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1 JOHDANTO 

Geologian tutkimuskeskus (GTK) laati yhdessä Enersys CM Oy:n kanssa termogeologisen 
ja teknisen selvityksen pohjavesienergian hyödyntämismahdollisuudesta Turussa, 
Skanssin alueella. Selvitys tehtiin tilaajan kanssa sovitun tutkimussuunnitelman 
mukaisesti.  

Turussa sijaitseva Skanssin alue tullaan rakentamaan asuin ja yleishyödylliseen käyttöön. 
Alueen rakentamisessa keskitytään älykkäiden ja uusiutuvan energian hyödyntämiseen. 
Osana Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamaa hanketta ”Energiaviisaat 
kaupungit” (EKAT) Turun kaupunki teetti selvityksen aiemmin tunnistetun pohjavesi-
energian hyödyntämismahdollisuuksista Skanssissa. Selvitys keskittyi erityisesti tulevan 
Skanssin Monitoimitalon lämmitys- ja viilennysenergