markkinoille pääsyä sekä maakaasun siirtoa, jakelua, toimitusta, varastointia ja verkkojen käyttöä koskevia lupia. Suomi on aiemmin ollut maantieteellisesti eristynyt maakaasumarkkinoiden osalta, ja ennen maakaasumarkkinalain säätämistä Suomi on ollut direktiivin mahdollistaman poikkeuksen piirissä.16
Eriyttämisen täytäntöönpanolle annettiin direktiivissä kuitenkin kolme eri vaihtoehtoa, tosiasiallinen
eriyttäminen, itsenäinen järjestelmävastaava ja itsenäinen siirtoverkonhaltija. Mallien välillä erot
koskevat siirtoverkonhaltijaan kohdistuvan sääntelyn tiukkuudella. Tosiasiallisesti eriytetty malli on
kevyimmän valvonnan kohteena, kun muihin malleihin kohdistuu direktiivissä tiukinta lisäsääntelyä
ja valvontaa17.
Maakaasun markkinoiden osalta tilanne oli maakaasumarkkinalakia säädettäessä erilainen kuin
kaukolämmön osalta niiltä osin, että maakaasumarkkina oli käytännössä suljettu lakiin perustuva
monopoli, eikä verkonhaltijoilla ollut siirtovelvollisuutta verkostossa. Myöskään vaihtoehtoisia kaasun hankintatapoja ei ollut, koska siirtoa ei voi toteuttaa ilman infrastruktuuria, joka oli ennen
markkinoiden avaamista siis suljettu markkinatoimijoilta. Kilpailevia markkinoita ei muodostunut
vanhan maakaasumarkkinalain aikana. Markkinoiden avaamiselle lainsäädännöllisin toimin oli siten
selkeä tarve.
Kaukolämmön osalta markkinat toimivat ainakin osittain ja eräiden lähdeaineistojen mukaan jo
nykyisessä, sääntelemättömässä mallissa, jossa kaukolämpöyhtiöitä ei ole eriytetty ja jossa lämmön tuotanto ja jakelu perustuvat ns. integroituun malliin. Toinen keskeinen ero on sääntelyn ja
markkinatoimien kohteessa: maakaasun osalta kyse on polttoaineesta, jonka markkinat avattiin
kilpailulle. Kaukolämmön osalta kyse on lämmöntuotantomuodosta, jossa polttoaine ja lämmöntuotantotapa voi valikoitua useasta eri vaihtoehdosta, mukaan lukien uusiutuvista polttoaineista.

7.3

Kaukolämpöverkon avaamismallien juridiset reunaehdot

Tässä jaksossa tarkastellaan, millaisia pelisääntöjä ja lainsäädäntöä kaukolämpömarkkinaa avatessa kilpailulle tarvitaan.

15

Euroopan Parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/73/EY, maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2003/55/EY

kumoamisesta
16

Maakaasumarkkinadirektiivin artikla 49.

17

HE maakaasumarkkinalaki jakso 2.2.1
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Toteutetut markkinoiden avaamismallit sähkönsiirto- ja maakaasupuolella ovat tuoreita vertailukohtia markkinoiden avaamisesta. Nämä eivät kuitenkaan välttämättä täysimääräisesti sovellu nyt
käsillä olevaan kaukolämpöverkkojen avaamista koskevaan tilanteeseen puhtaasti fyysisten ja tosiasiallisten teknisten rajoitteiden ja eroavaisuuksien vuoksi. Samoin esimerkiksi maakaasumarkkinoiden avautuminen ja uuden maakaasumarkkinalain säätäminen perustui keskeisiltä osin maakaasumarkkinadirektiiviin, jossa maakaasumarkkinoiden avaamismallit ja jakeluyhtiön eriyttämisvelvoite oli EU-tasolla asetettu. Markkinoiden avaamis- ja sääntelymalleissa on kuitenkin juridiset periaatteet, jotka soveltuisivat myös kaukolämmön osalta eriyttämistilanteessa.
Vastaavaa harmonisointia kaukolämmön tai kaukolämpömarkkinan osalta ei ole EU:ssa tehty, eikä
kaukolämpöä koske nykytilassa suoraan EU-tasolla asetettu täsmällinen eriyttämisvelvoite. Tästä
syystä kaukolämpöverkkojen avaamisen yhteydessä mahdolliset eriyttämistavat ovat myös jokseenkin jäsenvaltion vapaammin valittavissa. Kaukolämmön osalta jäsenvaltioiden erot kaukolämpöinfrastruktuurissa ja kaukolämmön tuotannossa ovat myös suuret.
Kuten jaksossa 2 on todettu, kaukolämpöjärjestelmä on pääosin suljettu systeemi, jossa fyysinen
yhteys eri kaukolämpöverkostojen välillä pääsääntöisesti puuttuu, eräitä yksittäisiä alueellisia poikkeuksia lukuun ottamatta. Kaukolämmön infrastruktuuri on siten erilainen, että se vaikuttaa markkinoiden avaamisen käytännön toteutusvaihtoehtoihin. Markkinoiden erityispiirre on paikallisuus;
verkoston fyysisestä sijainnista ja kattavuudesta seuraa välttämättä markkinoiden eriytyminen alueellisesti. Toisin kuin maakaasun ja sähkön osalta, kaukolämmölle ei ole välttämättä mahdollista
luoda kansallista, yhtä markkinaa, vaan kaukolämpömarkkinat ovat vahvasti alueellisesti eriytyneitä. Kaukolämpömarkkinoiden paikallinen ulottuvuus ja markkinoiden alueellinen eriytyminen tulee huomioitavaksi kaikissa tarkasteltavissa markkinoiden avaamismalleissa.
Kaukolämpömarkkinoiden avaamisessa on lähes mallista riippumatta keskeistä määritellä ns. jakeluyhtiön toimintaperiaatteet (hinnoittelu, ostomäärät, tasevastuu) sillä (jakelu)yhtiö toimii luonnollisena monopolina lämmön tuottajien ja kuluttajien välissä. Riippumatta varsinaisen tuotantomarkkinan avautumisesta, joka on jo nykytilassa osin ja eräillä alueellisilla markkinoilla toteutunut, jakelutoiminta on juridisesti yksi keskeinen säänneltävä osio kaukolämmön osalta.
Avaamismalli 1 - Ostovelvoite
Mallissa 1 on kyse yhden ostajan mallista, jossa kolmannet osapuolet voivat tarjota kaukolämpöyhtiölle lämpöä samoilla ehdoilla, mutta kaukolämpöyhtiön omaa lämmöntuotantoa ja jakelua ei
ole eriytetty.
Mallissa sääntely kohdistuisi kaukolämpöyhtiöiden lämmön oston ehtoihin ja niiden käytännön soveltamiseen. Mahdollisesti myös jakelun osalta kuluttajamyyntiin voi olla sääntelytarvetta, tai vähintään kuluttajaoikeudelliset vaikutukset tulevat tarkasteltavaksi mallin osalta.
Nykytilassa pääsy verkostoon on hoidettu yksityisoikeudellisin sopimuksin, ja toimintatapa on
yleisesti käytössä. Yhden ostajan mallissa tämä lämmön tuottajan ja kaukolämpöyhtiön välinen
rajapinta säänneltäisiin, eivätkä sopimukset olisi enää vapaasti markkinatoimijoiden itsensä määriteltävissä. Mallissa tulee erikseen harkittavaksi, olisivatko kaikki markkinat sidottu samoihin ehtoihin, vai voiko kaukolämpöverkoston tai jakeluyhtiön kokoon ja sijaintiin perustuvia porrastuksia
toteuttaa sääntelyssä.
Mallissa on mahdollista tarkastella myös vaihtoehtoa, jossa loppukäyttäjien kokonaishinta voisi
olla sääntelyn kohteena. Loppukäyttäjän kokonaishinnan sääntelyllä olisi vaikutusta paitsi kuluttajaoikeudellisesta näkökulmasta, myös tuottajien kilpailusta saaman hyödyn jakautumiseen läm-
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möntuottajan (lämpöyhtiö) ja loppuasiakkaan (lämmön ostaja) välillä. Mikäli markkinoilla on olemassa olevaa kilpailua toimittajien välillä ja toisaalta myös lämmitysmuotojen välillä, loppukäyttäjän hinnan sääntelylle tulisi löytyä vahvat perusteet. Loppuasiakkaan hinnoittelua koskeva tarkastelu ja siihen liittyvä sääntely ei kuitenkaan kuulu tämän selvityksen laajuuteen.
Koska kaukolämpöyhtiön ulkopuolista lämmöntuotantoa ja ostoa tapahtuu jo nyt, lähinnä sääntelyn tavoitteena voisi olla mahdollistaa entistä joustavampi, avoimempi ja reilumpi pääsy verkostoon useammille toimijoille yhdenmukaisin ehdoin. Tämän sääntelyrajapinnan osalta etenkin kilpailuoikeudelliset näkökulmat ovat keskeisiä.
Sääntelyssä asetettaisiin verkoston pääsyn minimivaatimukset, jotka voisivat todennäköisesti
koskea vain tiettyjä teknisiä ja taloudellisia toimintaedellytyksiä. Koska kaikki minimivaatimukset
täyttävät toimijat voisivat päästä verkostoon, toimijoiden tuottaman lämmön tai toimintatavan
laadullinen vertailu ei olisi mahdollista. Tämän osalta erityisesti RED II- direktiivin18 sekä siihen
ehdotettujen muutosten vaatimukset tulee kuitenkin tarkastella erikseen. Oston ehtojen määrittelyssä lisäksi erityisesti kilpailuoikeudelliset seikat ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä
koskevat säännökset vaikuttavat käytännössä.
Mallissa lisääntyvän tai tarvittavan uuden sääntelyn määrä olisi vähäistä. Nykytilaan verrattuna
muutoksena olisi, että kolmansien tuottajien sopimusehdot pitäisivät olla julkisesti saatavilla nykyisen vapaaehtoisen neuvottelun asemesta. Viranomaistahon pitäisi valvoa tilannetta tai reagoida valituksiin, mikäli joltain toimijalta ehdot eivät ole julkisesti saatavilla.
Sääntelyn eriyttäminen markkinoiden koon mukaan voi luoda sääntelystä monimutkaisen, mikäli
toimijoilla on erilaiset velvollisuudet eri markkinoilla. Yksi vaihtoehto on tarkastella eri markkinoita
kapasiteetin mukaan, ja ulottaa sääntely esimerkiksi tietyn kapasiteetin ylittävien operaattoreiden
kaukolämpöverkostoihin. Tämä malli on valittu myös RED II -direktiivin päivitystä koskevaan ehdotukseen, jota on käsitelty tarkemmin jaksossa 6.5.

Mallissa 1 on kyse lämmöntuottajien markkinoillepääsyn varmistamisesta lainsäädännössä asetettavien vähimmäisvaatimusten täyttyessä. Mallissa sääntelyllä asetettaisiin
ne edellytykset, joiden täyttyessä lämmöntuottajat voivat liittyä ja tarjota lämpöä verkostossa.
Mallia koskevan sääntelyn soveltamisraja on mahdollista määritellä esimerkiksi verkoston kapasiteetin mukaan.
Liittämisvelvollisuudelle tai oikeudelle päästä markkinoille voidaan asettaa tietty suurusluokka tai kapasiteettiraja, joka käytännössä rajaisi pienet ’markkinat’ sääntelyn ulkopuolelle. Näidenkin verkostojen mahdollisesti laajentuessa liittämisvelvollisuus voisi
tulla kyseeseen, mikäli kapasiteettia kasvatetaan tulevaisuudessa. Malli helpottaisi
myös sääntelyyn liittyvää hallinnollista kuormaa, kun pienten verkostojen ei tarvitse
taipua raskaisiin malleihin, mikä ei olisi todennäköisesti myöskään kustannustehokasta. Malli noudattelisi RED II- direktiivin revisiossa ehdotettua velvollisuutta.

18

COM(2021) 557 final https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/amendment-renewable-energy-directive-2030-climate-target-with-an-

nexes_en.pdf
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Avaamismalli 2 – Säännelty tuotannon kilpailu
Mallissa on kyse niin sanotusta yhden ostajan kilpailutusmallista, jossa kaukolämpöyhtiön lämmöntuotanto erotettu lämmönjakelusta.
Mallissa sääntely kohdistuisi kaukolämpöyhtiöiden lämmön oston ehtoihin ja niiden käytännön soveltamiseen. Sääntelymalli olisi mahdollisesti laajempi kuin mallissa 1. Sääntelyn ulottaminen
myös jakelun osalta kuluttajamyyntiin voi olla perusteltua, tai vähintään kuluttajaoikeudelliset
vaikutukset tulevat tarkasteltavaksi mallin osalta.
Mallissa lämmöntuotanto on kilpailtua, eli nykymuotoisen integroidun kaukolämpöyhtiön eriytetty
lämmöntuotanto kilpailisi lämmön myynnistä kolmansien osapuolten tarjoaman lämmöntuotannon
kanssa. Mallissa sääntely kohdistuisi kilpailutetun lämmöntuotannon ehtoihin ja kilpailutuksen toteuttamiseen. Kilpailutuksen ehdot tulisivat määriteltäväksi lainsäädännössä, ja tuotannon kilpailutuksessa voi olla mahdollista huomioida myös muita kriteerejä hinnan lisäksi, kuten energian
tuotantomuoto uusiutuvalla energialla. Tämän osalta EU-tason tulevasta sääntelystä voi tulla vaatimuksia kansalliselle tasolle, ja asettaa minimivaatimuksia esimerkiksi uusiutuvalla energialla
tuotetun lämmön pääsylle markkinoille, kilpailutuksesta riippumatta.
Kilpailutusmallit voivat olla toimivia markkinatilanteessa, jossa markkinoilla on jo kilpailua tai potentiaalista kilpailua. Pienillä markkinoilla kilpailutusmalli voi tuoda hallinnollista kuormaa ja kustannuksia. Säännellyn tuotannon kilpailumallissa tavoitteena on luoda vapaata kilpailua tuotantopuolelle. Tämä ei sulje pois mahdollisuutta säännellä mallissa loppuasiakkaan kokonaishintaa, kuten mallissa 1.
Sääntelyllisesti kilpailutusmalli voi tarkoittaa haasteita luoda kaikille markkinoille toimiva malli,
joka on riittävän joustava huomioimaan alueelliset sekä suurusluokan erot. Käytännössä aiheutuvat ongelmat voisivat liittyä etenkin pienempien markkinoiden suhteessa suuriin hallinnollisiin
kustannuksiin esimerkiksi kilpailutetun mallin edellytysten täyttämisessä, mikäli lainsäädännössä
asetettavat edellytykset koskisivat kaikkia markkinoita yhtäläisesti.
Mallissa kilpailutusvelvollisuus kohdistuisi olemassa oleviin kaukolämmön tuottajiin sekä uusiin
markkinoille tuleviin tuottajiin. Pelkän tuotannon kilpailutuksen sääntely ei sääntele hintatasoa
suoraan, eikä esimerkiksi suoraan aseta minimihintaa tai ostettavan lämmön määrää yksittäiseltä
tuottajalta, jolloin kynnys uusien toimijoiden tuloon markkinoille tuottajiksi voi muodostua niin
korkeaksi, että investoinnit ja markkinoille tulo jäävät toteuttamatta.19 Tästä syystä malli voi
edellyttää myös loppukäyttäjien hintojen sääntelyä, jotta markkinat olisivat riittävän houkuttelevat uusille investoinneille, ja jotta alkupään lämmöntuotantomarkkinat ylipäätään saadaan toimiviksi. Toisaalta asetelma voi edellyttää myös määräävässä asemassa olevien markkinatoimijoiden
ja lämmöntuottajien aseman sääntelyä, jotta mahdollisen määräävän markkina-aseman haitalliset
vaikutukset eivät syö markkinoiden avaamisesta saatavia hyötyjä.
Sääntelyn eriyttäminen markkinoiden koon mukaan voi luoda sääntelystä monimutkaisen, mikäli
toimijoilla on erilaiset velvollisuudet eri markkinoilla. Yksi vaihtoehto on tarkastella eri markkinoita
kapasiteetin mukaan, ja ulottaa sääntely esimerkiksi tietyn kapasiteetin ylittävien operaattoreiden
kaukolämpöverkostoihin. Tämä malli on valittu myös RED II -direktiivin päivitystä koskevaan ehdotukseen, mutta vaikuttaisi soveltuvan paremmin suoraan mallissa 1 tarkasteltuun verkostoon
pääsyn varmistamiseen.

19

ks. myös Pöyry 2018: THIRD-PARTY ACCESS TO DISTRICT HEATING NETWORKS. A report to Finnish Energy
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Mallissa 2 verkkoon pääsyn minimivaatimusten lisäksi kilpailutus lämmöntuottajien välillä voisi aiheuttaa tilanteen, jossa pääsy verkostoon ja markkinoille taataan, mutta tuotantoa ja toimintaa ei
saataisi kilpailutuksen johdosta kannattavaksi etenkään uusille markkinoille tulijoille.

Mallissa 2 on kyse lämmöntuotannon kilpailun sekä lämmönjakeluyhtiön toiminnan
sääntelystä. Kilpailutuksen tulisi taata markkinoillepääsy vähintään mallin 1 mukaisesti
myös uusiutuvan energian tuottajille.
Kilpailutusmallissa uusiutuvan energiantuotannon tai hukkalämpöjen osuuden huomiointi osana kilpailutuksessa tarkasteltavia ja vertailtavia ominaisuuksia voisi edistää
näiden osuuden kasvattamista kaukolämmön tuotannossa ja osaltaan edistää sektoriintegraatiota.
Haasteena on sellaisten perusteltujen ja syrjimättömien lämmöntuotannon kilpailutuskriteerien luominen, joihin ei sisälly kilpailuoikeudellista tai muuta juridista riskiä. Kilpailutusten kriteerien, menettelytapojen ja valvonnan määrittely edellyttää yksityiskohtaista sääntelyä.

Avaamismalli 3 – Avoin markkina ja jakelun sääntely
Mallissa 3 on kyse avoimen kaukolämpömarkkinan mallista, jossa lämmönjakelun osuus olisi keskeinen sääntelyn kohde. Lämmönjakelu olisi mallissa luonnollinen monopoli, jonka toimivuus edellyttää sääntelyä sekä kilpailuoikeudellisten reunaehtojen huomiointia.
Asiakkaat tekevät sopimukset suoraan lämmöntuottajan (joka tällöin toimii myös lämmön myyjänä) tai erillisen lämmönmyyjän kanssa. Kaukolämpöyhtiöstä eriytettyä jakeluliiketoimintaa varten perustettava jakeluyhtiö vastaa lämpöverkon toiminnasta ja kunnossapidosta. Jakeluyhtiö toteuttaa lämmönsiirron tuottajalta asiakkaalle palveluna ja veloittaa siitä siirtomaksun.
Mallissa 3 säänneltäisiin kaukolämmön jakelun kustannusta, kuten sähkö- ja kaasumarkkinoilla tehdään. Periaatteeltaan säätely ja valvonta voisivat olla hyvin samankaltaista kaasu- ja sähkömarkkinoiden kanssa. Suurin ero tulisi markkinoiden luontaisesta rakenteesta eli siitä, että kaukolämmössä jokainen kaukolämpöverkko olisi käytännössä oma markkinapaikka. Valvottavia markkinoita
ja kaukolämpöverkkoja olisi yli 300, mikäli myös pienet verkot olisivat mukana markkinan avauksessa.
Lämmön markkinapaikkaa sekä markkina-alustan toimintaa voi olla syytä säännellä, tai markkinapaikan sääntely voisi toteutua kansallisen valvontaviranomaiselle säädettävien toimivaltuuksien
kautta. Markkinamallissa markkina-alustan rakenne, toimintaperiaate ja valvonta sekä mallin päätapahtumien valvonta todennäköisesti edellyttäisivät valvontaa ainakin markkinoiden avaamistilanteessa. Markkinapaikan ja -alustan sääntely sekä valvonta voisi mallissa olla kansalliselle valvontaviranomaiselle asetettava tehtävä. Sääntelyn tarvetta voi kohdistua esimerkiksi markkinaalustan rakenteeseen, toimintaperiaatteeseen ja ennen kaikkea valvontaan; tai markkinamalliin
liittyvien päätapahtumien sääntelyyn.
Samoin kuin mallissa 2, avoin markkina ja jakelun sääntely voi tarkoittaa haasteita luoda kaikille
markkinoille toimiva malli, joka on riittävän joustava huomioimaan alueelliset sekä suurusluokan
erot. Mallissa 3 pienillä markkinoilla voi olla kilpailun avaamisesta huolimatta vaikeuksia toteuttaa
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todellista kilpailua markkinan ja verkoston fyysisestä sijainnista johtuen. Tämä asettaa haasteita
sääntelyn osalta, jotta se on sovellettavissa samoin periaattein eri kokoisten markkinoiden osalta,
tai poikkeamiselle on sääntelyssä selkeät ja johdonmukaiset perusteet.
Sääntelyn eriyttäminen markkinoiden koon mukaan voi luoda sääntelystä monimutkaisen, mikäli
toimijoilla on erilaiset velvollisuudet eri markkinoilla. Yksi vaihtoehto on tarkastella eri markkinoita
kapasiteetin mukaan, ja ulottaa sääntely esimerkiksi tietyn verkoston kapasiteetin ylittävien operaattoreiden kaukolämpöverkostoihin. Tämä malli on valittu myös RED II -direktiivin päivitystä
koskevaan ehdotukseen, mutta vaikuttaisi soveltuvan paremmin suoraan mallissa 1 tarkasteltuun
verkkoon pääsyn varmistamiseen.
Mallien yhdistely sääntelyssä siten, että eri verkostoissa ja markkinoilla olisi eri sääntelymalli loisi
sääntelystä monimutkaisen lähtökohdiltaan sekä myös verkostojen kehittämisen näkökulmasta.
Mikäli tietyn verkoston kapasiteettia kasvatetaan ja tähän liittyvät investoinnit toisivat mukanaan
tiukentuvan sääntelyn, se voi osaltaan vähentää investointihalukkuutta. Kapasiteetin tai koon mukaan eriytetty sääntely olisi myös toimijoiden yhdenvertaisen kohtelun ja omaisuudensuojan näkökulmasta arvioitava ratkaisu.
Mallissa 3 verkkoon pääsyn minimivaatimusten lisäksi avoin kilpailu markkinaehtoisesti lämmöntuottajien välillä voisi aiheuttaa tilanteen, jossa pääsy verkostoon ja markkinoille taataan, mutta
tuotantoa ja toimintaa ei saataisi kilpailun johdosta kannattavaksi etenkään uusille markkinoille
tulijoille. Mallin vaikutukset esimerkiksi uusiutuvalla energialla tuotetun lämmön tai hukkalämmön
kannattavuuden näkökulmasta jäävät markkinoiden hoidettavaksi, jolloin edullisin tuotantomuoto
hyötyy kilpailusta. Uusiutuvan energian tai hukkalämmön osuuden kasvattamiseksi kaukolämmön
tuotannossa markkinaehtoiset toimintatavat eivät välttämättä ole riittäviä. Samoin verkkoonpääsyn mahdollistaminen ei vielä tarkoita, että verkostoon lämmön tuottaminen olisi kannattavaa.
Malli 3 on tarkastelluista malleista lähimpänä menettelytapaa koskevaa sääntelyä, jossa esimerkiksi lämmöntuotantomuotoa ei huomioitaisi erikseen, mikäli lämmön myynti asiakasrajapinnassa
olisi täysin markkinaehtoisesti hoidettava.

Mallissa 3 on kyse jakelun sääntelystä, jossa lähtökohtaisesti muu osa kaukolämpömarkkinoiden toiminnasta jäisi avattavien markkinoiden hoidettavaksi.
Markkinapaikan sääntely voi olla tarpeen sisällyttää sääntelyyn, etenkin mikäli avattavilla markkinoilla on olemassa olevia toimijoita, joilla on merkittävä tai määräävä
markkina-asema.
Mallissa markkinoiden edellytetään hoitavan paras ja edullisin tapa tuottaa lämpöä verkostoon, ja mallissa uusiutuvan energian tai hukkalämmön hyödyntämismahdollisuudet
voivat jäädä ilman tarkempaa sääntelyä markkinoiden toimivuuden varaan.
Mallissa uusiutuvan energian ja hukkalämmön lämmöntuottajien verkkoon pääsyn
mahdollistaminen, joka sisältyy RED II- direktiiviin ja sen päivitysehdotukseen, tulisi
varmistua myös tosiasiallisesti.
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7.4

EU-sääntelyn reunaehdot kaukolämpöverkkojen kannalta

Valtiontukisääntely
EU-sääntely valtiontuista on keskeinen tarkasteltava osa-alue kaukolämpömarkkinoiden avaamisessa, mikäli markkinoiden avaamiseen liittyy myös julkisella rahoituksella tuettuja infrastruktuurihankkeita tai sellaisia taloudellisia toimijoita, jotka ovat julkisyhteisön omistamia.
Kaukolämmön tarjoaminen, sekä lämmöntuotanto, toimitus sekä jakeluverkon ylläpitäminen ovat
komission ohjeasiakirjan mukaan normaaleja taloudellisia toimia, joita tarjotaan markkinoilla vastiketta vastaan20.
Mikäli markkinoiden avaamisen liittyy tukielementtejä21, markkinoilla toimii julkisesti omistettuja
ja/tai pääomitettuja energiayhtiöitä, niiden valtiontukisääntelyn mukaisuus tulisi varmistua osana
säädösvalmistelua. Markkinoiden avaamismallien osalta voi olla mahdollista toteuttaa siirtymä sellaisella mallilla, johon ei liity tukielementtejä eikä siten valtiontukisääntelyn reunaehtoja.
Mikäli jäsenvaltiolla on mahdollisuus tukea kaukolämpömarkkinoiden avaamisessa projekteja (joko
rakentamis- tai tuotantolaitosten päivitysvaiheessa) perustuen useampaan kilpailevaan teknologiaan ja energialähteeseen (uusitutuvat energialähteet, hukkalämpö esimerkkeinä), kilpailullinen tarjousmenettely projektien valinnassa objektiivisten kriteerien perusteella varmistaa kilpailun toimivuuden sekä tehostaa mahdollisen tuen vaikutuksia 22.
Kilpailuoikeus
Kaukolämpöyhtiöillä on todettu eräillä markkinoilla olevan EU:n perussopimusten ja kilpailulain tarkoittama määräävä markkina-asema suhteessa lämmön myyjään23. Etenkin tämä asetelma suhteessa lämmön myyjään on mielenkiintoinen kaukolämmön infrastruktuurista johtuen, ja on sellainen seikka, joka tulee markkinoiden avaamista koskevassa sääntelyssä huomioida.
Määräävän markkina-aseman olemassaoloa ei ole kilpailulainsäädännössä kielletty. Määräävässä
markkina-asemassa oleva toimija voi kilpailla omilla ansioillaan markkinoilla ja kehittää omaa liiketoimintaansa. Määräävässä markkina-asemassa oleva toimija ei kuitenkaan saa syyllistyä asemansa väärinkäyttöön, joka asettaa tiettyjä rajoitteita toiminnalle.
Määräävän markkina-aseman olemassaolo tulee aina tutkittavaksi tapauskohtaisesti. Kilpailulainsäädännön mukainen määräävä markkina-asema katsotaan olevan elinkeinonharjoittajalla, jolla on
koko maassa tai tietyllä alueella yksinoikeus tai muu sellainen määräävä asema tietyillä hyödykemarkkinoilla, että se merkittävästi ohjaa tai voi ohjata hyödykkeen hintatasoa tai toimitusehtoja
taikka vastaavalla muulla tavalla vaikuttaa kilpailuolosuhteisiin tietyllä tuotanto- tai jakeluportaalla.
Kaukolämpöyhtiön on arvioitu olevan nykytilassa hyvin todennäköisesti määräävässä markkinaasemassa lämmön myyjään nähden sellaisissa tilanteissa, joissa lämmön myyjä on investoinut huomattavia summia jo tehdyn lämmöntoimitussopimuksen velvoitteiden täyttämiseen, sillä ei ole rea-

20

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/template_RFF_district_heating.pdf s.3

21

Valtiontuen käsite perustuu Europan Unionin toiminnasta annetun sopimuksen (SEUT) 107 artiklaan, jonka tulkinnasta on annettu ns. valtiontu-

kitiedonanto (2016/C 262/01). Mikäli valtiontuen olemassa oloa koskevat kriteerit täyttyvät, kyse on valtiontuesta, jonka osalta jäsenvaltiolla on
ennakollinen notifiointivelvollisuus Euroopan komissiolle, ellei tukitoimi ole jonkin säädetyn poikkeuksen piirissä.
22

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/template_RFF_district_heating.pdf s.14

23

https://energia.fi/files/3580/Tiivistelma_Kaukolamposelvitys_lammon_ostamisesta_v_3.1_%282999611_4%29.pdf sekä Kilpailuneuvoston

(nyk.MAO) päätökset dnro 151/690/1999, 18.6.2001, ja dnro 173/690/2000, 18.6.2001; https://energia.fi/files/3817/Lammon_ostoa_ja_2suuntaista_kaupaa_koskeva_ohje_lopullinen_20190521.pdf
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listisia vaihtoehtoja lämmön myynnille kaukolämpöyhtiölle ja se on käytännössä riippuvainen kaukolämpöyhtiöstä. Kaikissa tilanteissa tällaista asemaa ei kuitenkaan välttämättä ole, esimerkiksi jos
kaukolämpöyhtiö on riippuvainen lämmön myyjästä. 24
Muissa tilanteissa, kuten esimerkiksi lämmön myyjän vasta suunnitellessa tuotantolaitoksensa sijoittamista kaukolämpöyhtiön alueelle tai sen lämmön myynti tapahtuu lähinnä pääliiketoiminnan
tai muun toiminnan ohella, kaukolämpöyhtiön mahdollisen määräävän markkina-aseman olemassaolo tulee arvioida tapauskohtaisesti. Kaukolämpöyhtiön kannalta on kuitenkin olemassa riski siitä,
että sen menettelytapoja arvioidaan tukkulämmön ostamisessa ainakin tilanteessa, jossa lämmön
myyjä on jo liittynyt sen verkkoon. Mikäli markkinat määritellään tällä tavalla ja ne rajautuvat alueellisiksi tai paikallisiksi, paikallinenkin kaukolämpöyhtiö voi olla määräävässä markkina-asemassa
tukkulämmön ostamisessa paikallisella/alueellisella markkinalla.25
Määräävän markkina-aseman olemassaolo tarkastellaan aina tapauskohtaisesti ja suhteessa merkityksellisiin markkinoihin. Kaukolämpömarkkinan avaamista koskevan sääntelyn myötä markkinaasemaa koskevan arvioinnin tarpeellisuus ei poistu, koska asema johtuu osittain kaukolämpöverkoston tosiasiallisista ominaisuuksista. Määräävää markkina-asemaa koskeva tarkastelu voisi kuitenkin jatkossa koskea myös sellaista jakelutoiminnasta erillistä lämmön myyjää, mikäli tällä on
markkinoiden avaamistilanteessa kyseisillä markkinoilla keskeinen asema.
Kaukolämmön tuotannon ja jakelun eriyttämistilanteessa jakeluyhtiön toiminta tulisi säänneltäväksi, ja jakeluyhtiö toimisi eriytettynä luonnollisena monopolina.

7.5

EU:n energiasääntelyn erityiskysymykset kaukolämmön osalta

Uusiutuvan energian edistämistä koskeva direktiivi eli ns. RED- direktiivi26 luo puitteet uusiutuvan
energian edistämiselle. Direktiivissä on asetettu kansalliset tavoitteet uusiutuvan energian osuudelle energian kokonaiskulutuksessa.
Esimerkiksi maakaasun osalta voimassa olevassa RED II- direktiivissä on säädetty uusiutuvilla energialähteillä tuotetun kaasun liittämisestä verkostoon, sekä määritelty liittymisehdot ja liittymismaksujen läpinäkyvyydestä ja syrjimättömyydestä. Voimassa olevassa RED II- Direktiivissä ei ole erityisesti kaukolämmölle asetettuja eriyttämisvelvoitteita. RED II- direktiivi sisältää kaukolämmön
osalta jäsenvaltioille asetetun velvollisuuden varmistaa loppukäyttäjien tiedonsaanti kaukolämmön
energiatehokkuudesta sekä uusiutuvan energian osuudesta, sekä velvollisuuden tehdä toimia uusiutuvan energian osuuden lisäämiseksi.
Voimassa oleva direktiivi sisältää nykyisellään lisäksi velvollisuuden luoda mekanismit sen varmistamiseksi, että verkostojenhaltijat velvoitetaan liittämään uusiutuvista lähteistä ja hukkalämmöstä
peräisin olevan energian toimittajat verkostoon, tai tarjota liittämistä ja lämpöenergian ostoa näiden tuottaman lämmön osalta direktiivissä säädetyissä tilanteissa. Direktiivissä on lisäksi säädetty
tilanteista, joissa verkostoon liittämisestä voidaan kieltäytyä.

24

https://energia.fi/files/3580/Tiivistelma_Kaukolamposelvitys_lammon_ostamisesta_v_3.1_%282999611_4%29.pdf

https://energia.fi/files/3593/Selvitys_lammon_ostamisesta.PDF
25
26

https://energia.fi/files/3593/Selvitys_lammon_ostamisesta.PDF
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/2001 uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä

(uudelleenlaadittu) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC
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RED II- Direktiivin päivityksessä, josta on 14.7.2021 julkaistu ehdotus27, kaukolämpö on huomioitu
kattavasti vaikutustenarviointia koskevassa selvityksessä28. Varsinaisessa direktiiviä koskevassa
muutosehdotuksessa muutosehdotukset koskevat olemassa olevien velvoitteiden täsmennyksiä ja
eräitä laajennuksia. Direktiivi sisältää siihen ehdotettujen muutosten myötä edelleen tavoitteet uusiutuvan energian osuudelle kaukolämpötuotannossa sekä ilmoitusvelvollisuuden uusiutuvalla energialla tuotetun lämmön osuudelle. Kaukolämmön energiantuotantomuoto ja uusiutuvan energian
osuus tulee jatkossakin ilmoittaa, nyt ehdotetun säännöksen mukaan täsmennettynä.
RED II- direktiivin päivitystä koskevaan ehdotukseen sisältyy edelleen velvollisuus tarjota verkostoon liittymistä uusiutuvan energian tuottajille sekä hukkalämmön tuottajille; tai vaihtoehtoisesti
velvollisuuttaa ostaa ja tarjota liittymistä verkostoon viranomaisten asettamiin syrjimättömiin kriteereihin perustuen, kun direktiivissä asetetut edellytysten ovat käsillä. Velvollisuus tarjota liittymistä on voimassa, kun kaukolämpötoimija (operaattori) a. vastaa uuteen kysyntään; b. korvaa
olemassa olevaa kapasiteettia c. laajentaa olemassa olevaa kapasiteettia.
Muutosehdotukseen sisältyy uusi 24 artiklan 4a kohta, jolla täsmennetään RED II- direktiiviin sisältyvää velvollisuutta taata pääsy kaukolämpöverkostoon. Verkkoonpääsyvelvollisuus on asetettu
kaukolämpöverkostojen haltijoille, joiden kapasiteetti on yli 25MWth. Ehdotuksen mukaan yli 25
MWth kapasiteetin verkostonhaltijoilla on velvollisuus liittää kolmansina osapuolina olevat uusiutuvan energian ja hukkalämmön lämmöntuottajat verkostoonsa tai velvollisuus tarjota liittämistä sekä
lämmön ostoa kolmansilta perustuen syrjimättömiin toimivaltaisen viranomaisen asettamiin kriteereihin. Velvollisuudesta kieltäytymisen edellytykset on koottu artiklan kohtaan 5 ja kieltäytymisen
perusteeksi on ehdotuksessa lisätty viittaus uuteen määritelmään tehokkaasta kaukolämmöstä
(jota on ehdotettu energiatehokkuusdirektiivin päivityksessä). Muutosehdotuksessa ehdotetaan lisäksi uuden koordinaatiomekanismin luomista, jolla edistettäisiin yhteistyötä hukkalämmöntuottajien ja kaukolämpöoperaattoreiden välillä.
Voimassa oleva RED II direktiivi sekä siihen ehdotetut muutokset edellyttävät lähtökohtaisesti
kaukolämpömarkkinan avaamista vähintään mallin 1 mukaisesti, jossa varmistettaisiin kolmansina osapuolina toimivien lämmöntuottajien pääsy verkostoon. Uusiutuvan energian ja hukkalämmön lämmöntuottajien verkkoon pääsyn mahdollistaminen, joka sisältyy RED II- direktiiviin ja sen
päivitysehdotukseen, tulisi täyttyä minimivaatimuksena kaikissa malleissa myös tosiasiallisesti.
Komission RED II- direktiivin revisiota koskeva ehdotus on julkaistu 14.7.2021, ja RES II direktiivin muutoksen lopullinen sisältö ja voimaantulo vievät aikaa. Lopullinen sääntely voi myös poiketa
komission ehdotuksesta.

7.6

Yhteenveto, johtopäätökset ja jatkoselvitystarpeet

Kaukolämpömarkkinan avaamisessa on mallista riippumatta keskeistä tarkastella kokonaisuutta
EU-oikeuden uusiutuvaa energiaa koskeva sääntely huomioon ottaen sekä kilpailu- ja kuluttajaoikeudellisesti. Jakeluyhtiön juridinen asema muodostuneen kaukolämpömarkkinan luonnollisena
monopolina aiheuttanee kansallista sääntelytarvetta kaikissa malleissa.
EU:n RED II- direktiivissä sekä sen muutosehdotuksessa on useita toimia, jotka koskevat kaukolämmön asemaa ja jäsenvaltioiden toimia kaukolämmön osalta uusiutuvan energian tavoitteiden
edistämisessä. Direktiiviä ei ole vielä hyväksytty, mutta jo nykyisellään RED II direktiivissä on jäsenvaltioille asetettu velvollisuus varmistaa, että kaukolämpöverkoston haltijat sallivat kolmantena
27

COM(2021) 557 final https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/amendment-renewable-energy-directive-2030-climate-target-with-an-

nexes_en.pdf
28

SWD(2021) 621 final, Commission staff Working Document, Impact Assessment report accompanying the proposal for the Directive.
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osapuolena toimivien uusiutuvalla energialla lämpöä tuottavien toimijoiden pääsyn verkostoon tiettyjen edellytysten täyttyessä. Suoranaista laajaa eriyttämisvelvollisuutta ja kaukolämpömarkkinan
avaamista koskevaa tiukkaa juridista velvollisuutta ei ole sisällytetty direktiiviehdotukseen. Kaukolämpöä koskevat velvoitteet edellyttävät kuitenkin vähintään avaamista tässä selvityksessä tarkastellun mallin 1 mukaisesti, eli sallimalla pääsy verkostoon etukäteen asetettujen edellytysten täyttyessä.
Sääntelytarve on tarkastelun perusteella erityisen korostunut ns. markkinavaikutusten kautta ja on
ennen kaikkea kilpailu- ja kuluttajaoikeudellinen. Kaukolämpömarkkinan avaamisella voi kuitenkin
olla myös muita, ympäristö- ja energiapoliittisia tavoitteita, joita sääntelyllä voidaan edistää. Näiden
edistäminen edellyttäisi kuitenkin sellaisten ehtojen säätämistä lainsäädännössä, jossa esimerkiksi
kilpailutettava lämpöenergia arvioidaan kokonaistaloudellisesti, ympäristö- ja ilmasto ja sektoriintegraation vaikutukset huomioiden.
Tähän liittyy kuitenkin tiettyjen energiantuotantomuotojen suosiminen suhteessa muihin, jolloin
sääntelyn keinoin se edellyttäisi todennäköisesti jonkinlaisten tukielementtien tai kilpailutuskriteerien säätämistä, jolla energiatehokkain ja ympäristövaikutuksiltaan pienin tuotantomuoto hyötyisi
eniten. Tällaisten mekanismien osalta sääntely ei välttämättä ole toimivin keino, etenkin jos investointeja uusiutuvilla energialähteillä tuotettavaan lämpöenergiaan on tehty jo markkinaehtoisesti,
ja asia on ns. markkinoiden hoidossa. Tätä asiaa koskeva EU-sääntely on keskeinen arvioitava asia
kokonaisuudessa.
Jatkoselvitystarve liittyy etenkin eri mallien yhdistelmien hyödyntämiseen: voisiko kaukolämpömarkkinaa avata vaiheittain tai eri mallien perusteella, siten, että eri kokoisille markkinoille olisi eri
velvoitteet. Tällaisen ratkaisun hyödyntämisestä esimerkiksi muissa jäsenvaltioissa ei selvityksen
laatimishetkellä ollut käytettävissä tietoa. Sääntelyn selkeys, sen yhdenmukainen soveltaminen
kaukolämpömarkkinoiden toimijoihin ja omaisuudensuojanäkökulmat saattavat kuitenkin estää pitkälle markkinoittain eriytyneet sääntelyratkaisut.
Asettamalla minimivaatimukset esimerkiksi uusiutuvalla energialla tuotetun kaukolämmön tuottajien pääsylle verkostoon voidaan taata lainsäädännöllisesti raamit yhdistettyjen energiaratkaisujen
käyttöön. Vaatimus verkkoonpääsyn varmistamisesta sisältyy myös RED II- direktiiviin sekä sen
julkaistuun päivitysehdotukseen. Lainsäädännön rakenteet, jotka koskevat menettelytapoja kaukolämpömarkkinoilla eivät yksinään kuitenkaan suoraan takaa sitä, että uusiutuvalla energialla tuotettu kaukolämpö välttämättä muodostuu taloudellisesti kannattavaksi ja muodostuisi esimerkiksi
pääasialliseksi energialähteeksi. Tähän tarvitaan kaukolämmön energiatuotantomuotoon liittyvää
sääntelyä.
Sektori-integraation osalta keskeinen tekijä on hukkalämmön sääntely ja hukkalämmön hyödyntämisen mahdollistaminen kaukolämpöverkostossa. Hukkalämmöntuottajien pääsyn varmistaminen
kaukolämpöverkostoon lisäisi osaltaan sektori-integraatiota. Verkostoon pääsy toteutuisi kaikissa
malleissa, mikäli verkostoon pääsylle asetetaan lainsäädännössä minimivaatimukset. Hukkalämmön hyödyntämisen kannattavuus riippuu kuitenkin markkinoiden toimivuudesta, eikä pelkkä mahdollisuus liittää hukkalämmöntuotanto kaukolämpöverkostoon välttämättä riitä.
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KOLMANSIEN OSAPUOLIEN LÄMMÖN MALLINTAMINEN
ESIMERKKIKAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMISSÄ
Tässä luvussa tarkastellaan kaukolämpöverkkojen avaamisen vaikutuksia lämmöntuotantoon kolmessa eri tyyppiverkossa: bio, jätteenpoltto (Waste-to-Energy, WtE) ja hajautettu. Alkuoletuksena on ollut, että erityyppisissä verkoissa hukkalämmöt ovat eri asemassa pääsääntöisesti tuotannon muuttuvien kustannuksien erojen seurauksena. Bio-skenaarion on tarkoitus edustaa hyvin
tyypillistä suomalaista kaukolämpöverkkoa, joka pohjautuu puuperäisiin polttoaineisiin. WtE-skenaariolla on tarkoitus tuoda esiin eroja suhteessa bio-skenaarioon. Niiden erona on se, mistä niiden kokonaiskustannukset muodostuvat. WtE-skenaarion kustannukset muodostuvat voimakkaasti investoinnista ja sen polttoainekustannukset saattavat olla jopa negatiivisia jätteen porttimaksujen seurauksena. Hajautettu-skenaario taas edustaa nimensä mukaisesti jo valmiiksi monimuotoista tuotantokokonaisuutta.
Kaikkien esimerkkiverkkojen huipputehontarve on asetettu 100 MW:iin, joka vastaa karkeasti 300
GWh/a vuosittaista lämmöntuotantoa. Suomalaisten kaukolämpöyhtiöiden energiankäyttö on keskimäärin noin 400 GWh/a ja mediaani noin 100 GWh/a29. Mallin kokoluokka skaalautuu hyvin. Erityisesti WtE- ja hajautettu-skenaarioiden tuotantorakenteet edustavat keskimäärin suurempia
verkkoja, mutta eri kokoluokkien mallintamista eri skenaarioilla ei koettu tarpeelliseksi hyvän
skaalautuvuuden ansiosta. Lämmöntuotanto on skaalattu alas vastaamaan 100 MW:n huipputehontarvetta Helenin vuoden 2019 avoimesta kaukolämmöntuotanto datasta30.
Vertailu perustuu pelkästään muuttuvien kustannusten vertailuun, joka voi olla perusteltua riippuen siitä, kuinka asiaa tarkastelee. Luvussa 4.3 tuotiin aikaisemmin esiin kuinka avoimemmat
mallit huomioivat paremmin kokonaiskustannukset kuin mahdollisesti vähemmän avoimet. Mallintamisen lähtökohtana on ollut oletus nk. spot-markkinoista, jotka perustuvat voimakkaasti muuttuviin kustannuksiin ja joissa tuotannon kiinteitä kustannuksia katetaan oman tarjouksen ja viimeisen läpimenneen tarjouksen erolla.
Hiilidioksidipäästöihin malliverkoilla ja niissä mahdollisesti hukkalämpöjen lisääntymisen ansiosta
tapahtuvaa päästöjen vähentymistä ei ole, koska nykyisillä määritelmillä kaikki malliverkot ovat
huipputuotantoa lukuun ottamatta hiilineutraaleja. Kaikissa skenaarioissa on mukana bio HOB
(Heat Only Boiler eli vain lämpöä tuottava lämpökeskus), joka voidaan haluttaessa mieltää poistuvaksi fossiili- tai turvekapasiteetiksi. Kaukolämpö vihertyy kuitenkin Suomessa jo nopeasti ja fossiilisia polttoaineita käytetään enää harvoissa suurissa perustuotantolaitoksissa, jotka ovat muutenkin poistumassa käytöstä mm. kivihiilikiellon ja päästökaupan seurauksena.

8.1

Esimerkkijärjestelmien kuvaukset ja mallinnuksen lähtötiedot

Bio
Bio-skenaarion päätuotantolaitoksena on bio CHP-voimalaitos (yhteistuotantolaitos), jonka kattilateho on 60 MW jakautuen 45 MW:n kaukolämpötehoon ja 15 MW:n sähkötehoon voimalaitoksen
käydessä täydellä teholla. Tarvittaessa turbiini on mahdollista ohittaa silloin kun sähkön hinta on
alhainen ja sähkön tuotanto siten kannattamatonta. Toisena tuotantolaitoksena on bio HOB-lämpölaitos, jonka kaukolämpöteho 15 MW. Yhdessä nämä kaksi tuotantolaitosta vastaavat noin 98
prosenttisesti lämmöntuotannosta ottamatta huomioon äkillisiä häiriötilanteita. Bio CHP:lle on

29

https://energia.fi/files/5384/Kaukolampotilasto_2019.pdf

30

https://www.helen.fi/helen-oy/vastuullisuus/ajankohtaista/avoindata
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määritetty noin kuukauden mittainen huoltoseisakki kesälle. Huipputuotantoa on bio-skenaariossa, kuten kahdessa muussakin skenaariossa, on tarvittava määrä. Karkeasti voidaan sanoa,
että huippukapasiteettia tarvitaan sitä enemmän, mitä keskittyneempää tuotanto on yksittäisiin
laitoksiin eli bio-skenaarion huippukapasiteetin tarve olisi esimerkeistä korkein.
Kaikissa skenaarioissa on myös 5000 m3 kaukolämpöakku. Bio- ja WtE-malleissa akulla saadaan
kannattavuutta sähkön tuotannon ajoittamisen ansiosta ja hajautetussa mallissa sähkön kulutuksen ajoittamisen ansiosta. Akun kapasiteetti megawattitunneissa vaihtelee kaukolämmön lämpötilaeron mukana samoin kuin sen purku- ja latausteho ollen maksimissaan noin 20 MW.
Waste-to-Energy
WtE-skenaariossa päätuotantolaitoksena on WtE CHP-voimalaitos, jonka kattilateho on 25 MW jakautuen 20 MW:n kaukolämpötehoon ja 5 MW:n sähkötehoon sähkötehon käydessä täydellä teholla. Tarvittaessa turbiini on mahdollista ohittaa silloin kun sähkön hinta on alhainen ja sähkön
tuotanto siten kannattamatonta. Toisena tuotantolaitoksena on bio HOB-lämpölaitos, jonka kaukolämpöteho 45 MW. Yhdessä nämä kaksi tuotantolaitosta vastaavat noin 99 prosenttisesti lämmöntuotannosta ottamatta huomioon äkillisiä häiriötilanteita. WtE CHP:lle on määritetty viikon
mittainen huoltoseisakki kesän alkuun.
Hajautettu
Hajautetussa mallissa on useita perustuotantoyksiköitä, jotka perustuvat voimakkaasti lämpöpumppuihin. Skenaariossa on mukana 5 MW:n jätevesilämpöpumppu, 10 MW:n ilma-vesilämpöpumppu, 10 MW ostolämpöä, 40 MW:n bio HOB ja tarvittava määrä huippukapasiteettia. Muu kuin
huippukapasiteetti vastaavat noin 99 prosenttisesti lämmöntuotannosta kyseissä mallissa.
Jäteveden lämpötilaksi on oletettu 15 °C, jolloin jätevesilämpöpumpun (JVLP) Coefficient of Performance -lämpökerroin (COP) on keskimäärin noin 2,8 huomioiden kaukolämmön vaihtelevan
lämpötilatason. COP:lla tarkoitetaan lämpöpumpun ”hyötysuhdetta” eli kuinka monta yksikköä
hyödyllistä lämpöä saadaan kulutettua sähköyksikköä kohden. Kaukolämmön menolämpötilan
vaihteluväli (75—120 °C) saa JVLP:n COP:n vaihtelemaan noin 2,5—3,0 välillä ollen korkein kesällä, kun menolämpötila on matalimmillaan.
Samaan tapaan ilma-vesilämpöpumpun (IVLP) COP vaihtelee vuoden ajasta riippuen, mutta
IVLP:n tapauksessa myös ulkolämpötilan vaihtelu on otettu huomioon. Ulkolämpötilana on käytetty Ilmatieteen laitoksen vuoden 2019 Helsingin Kaisaniemin mittauspisteen dataa, jotta se vastaa käytettyä skaalattua kaukolämpötuotantoa31. IVLP:n COP on keskimäärin 2,6 ja vaihteluväli
karkeasti 2,0—3,5 vaihdellen lämpötilatasojen mukana. Molemmat JVLP ja IVLP ovat mahdollista
sammuttaa, silloin kun sähkön hinta on korkea, jolloin niiden keskimääräinen muuttuva kustannus
on alempi kuin keskimääräinen sähkön hinta jaettuna COP:lla.
Esimerkkijärjestelmässä on myös mukana ostolämpöä, jonka KL-teho on 10 MW ja lämmön hinta
20 €/MWh. Esimerkissä kaukolämpöyhtiö ei ole sitoutunut ostamaan lämpöä, jos halvempaa tuotantoa on saatavilla. Lämpö voisi olla esimerkiksi alun perin datakeskuksesta talteen otettua.
Kiinteiden polttoaineiden perustuotantolaitoksissa (bio CHP ja HOB sekä WtE CHP) on huomioitu
niiden lyhytaikaiseen sammuttamiseen liittyvät haasteet eli niitä pidetään pääsääntöisesti jatkuvasti päällä vaikka se ei olisi hetkellisesti optimaalista huomioiden huoltoseisakit, jotka ajoittuvat
kesälle.

31

https://www.ilmatieteenlaitos.fi/havaintojen-lataus
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8.2

Tuotannon muuttuvat kustannukset

Bio CHP:n ja HOB:n polttoaineen eli hakkeen hinnaksi on oletettu 25 €/MWh, WtE CHP:n polttoaineen eli yhdyskuntajätteen hinnaksi 0 €/MWh porttimaksujen ansiosta ja huippukapasiteetin polttoaineen eli kevyen polttoöljyn (POK) hinnaksi 80 €/MWh. Polttoainehinnoissa on huomioitu kaikki
muut maksut paitsi arvonlisävero.
Sähkön muuttuvana hintana on käytetty vuoden 2019 sähkön Nord Pool spot-hintaa, johon on lisätty sähkövero, huoltovarmuusmaksu ja sähkön siirtomaksut32. Spot-hinta oli keskimäärin 44,04
vuonna 2019. Suurten lämpöpumppujen sähköveroluokka on laskettu tulevaisuuden luokkaan II
eli EU:n minimiin: 0,50 €/MWh. Myöhemmin verkkoihin esiteltävä hukkalämpö pohjautuu myös
lämpöpumppuihin ja siten myös sähkön hintaan, mutta kaukolämpöyhtiön ja kolmansien osapuolien sähkön hinnan erona on käytetty sähköveroluokkien eroa 21,90 €/MWh. Sähkön siirtomaksuksi on oletettu 12,50 €/MWh joulukuulta helmikuulle kello 07:00—21:00 välisenä aikana ja
muina ajanjaksoina 5,00 €/MWh. Sähköä ”polttoaineenaan” käyttävien lämpöpumppujen muuttuva kustannus vaihtelee sähkön hinnan mukaan, mutta keskimäärin sähkön kokonaishinta on
laskelmissa 72,73 €/MWh sähköveroluokkaan I kuuluville kuluttajille ja sähköveroluokkaan II kuuluville kuluttajille 50,83 €/MWh. Seuraavaan taulukkoon (Taulukko 11Taulukko ) on koottu eri
skenaarioiden tietoja muuttuvineen kustannuksineen.

Taulukko 11. Mallinnuksen lähtötietoja.

Polttoaine

Maksimi
KL-teho
[MW]

Maksimi
sähköteho
[MW]

Osuus KLtuotannosta

Bio CHP

Hake

60

15

86 %

25,00

110 %

22,73

Bio HOB

Hake

15

12 %

25,00

100 %

25,00

Huipputuotanto

POK

85

2%

80,00

90 %

88,89

50 %

0,00

90 %

0,00

Skenaario

PolttoaineHyötyhinta
suhde
[€/MWh]

Muuttuva
kustannus
[€/MWh]

Bio

KL-akku (5 000 m3)

n. 20

Jätteenpoltto
WtE CHP

Yhdyskuntajäte

25

Bio HOB

Hake

45

49 %

25,00

100 %

25,00

Huipputuotanto

POK

80

1%

80,00

90 %

88,89

KL-akku (5 000 m3)

5

n. 20

Hajautettu
Jätevesilämpöpumppu

Sähkö/COP

5

12 %

Vaihtelee

COP

ka < 18

Ilma-vesilämpöpumppu

Sähkö/COP

10

22 %

Vaihtelee

COP

ka n. 18

10

19 %

20,00

40

46 %

25,00

100 %

25,00

75

1%

80,00

90 %

88,89

Ostolämpö
Bio HOB

Hake

Huipputuotanto

POK

KL-akku (5 000 m3)

32

20,00

n. 20

https://www.nordpoolgroup.com/historical-market-data/
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8.3

Kolmansien osapuolien hukkalämpö esimerkkijärjestelmissä

Hukka- ja ympäristölämpöjen potentiaali on valtava energiamäärissä, mutta niiden hyödyntäminen on haasteellista valtaosan lämmöstä ollessa hyvin matalalämpötilaista. Tässä yhteydessä ympäristölämmöillä tarkoitetaan luonnollisia lämmönlähteitä ja hukkalämmöillä ihmisen toiminnasta
syntyviä lämmönlähteitä, joita ei toistaiseksi hyödynnetä. AFRY on esimerkiksi arvioinut, että vielä
hyödyntämättömien lauhde- ja teollisuuslaitoksien hukkalämmöt ovat vuosittain yli 30 TWh, joka
vastaa lähes kaukolämmön vuosittaista kysyntää Suomessa33. Kun mukaan otetaan vielä esimerkiksi lisääntyvä datakeskuksien ja muiden lämmönlähteiden hukkalämpö sekä ympäristölämpö,
niin hyödyntämätöntä potentiaalia on valtaosalle suomalaisista kaukolämpöjärjestelmistä yli tarpeen. Selkeyden vuoksi jatkossa tässä selvityksessä puhutaan kuitenkin vain hukkalämmöstä erillisten hukka- ja ympäristölämpöjen sijaan.
Su ym. ovat arvioineet, että esimerkiksi Tukholman kaukolämpöverkon alueella muodostuu karkeasti yhtä paljon hukkalämpöä kuin verkossa on lämmön kysyntää34. Valtaosa tästä lämmöstä on
peräisin vesistöistä ja datakeskuksista, mutta myös esimerkiksi ostoskeskukset ja jäähallit on
huomioitu. Tässä työssä oletetaan, että esimerkkiverkkojen alueella muodostuu teknisesti potentiaalisia hukkalämpöjä (lämpötilaltaan yli 10 °C) yhtä paljon kuin verkkojen kysyntä, noin 300
GWh, on, mutta hukkalämpöjen muodostuminen on arvioitu olevan täysin vastakkaisessa vaiheessa suhteessa lämmöntuotantoon (Kuva 17), jolloin hukkalämmön määrän ylittäessä verkon
kysynnän hukkalämpöä ei pystytä hyödyntämään. Tällöin potentiaali karkeasti puolittuu noin 160
GWh:iin.
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Vuoden tunnit [h]
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Sinikäyrä sovite

Vastakkainen vaihe (hukkalämpö)

Kuva 17. Sinikäyrän sovite lämmön tuotannolle ja hukkalämmön tuotanto sen vastakkaisella vaiheella

33

https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/fi_ca_2020_fi_a01_liite_selvitys_eed_art_14.pdf

34

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S019689042100159X
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Hukkalämmöt voivat olla lämpötilaltaan hyvin vaihtelevia. Työssä on oletettu, että energiamäärät
ja lämpötilatasot ovat seuraavia:




1/2-osa (150 GWh) on n. 10 °C-asteista (alle 20 °C)
1/3-osa (100 GWh) on n. 30 °C-asteista (20—40 °C)
1/6-osa (50 GWh) on n. 50 °C-asteista (yli 40 °C)

Kuva 18 esittää hukkalämmön jakaantumista sen komponentteihin vuoden aikana.
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Kuva 18. Eri hukkalämpöjen määriä kalenterivuodessa

Tällöin kaikkien mainittujen lämmönlähteiden lämpötila tulee nostaa lämpöpumpulla kaukolämpöverkkoon sopivaksi ja näin niille saadaan muuttuva kustannus jakamalla sähkön hinta COP:lla.
Sähköveroluokkana kolmansille osapuolille on käytetty luokkaa I, jolloin sähkö on 21,90 €/MWh
kalliimpaa kuin suurille kaukolämpöyhtiön lämpöpumpuille. Kokonaishinta on tällöin keskimäärin
72,73 €/MWh.
Näin hukkalämpöpumpuille saadaan COP:t ja dynaamiset muuttuvat kustannukset. Karkeat muuttuvat kustannukset ovat eri hukkalämmöille keskimäärin:




8.4

Hukkalämpö 10 °C: COP 2,8: 26 €/MWh
Hukkalämpö 30 °C: COP 4,1: 18 €/MWh
Hukkalämpö 50 °C: COP 7,5: 10 €/MWh

Mallinnuksen tulokset

Bio
Seuraavat kuvat (Kuva 19 ja Kuva 20) esittävät bio-skenaarion mallinnuksen tuloksia ilman ja
hukkalämmön kanssa. Tuotantomuodot on pyritty lisäämään kuviin niin että alimmaisena on
halpa perustuotanto ja ylimmäisenä kallis huipputuotanto, vaikka sähkön dynaaminen hinta muuttaa todellisuudessa ajojärjestystä jatkuvasti. Hukkalämmöt (HL10-50) on pidetty yhdessä kuvissa
selkeyden vuoksi.
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Kun EnergyPRO-malliin lisätään KL-akku, niin mallinnus on hyvin piikikästä, koska ohjelma pyrkii
hyödyntämään akkua tehokkaasti. Lisäksi kuvien matala resoluutio antaa vaikutelman, että muutokset ovat malleissa hyvin äkillisiä, vaikka todellisuudessa ohjelma koittaa ottaa huomioon liian
äkilliset muutokset. KL-akkua tulee luonnollisesti myös ladata, mutta se on jätetty kuvista selkeyden vuoksi pois. Latauksen voi mieltää myös negatiiviseksi tuotannoksi.
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Kuva 19. Bio ilman hukkalämpöä.
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Kuva 20. Bio hukkalämmön kanssa.

Jälkimmäisestä kuvasta (Kuva 20) nähdään, että erityisesti korkealämpöiselle hukkalämmölle
(HL50) olisi jatkuvaa kysyntää bio-skenaariossa. Jonkin verran myös keskilämpöiselle hukkalämmölle (HL30), mutta matalalämpöisen (HL10) osuus jää hyvin vähäiseksi. Hukkalämpöä on skenaariossa noin 80 GWh vuodessa.
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Waste-to-Energy
Seuraavat kuvat (Kuva 21 ja Kuva 22) esittävät WtE-skenaarioita ilman ja hukkalämmön kanssa.
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Kuva 21. WtE ilman hukkalämpöä.

100
90
80
70

MW

60
50
40
30
20
10
0
WtE CHP

HL50

HL30

HL10

Bio HOB

Huipputuotanto

Akun purku

Kuva 22. WtE hukkalämmön kanssa.

Kuvasta (Kuva 22) nähdään, että hukkalämpö ei pysty kilpailemaan WtE-tuotannon kanssa kesällä, kun lämmölle on vähän tarvetta, mutta muuten lämmityskaudella hukkalämmölle voisi olla
kysyntää myös tässä skenaariossa ja esimerkiksi vähemmän arvokkaiden hukkalämpöjen (HL1030) osuus on suurempi kuin bio-skenaariossa. Hukkalämpöä on skenaariossa noin 60 GWh vuodessa.
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Hajautettu
Seuraavat kuvat (Kuva 23 ja Kuva 24) esittävät hajautettu-skenaarioita ilman ja hukkalämmön
kanssa.
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Kuva 23. Hajautettu ilman hukkalämpöä.

100
90
80
70

MW

60
50
40
30
20
10
0
HL50

HL30

HL10

JVLP

IVLP

Ostolämpö

Bio HOB

Huipputuotanto

Akun purku

Kuva 24. Hajautettu hukkalämmön kanssa.

Kuvasta (Kuva 24) nähdään, että HL50:lle on lähes jatkuvasti kysyntää ja HL30:llekin hyvin lämmityskaudella, mutta HL10:lle vain sähkön hinnan ollessa hyvin alhainen tai lämmön kysynnän
ollessa korkea. Hukkalämpöä on skenaariossa noin 90 GWh vuodessa.
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8.5

Skenaarioiden keskinäinen vertailu

Kuva 25 esittää hukkalämmön määrää esimerkkijärjestelmissä yhden viikon liukuvana keskiarvona (tuntitason vaihtelu on hyvin suurta KL-akun ja sähkön hinnan muutoksen seurauksena, joten selkeyden vuoksi on käytetty liukuvaa keskiarvoa). Kuvasta nähdään, että bio-skenaariossa
hukkalämpö muodostaa karkeasti kuperan paraabelin kun WtE- ja hajautettu-skenaarioissa huiput
asettuvat vuorostaan lämmityskauden alkuun ja loppuun. On hyvä huomata myös, että hukkalämpömäärät eri skenaarioissa leikkaavat usein toisensa, joka viittaa hukkalämmön jatkuvaan arvon vaihteluun erityyppisissä verkoissa, vaikka hukkalämpöä on kaikissa skenaarioissa yhtä paljon hyödynnettävissä. Vuoden alkua ja loppua kohden erot tasoittuvat, koska hukkalämpöä ei ole
enää saatavilla merkittävästi.
25
20
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5
0
0

730

1460

2190

2920

3650

Bio

4380
WtE

5110

5840

6570

7300

8030

8760

Hajautettu

Kuva 25. Hukkalämmön viikoittainen liukuva teho eri esimerkkijärjestelmissä.

Seuraavaan taulukkoon (Taulukko 12Taulukko ) on koottu hukkalämpöjen määrät gigawattitunneissa eri skenaarioissa. Esimerkkijärjestelmistä hajautettu on hukkalämmölle soveltuvin ja WtE
soveltumattomin määrältään. Mielenkiintoista on myös, kuinka bio-skenaariossa hukkalämpö painottuu korkealämpötilaiseen hukkalämpöön (HL50) kun taas hajautetussa sekä korkea- että keskilämpötilaiseen (HL30). WtE-skenaariossa valtaosa hukkalämmöstä on keskilämpötilaista ja järjestelmä ottaa vastaan eniten myös matalalämpötilaista hukkalämpöä.

Taulukko 12. Hukkalämmön määrä eri esimerkkiverkoissa GWh:ssa.

Bio

WtE

Hajautettu

Hukkalämpö 10 °C

3,5

10,6

8,1

Hukkalämpö 30 °C

26,0

28,2

37,1

Hukkalämpö 50 °C

48,0

22,1

46,0

Yhteensä [GWh]

77,5

60,9

91,1

Seuraavaan taulukkoon (Taulukko 13Taulukko ) on koottu eri tuotantomuotojen osuus tuotannosta ilman hukkalämpöä ja sen kanssa sekä sen tuoma muutos osuuksiin. Bio-skenaariossa hukkalämpö syrjäyttäisi erityisesti bio CHP:n tuotantoa, kun WtE- ja hajautettu-skenaarioissa hukka-
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lämpö korvaa voimakkaasti bio HOB:n lämpöä. Tämä on luonnollista, koska suuri osa hukkalämmöstä on malleissa haketuotantoa halvempaa, johon suomalainen kaukolämpötuotanto voimakkaasti perustuu.
Kuten edellä mainittiin, erityisesti bio HOB:n tuotannon voi myös mieltää fossiiliseksi tuotannoksi,
jota hukkalämpö siis tehokkaasti korvaisi. Huomionarvoista on myös, että hukkalämmöt korvaavat polttavaa tuotantoa polttamattomalla tuotannolla, josta todellisuudessa aina syntyy esimerkiksi hiilidioksidipäästöjä. Toisaalta taas lämpöpumput lisäisivät sähkön kulutusta samaan aikaan
kun ne syrjäyttäisivät sähkö tuottavia CHP-laitoksia tuotannosta, joilla on molemmilla esimerkiksi
sähkön hintaa korottava vaikutus, kun sähkön tarjonta vähenee ja kysyntä kasvaa samana aikaan. Esimerkiksi bio-skenaariossa sähkön tuotanto vähenee vuodessa 85 GWh:sta 68 GWh:iin (17 GWh, -20 %) samaan aikaan kun lämpöpumput alkaisivat kuluttamaan 16 GWh sähköä.

Taulukko 13. Hukkalämmön aiheuttama muutos tuotantomuotojen osuuksissa tuotannosta.

Ilman
hukkalämpöä

Hukkalämmön
kanssa

Muutos

Bio CHP

86 %

68 %

-18 %

Bio HOB

12 %

6%

-6 %

Huipputuotanto

2%

0%

-2 %

Hukkalämpö 10 °C

1%

1%

Hukkalämpö 30 °C

9%

9%

Hukkalämpö 50 °C

16 %

16 %

Bio

WtE
WtE CHP

50 %

50 %

0%

Bio HOB

49 %

30 %

-19 %

Huipputuotanto

1%

0%

-1 %

Hukkalämpö 10 °C

3%

3%

Hukkalämpö 30 °C

9%

9%

Hukkalämpö 50 °C

7%

7%

Hajautettu
JVLP

12 %

10 %

-2 %

IVLP

22 %

17 %

-5 %

Ostolämpö

19 %

15 %

-4 %

Bio HOB

46 %

28 %

-18 %

Huipputuotanto

1%

0%

-1 %

Hukkalämpö 10 °C

0%

3%

3%

Hukkalämpö 30 °C

0%

12 %

12 %

Hukkalämpö 50 °C

0%

15 %

15 %

Kuva 26 esittää lämmön hinnan pysyvyyttä eri esimerkkiverkoissa hukkalämmön kanssa ja ilman
vuoden jokaiselle tunnille suuruusjärjestyksessä. Kärjistäen voidaan sanoa, että käyrän alkupää
edustaa kesää, josta käyrä kehittyy kohti vuoden kylmempiä ajanjaksoja.
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Bio-skenaariolla ilman hukkalämpöä on hyvin tasainen profiili, mutta kun hukkalämpöä esitellään
järjestelmään, niin erityisesti halpaa tuotantoa saataisiin järjestelmään lisää. Saman suuntainen
kehitys nähdään hajautettu-skenaarioissa. WtE-skenaariossa järjestelmälle keskihintainen lämpö
lisääntyy hukkalämmön lisääntyessä. Luonnollisesti kaikissa järjestelmissä lämmön hinta laskee,
koska järjestelmään tuodaan lisää halpaa tuotantoa.
40
35
30
Bio ilman HL

€/MWh

25

Hajautettu ilman HL

20

WtE ilman HL

15

Bio HL:n kanssa
Hajautettu HL:n kanssa
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5
0
0

730

1460 2190 2920 3650 4380 5110 5840 6570 7300 8030 8760
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Kuva 26. Muuttuvan kustannuksen pysyvyys eri verkoissa

Tuotannon muuttuvien kustannusten laskiessa myös lämmön hinta loppuasiakkaalle voisi laskea.
Mallinnuksessa ei ole kuitenkaan otettu huomioon erityisesti tuotannon kiinteiden kustannusten
muutosta hukkalämmön lisääntyessä, jonka vaikutus voisi olla asiakkaalle vastakkainen.

Tämä luku tarkasteli mallinnuksen avulla hukkalämmön lisääntymistä erilaisissa kaukolämpöjärjestelmissä niiden muuttuessa entistä avoimemmiksi. Tuloksien perusteella
hukkalämpö on eri arvoista eri vuodenaikoina erilaisissa järjestelmissä, jonka lisäksi
hukkalämpö vaikuttaa soveltuvan vaihtelevasti erityyppisiin järjestelmiin. Pääsääntöisesti hukkalämmöt lisäisivät muuttuvilta kustannuksiltaan alhaisen lämmön osuutta
tuotannosta, jonka voisi laskea myös loppuasiakkaan lämmön hintaa.
Kaikkiaan noin 300 GWh:n saatavilla olevista hukkalämmöstä esimerkkikaukolämpöjärjestelmät pystyisivät hyödyntämään enimmillään noin puolet (160 GWh) lämmön kysynnän ja hukkalämmön tuotannon heikon korreloinnin vuoksi. Tämä potentiaali vielä
karkeasti puolittuu, kun otetaan huomioon hukkalämmön tuotannon muuttuva kustannus: eri järjestelmissä noin 80—90 GWh. Hukkalämmön tuoma muutos on kuitenkin
varsin merkittävä kaikissa esimerkeissä ja hukkalämpöjen parempi hyödyntäminen vähentäisi erityisesti polttoon perustuvaa tuotantoa.
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KAUKOLÄMPÖMARKKINAN AVAAMISEN
KOKONAISVAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Tässä luvussa tehdään kaukolämpömarkkinan avaamisen kokonaisvaikutusten arviointi vetämällä
yhteen muiden työpakettien löydökset sekä tuomalla esille objektiivisesti arvioidut näkemykset
kaukolämpöverkkojen avaamisen mahdollisuuksista ja haasteista. Tarkastelussa arvioidaan vaiheittaisen siirtymän mahdollisuuksia ja huomioidaan eri näkökulmia, mm. energia-alan sektoriintegraatio

9.1

Mallikohtaisten vaikutusten yhteenveto

Seuraavassa taulukossa on tehdyn selvityksen pohjalta laadittu yhteenveto mallien:




Avaamismalli 1 – Ostovelvoite
Avaamismalli 2 – Säännelty tuotannon kilpailu
Avaamismalli 3 – Avoin markkina ja jakelun sääntely

eroista keskeisten kehittämistavoitteiden ja arvioitujen vaikutusten näkökulmasta. Keskeisinä kehittämistavoitteina on arvioitu seuraavia:












Päästöttömän tuotannon lisääntyminen
Asiakkaan valinnanvapauden lisääntyminen
Kaukolämmön hintakilpailukyvyn parantuminen
Uusien puhtaiden lämpölähteiden markkinoille tulon mahdollistaminen
Hukkalämpöjen hyödyntämisen lisääntyminen
Uusien toimijoiden alalle tulon mahdollistaminen
Nykyisten kaukolämpötoimijoiden uuden liiketoiminnan mahdollistaminen
Erilaisten alueiden/kuntien tasavertaisuuden edistäminen
Uusien ratkaisujen ja palveluiden syntymisen mahdollistaminen
Kaukolämpöjärjestelmän kokonaistehokkuuden parantaminen
Kaukolämpöjärjestelmien toimintaedellytysten parantaminen

Keskeisinä vaikutuksina on arvioitu seuraavia:




Lainsäädännön muutostarve
Tarvittava sääntelyn ja valvonnan määrä (arvoidut kustannukset)
Vaikutukset huoltovarmuuteen

Taulukko 14 esittää avaamismallien arvioituja vaikutuksia kehittämistavoitteiden toteutumiseen
liittyen ja Taulukko 15 avaamismallien arvioituja vaikutuksia kaukolämpömarkkinoihin. Arviot perustuvat Rambollin asiantuntijoiden näkemykseen ja ovat kvalitatiivisia sekä suuntaa antavia.
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Taulukko 14. Avaamismallien 1, 2 ja 3 arvioitu vaikutus kehittämistavoitteiden toteutumiseen. Taulukon värien selitteet ovat: vihreä = edistää tavoitteen mukaista kehitystä, keltainen = ei vaikuta tavoitteen mukaiseen kehitykseen, sininen = haittaa tavoitteen mukaista kehitystä.
Kehittämistavoite

Päästöttömän tuotannon lisääntyminen

Asiakkaan valinnanvapauden lisääntyminen
Kaukolämmön hintakilpailukyvyn parantuminen
Uusien puhtaiden
lämpölähteiden
markkinoille tulon
mahdollistaminen
Hukkalämpöjen
hyödyntämisen lisääntyminen
Uusien toimijoiden
alalle tulon mahdollistaminen
Nykyisten kaukolämpötoimijoiden
uuden liiketoiminnan mahdollistaminen
Uusien ratkaisujen
ja palveluiden syntymisen mahdollistaminen

Avaamismalli 1

Avaamismalli 2

Avaamismalli 3
Malli 1 on hyvin lähellä nykykäytäntöä, eikä sen käyttöönotto todennäköisesti toisi lisää uusiutuva kaukolämpöä oletettuun kehitykseen verrattuna. Mallin 2 ja erityisesti mallin 3 etuna on, että niissä valtaosa kaukolämmön kustannuksista tulee kilpailun
alaisiksi, mikä parantaa kolmansien osapuolten kilpailuasetelmaa kaukolämpömarkkinoilla. Tämäkään ei kuitenkaan oletettavasti tule nopeuttamaan tai lisäämään uusiutuvan energian osuutta kaukolämmön tuotannossa merkittävästi tulevasta kehityksestä.

Keltainen

Keltainen

Keltainen

Sininen

Keltainen

Vihreä

Keltainen

Keltainen

vihreä

Malli 1 on lähellä nykymallia eikä oletettavasti tuo muutosta nykytilanteeseen verrattuna. Malli 2 tuo lämmön tuotantoon hintakilpailua, mutta koska oikeus lämmön hinnoitteluun säilyy myynti- ja jakeluyhtiöllä ja kilpailutusjärjestelmästä aiheutuu lisäkustannuksia, oletetaan vaikutuksen hintakilpailukykyyn olevan vähäinen. Malli 3 mahdollistaisi markkinaehtoisen kilpailun kaukolämmön tuotantoon, mutta avaaminen lisää myös joitakin kustannuksia.

Keltainen

Vihreä

Vihreä

Mallit 1–3 eivät itsessään edistä uudentyyppisten puhtaiden lämpölähteiden markkinoille tuloa, mutta mahdollistavat sen hintakilpailukykyisille tekniikoille nykyistä paremmin. Malli 3 antaa asiakkaille parhaan mahdollisuuden suosia haluamaansa teknologiaa.

Keltainen

Vihreä

Vihreä

Hukkalämpöjen hyödyntämisen osalta mallin 1 ei oleteta tuovan muutosta nykyiseen, koska kaukolämpöyhtiöllä on nykyisinkin
taloudellinen motiivi ostaa edulliset hukkalämmön verkkoon. Kilpailu kaikilla tuotannon kustannuksilla parantaa hukkalämpöjen
asemaa malleissa 2 ja 3, jotka nähdään hukkalämpöjen kannalta tasaveroisina, koska oletettavasti suurin osa hukkalämmön
tuottajista ei halua solmia suoria asiakassuhteita lämmön toimituksesta, vaan tarvitsevat väliin vielä lämmön myyjän.

Keltainen

Vihreä

Vihreä

Mallit 1–3 mahdollistavat kaikki uusien toimijoiden tulon markkinoille. Malli 1 ei kuitenkaan oletettavasti juurikaan eroa nykytilanteesta. Parhaan kilpailuasetelman ja itsenäisen hinnoittelumahdollisuuden takia malli 3 tarjoaa parhaan väylän uusille toimijoille.

Keltainen

vihreä

vihreä

Avaamismallit eivät erityisesti edistä nykyisten kaukolämpöyhtiöiden tai niiden osien uusia liiketoimintoja. Mallissa 1 toimintamahdollisuudet pysyvät ennallaan, mutta malleissa 2 ja 3 myynti- ja jakeluyhtiön tai verkostoyhtiön ei ole mahdollista toimia
lämmöntuottajana. Avoimempi kilpailuasetelma malleissa 2 ja 3 voi heikentää kaukolämpöyhtiöistä erotetun lämmöntuotannon
kiinnostusta investoida uuteen tuotantokapasiteettiin. Toisaalta tehokkaasti toimivat kaukolämpöyhtiöt voisivat laajentua nykyisen toiminta-alueensa ulkopuolelle.

Keltainen

Vihreä

Vihreä

Malli 1 ei oletettavasti juurikaan muuta tilannetta uusien ratkaisujen ja palveluiden näkökulmasta. Mallit 2 ja 3 mahdollistavat
uusien hintakilpailukykyisten palveluiden tulon markkinoille. Malli 3 mahdollistaa parhaiten kilpailun myös muilla tekijöillä kuin
hinnalla.

Malleissa 1 ja 2 kaukolämpöyhtiöllä/myynti- ja jakeluyhtiöllä on halutessaan mahdollisuus tarjota asiakkailleen tietyn tuottajan
tuottamaa tai tietyllä menetelmällä tuotettua lämpöä erillisinä tuotteina. Näin on kuitenkin myös nykymallissa, joten asiakkaiden valinnanvapauden osalta mallit 1 ja 2 eivät tuo muutosta nykyiseen. Malli 3 puolestaan parantaa kahdenvälisten sopimusten kautta valinnanvapautta merkittävästi.
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Kaukolämpöjärjestelmän kokonaistehokkuuden parantaminen

Keltainen

Keltainen

Keltainen

Avaamismallit eivät lähtökohtaisesti vaikuta kaukolämpöjärjestelmän tehokkuuteen. Erot yksittäisten toimijoiden teknologiavalinnoissa ja tuotantoyksiköiden sijoittumisessa saattavat vaikuttaa järjestelmän energiatehokkuuteen. Malleissa 2 ja 3 uhkana
on kiristyvästä kilpailusta/kilpailutuksista johtuva tuotannon ylikapasiteetti ja siitä mahdollisesti johtuva vanhempien tuotantoyksiköiden ennenaikainen käytöstä poisto.

Taulukko 15. Avaamismallien 1, 2 ja 3 arvioidut vaikutukset kaukolämpömarkkinoihin. Taulukon värien selitteet ovat: Vihreä = vähäinen, keltainen = keskimääräinen,
sininen = suuri.
Arvioitu vaikutus

Avaamismalli 1

Avaamismalli 2

Avaamismalli 3

Lainsäädännön muutostarve

Vihreä

Sininen-

Keltainen

Mallissa 1 sääntelyn määrä olisi tarkastelluista malleista todennäköisesti vähäisin ja kohdistuisi lämmön oston ehtoihin eli verkostoon pääsyyn. Mallissa 2 sääntely koskiksi kilpailun toteuttamista ja sen ehtoja. Mallissa 3 sääntely koskisi ainoastaan jakelua, mutta sääntely edellyttäisi erillisten alueellisten tai paikallisten markkinoiden huomiointia.

Tarvittava sääntelyn
ja valvonnan määrä
(arvoidut kustannukset)

Vihreä

Sininen

Sininen

Kustannusten arviointi täsmällisesti on vaikeaa, mutta suurimmat kustannukset aiheutuisivat mallissa 1 todennäköisesti valvonnan järjestämisestä, mallissa 2 kilpailutuksen toteuttamisen käytännön kustannuksia, mallissa 3 jakeluyhtiön toiminnan
sääntelyn valmistelusta ja toimeenpanosta sekä osaltaan kilpailu- ja kuluttajaoikeudellisten valvontakustannusten osuudesta.

Keltainen

Vihreä

Vihreä

Vaikutukset huoltovarmuuteen

Huoltovarmuudella tarkoitetaan tässä kansallisesti kattavaa rakennusten lämmitysmahdollisuutta poikkeustilanteissa (esimerkiksi polttoainetuonnin pysähtyessä). Malli 1 ei oletettavasti juurikaan tuo lisäkapasiteettia markkinoille. Mallit 2 ja 3 lisännevät
lämmöntuotantomuotoja kaukolämpöverkoissa, mutta selkeitä eroja mallien välillä ei ole.
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9.2

Mahdollisuudet asteittaiseen avaamiseen

Kuva 27 esittää välivaiheet kaukolämpömarkkinoiden mahdolliseen vaiheittaiseen avaamiseen.

Kuva 27. Välivaiheet kaukolämpömarkkinoiden mahdolliseen vaiheittaiseen avaamiseen

Jakeluverkkojen kustannusten eriyttäminen jo nykytilassa voisi edistää kaukolämmön hinnoittelun
avoimuuden kokemista. Tällöin kaukolämpölaskussa olisi erikseen määritetty siirron kustannus.
Siirtoverkon tuotto voisi aluksi olla säätelemätön ja informatiivinen tai se voisi olla säädelty ja siirrolle määritetty sallittu tuotto sähkö- ja kaasuverkkojen tavoin.
Selkeät vaatimukset kolmannen osapuolen kaukolämpöverkkoon liittämiseen loisivat yhtenäiset
käytännöt kolmansille osapuolille verkkoon liittymiselle ja se helpottaisi kolmansien osapuolten
suunnittelua. Yhtenäiset selkeät käytännöt sekä maakaasu- ja sähköjärjestelmän mukaiset yhteiset termistöt auttaisivat sektori-integraation kehittymistä.

9.3

Johtopäätökset

Kaukolämpömarkkinoiden avaamisen osalta on keskeistä tarkastella sen vaikutuksia uusiutuvan
energian ja hukkalämpöjen osuuteen sekä kaukolämmön hintakilpailukykyyn.
Kaukolämmön uusiutuvan energian osuuden kannalta yksi keskeinen näkökulma on aikaperspektiivi. Suomi on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuonna 2035. Tämän lisäksi erityisesti
pääkaupunkiseudun energiaratkaisujen tulevaisuuteen vaikuttaa kivihiilen käytön energiantuotannossa vuonna 2029 kieltävä laki. Kaukolämpö toimialana tarvitsee nopeita ratkaisuja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi ja kivihiilen käytöstä luopumiseksi. Tarkasteltujen avaamismallien käyttöönotto olisi todennäköisesti vuosia kestävä prosessi. Tästä syystä markkinoiden avaamista ei
nähdä ensisijaisena työkaluna edellä mainittujen haasteiden ratkaisussa.
Toteutettu simulointi osoittaa, että erityisesti hukkalämpöjen hyödyntäminen tarjoaa mahdollisuuden kaukolämmön tuotannon muuttuvien kustannusten laskuun. Vaikka markkinoiden avaamisella
saavutettaisiin hukkalämpöjen lisähyödyntämistä, avaamismallien 1 ja 2 käyttöönotolla ei kuitenkaan uskota olevan vastaavaa asiakashintaa laskevaa vaikutusta, koska lämmön hinnoitteluoikeus
jää niissä kaukolämpöyhtiölle tai myynti- ja jakeluyhtiölle. Malli 3 puolestaan mahdollistaa kullekin tuottajalle ja myyjällä kaukolämmön hinnoittelun vapaasti, jolloin markkinaehtoisen kilpailun
alla on kaukolämmön myyntihinta siirtokustannuksia lukuun ottamatta. Suurin potentiaali uudelle
päästöttömälle tuotannolle, mukaan lukien hukkalämmöt, ja hintakilpailun positiivisille vaikutuksille nähdäänkin mallissa 3.
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Lämpömarkkinan aitoon avaamiseen liittyy merkittäviä muutoksia ja sitä kautta muutoskustannuksia. Malleissa 2 ja 3 tarvittava sähköinen kauppapaikka on kuitenkin mahdollista toteuttaa yhteisesti niin, että siitä aiheutuvat kustannukset jäävät alhaiseksi ”järjestelmän kautta kulkenutta”
megawattituntia kohti. Kauppapaikkaan liittymisen kertaluonteiset kustannukset sekä liiketoimintojen eriyttämisen kustannukset voivat kuitenkin erityisesti pienissä verkoissa nousta korkeiksi
suhteessa liiketoiminnan kokoon ja asiakkaiden kokonaishyötyihin nähden.
Hyvänä vaihtoehtona nähdäänkin vaiheittainen siirtyminen kohti avoimempia kaukolämpömarkkinoita. Tämän kehityspolun ensivaihe voisi olla jakeluverkkojen eriyttäminen yhdistettynä kolmansien osapuolten verkkoon liittymisen ehtojen (ei hinnan, erona malliin 1) selkeään ja julkiseen
määrittelyyn. Seuraava askel polulla olisi tarjota kolmansille osapuolille mahdollisuus lämmön
myyntiin verkon kautta tai siirtyminen täysin avoimeen markkinaan. Menettelystä riippumatta
suositeltavaa on kaukolämpöyhtiöiden hinnoittelurakenteiden avaaminen, erityisesti tuotannon ja
siirron osalta. Tämä lisäisi esimerkiksi eri lämmöntuotantomuotojen vertailukelpoisuutta toimialalla.
Toteutetun tarkastelun perusteella kaukolämpömarkkinoiden avaaminen malleja 1–3 hyödyntäen
on teknisesti toteutettavissa.
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LIITE 1 – Mallien 2 ja 3 IT-järjestelmien investointikustannusten laskennassa käytetyt
oletukset

Perus

Laaja

Skenaario

Optimistinen

Konservatiivinen

Optimistinen

Konservatiivinen

Kehittäjät

4

5

5

6

Työaika kk

6

9

12

18

900 €

1 000 €

900 €

1 000 €

Päivähinta keskimäärin
Allokaatio
Toiminnallinen määrittely

10 %

43 200 €

90 000 €

108 000 €

216 000 €

Tekninen määrittely

10 %

43 200 €

90 000 €

108 000 €

216 000 €

Suunnittelu / design

10 %

43 200 €

90 000 €

108 000 €

216 000 €

Kehitystyö

100 %

432 000 €

900 000 €

1 080 000 €

2 160 000 €

Testaus

10 %

43 200 €

90 000 €

108 000 €

216 000 €

Käyttäjätestaus

10 %

43 200 €

90 000 €

108 000 €

216 000 €

Projektinhallinta

20 %

86 400 €

180 000 €

216 000 €

432 000 €

816

1530

2040

3672

734 400 €

1 530 000 €

1 836 000 €

3 672 000 €

Total htp*
Total €
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LIITE 2 – Kyselyssä esille tulleita sidosryhmien näkemyksiä
Mitä kannattaa oppia sähkö- ja kaasuverkkojen avaamisesta Suomessa?
Positiiviset opit

Negatiiviset opit

Yhteisiä vastauksia
useille toimijaryhmille

Lisääntynyt kilpailu
Tuotannon ja verkon käytön tehostuminen
Lisää valinnanvaraa
Toimitusvarmuuden parantuminen
Markkinoiden yhtenäistyminen
Läpinäkyvyyden lisääntyminen
Pientuottajien aseman parantuminen

Sääntelyn lisääntyminen ja sen haasteet
Valvonnan lisääntyminen ja sen haasteet
Harmaan alueen toimijat ja toiminta
Epäselvä hinnoittelu
Monimutkaisuus
Monopolien säilyminen
Politikoinnin kohde
Epävarmuuden lisääntyminen
Pientuottajien haasteet
Kuluttajahintojen nousu
Joidenkin toimijoiden aseman heikentyminen
Kotimaisen pääoman menetys

Kaukolämmön asiakaskunta ja heidän
edustajansa

Kustannustehokkuuden parantuminen
Mahdollisuus keskittyä omaan osaamiseen
Yhteisen infran tehokas käyttö
Kilpailun vapautuminen
Kokonaistalouden parantuminen
Joustavuuden lisääntyminen

Resurssien vaatiminen
Tasapuolisuuden haasteet
Lisääntynyt volatiliteetti
Pääoman keskittyminen

Nykyisiä kaukolämpöyhtiöitä ja niiden
edustajia

Eri sidosryhmien osallistaminen
Markkinamekanismien kehittyminen
Markkinoiden kehitys
Markkinaehtoinen toiminta
Integraation lisääntyminen
Positiivinen vaikutus muun energian käyttöön
Energian halventuminen
Järkevä siirtymä ja sääntely
Kotimaisen pääoman turvaaminen

Järjestelmän raskaus
Paljon passiivisia asiakkaita
Kasvaneet kustannukset
Tarpeettomia investointeja infraan
Hyötyjen syntymättä jääminen
Ei muutosta kuluttajan asemaan
Asiakaskeskeisyyden unohtuminen
Hinnoittelun oikeudenmukaisuuden heikentyminen
Haitat koettu hyötyjä suuremmiksi
Jakeluverkkojen suuri määrä
Muutos
Kilpailua jää syntymättä
Epävarmuus suurissa investoinneissa
Lisääntynyt kilpailu

Potentiaaliset lämmön tuottajat
Kaasu- ja sähköverkkotoimijat

Lisää toimijoita
Kilpailutuksen parantuminen
Hinnoittelun yhtenäistyminen

Toimijoiden suuri määrä
Toimitusvarmuuden heikentyminen
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Miten eri mallit kannustavat uusia toimijoita (esim. lämmön tuottajat, lämmön kuluttaja-tuottajat, lämpövarastot) osallistumaan markkinalle?
Malli 1

Malli 2

Malli 3

Läpinäkyvyyttä tuottajalle

Kannustaa investoimaan tuotantoon

Monipuolisuuden hyödyntäminen

Mahdollisuuksien lisääntyminen

Kilpailun avautuminen

Markkinaehtoista toimintaa

Muutos aktivoisi uusia toimijoita

Osallistumiseen kannustaminen

Selkeät säännöt

Selkeät säännöt
Helpottaa kolmansien osapuolien investointisuunnitelmia

Kannattavuuden parantuminen

Asiakas voi löytää mieleisen tuottajan

Erottautuminen kilpailijoista

Muutos aktivoisi uusia toimijoita

Mahdollistaa osallistumisen

Mahdollistaa osallistumisen

Tasa-arvoisuuden lisääntyminen
Hukkalämpöjen arvon nousu

Miten mallit kannustavat uusia kaukolämmön tuotantoteknologioita (esim. aurinkolämpö, hukkalämpöjen talteenotto, ilmalämpöpumput, kysyntäjousto, lämmönvarastointi) osallistumaan markkinalle? Onko tuotantoteknologioiden välillä eroja?
Malli 1

Malli 3

Hukkalämpöjen arvon nousu

Malli 2
Uusien toimijoiden investointien lisääntyminen

Kilpailun avautuminen

Kilpailuasetelman selventyminen

Kilpailun lisääntyminen

Vaihtoehtojen lisääntyminen toiminnassa

Teknologian kehityksen korostuminen
Asiakkaiden arvot pääsevät korostumaan

Markkinaehtoisuuden kasvu

Uusia liiketoimintamalleja

Uusien tuotantotekniikoiden käyttöönotto

Markkinaehtoisuuden kasvu

Kilpailun lisääntyminen

Kustannustehokkuuden korostuminen
Uusien tuotantotekniikoiden käyttöönotto

Avoin mahdollinen malli

Miten kaukolämmön hinnoittelu muuttuisi tai miten sen pitäisi muuttua eri malleissa huomioiden energiamaksu, tehomaksu, liittymismaksu sekä mahdollinen kapasiteetin ylläpitomaksu?
Malli 1

Malli 2

Malli 3

Vähän
Tarve läpinäkyvyyden lisääntymiselle

Kohtalaisesti
Hintakomponentit reagoisivat paremmin
asiakkaan tekemiin muutoksiin

Paljon
Tuotannon ja verkon maksujen selkeä
eriytyminen

Tehomaksun kasvu

Kapasiteetin ylläpitomaksu tarpeellinen

Liittymismaksu verkkoyhtiölle

Dynaamisuuden lisääntyminen
Tehomaksun kasvu
Hinnoittelun tulisi vastata nykytilannetta paremman kustannusrakennetta Energiamaksun lasku
Tuotannon ja verkon maksujen eriytymiUusia tuotteita
nen
Dynaamisuuden lisääntyminen

Hinnan tulisi ohjata asiakkaan toimintaa
Hintakomponentit reagoisivat paremmin
asiakkaan tekemiin muutoksiin
Eri tuottajilla eri energia-/tehomaksu painotus
Tehomaksun voimakas kasvu
Dynaamisuuden lisääntyminen
Kapasiteetin ylläpitomaksu tarpeellinen
Volatiliteetin kasvu (dynaamisuus)
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Minkälaiset olisivat mallien käyttöönoton vaikutukset kaukolämpöasiakkaille? Mieti esimerkiksi hintaa, laatua/toimitusvarmuutta, joustavuutta ja kaukolämmön kilpailukykyä.
Vastausten perusteella kaukolämmön kokonaishinnan nähtiin nousevan, ja toimitusvarmuuden ja
kilpailukyvyn heikkenevän. Mallin 3:n arvioitiin lisäävän joustavuutta, mutta huoli mallin sekavuudesta asiakkaalle esitettiin myös. Vaikutusten arvioitiin olevan sitä suurempia mitä avoimempiin
malleihin mentiin.
Minkälaiset olisivat mallien käyttöönoton vaikutukset yhteiskunnan energiahuoltoon
ja huoltovarmuuteen?
Mallin 1 vaikutukset nähtiin vähäisinä ja huoltovarmuuden nähtiin jopa paranevan tuotantoyksiköiden lisääntyessä. Malleissa 2 ja 3 vaikutukset energiahuoltoon ja huoltovarmuuteen arvioitiin
jakaantuvan positiivisiin ja negatiivisiin vaikutuksiin. Erityisesti mallissa 3 vaikutukset toivottiin
huomioitavan tarkasti, jotta esimerkiksi kaukolämpöjärjestelmän monimutkaisuuden lisääntyessä
ei ilmene ongelmia.
Millä toimintamalleilla ja pelisäännöillä malleissa voidaan parhaiten edistää aidon asiakkaita hyödyttävän kilpailun syntymistä?
Malli 1

Malli 2

Malli 3

Ehtojen yhtenäistyminen

Ehtojen yhtenäistyminen

Läpinäkyvyyden lisääntyminen
Kaukolämpöyhtiö hoitaa
hankintakilpailutuksen

Läpinäkyvyyden lisääntyminen

Ehtojen yhtenäistyminen
Läpinäkyvyyden lisääntyminen
Markkinaehtoisuus synnyttää kilpailua
Kilpailun mahdollistuminen

Mitä sääntelyä mallit vaativat toimiakseen optimaalisesti?
Malli 1

Malli 2

Malli 3

Energiamaksun sääntely

Hankinnan sääntely

Jakelun sääntely

Ostoehdot

Eri osapuolien vastuiden määritys

Liittymisvelvollisuuden valvonta

Jakelun sääntely
Esimerkiksi tuotannon ympäristöystävällisyyden ja toimitusvarmuuden
huomioiminen

Liittymisehdot

Kilpailutuksen sääntely

Eriyttämisen sääntely

Julkista ohjeistusta

Varakapasiteetin sääntely

Energiamaksun sääntely

Varakapasiteetin sääntely

Eri osapuolien vastuiden määritys
Tuotannon sääntely
Osaoptimoinnin huomioiminen

Kenelle kuuluu kustannusvastuu verkon siirtotehon kehittämiseen Mallissa 3 (Avoin
markkina)?
Verkkoyhtiö nähtiin selkeästi kustannusvastuullisena verkon kehittäjänä.
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Miten tasehallinta ja -vastuu voitaisiin järjestää Mallissa 3 (Avoin markkina)?
Eniten vastauksia saatiin sille, että verkkoyhtiö olisi vastuullinen taseen hallinnoija. Verkkoyhtiö
nähtiin mahdollisesti sekä tasevastaajana että varatuottajana. Lisäksi erillistä yhtiötä, joka hoitaisi
tasehallinnan esimerkiksi markkinaehtoisesti erillisiltä tase-markkinoilta ehdotettiin. Myös suurin
tuottaja(t) sai äänen. Vastauksissa toivottiin myös otettavan mallia nykyisiltä sähkömarkkinoilta
ja sopimuksiin asiakkaiden kanssa haluttiin tarkkoja ehtoja.
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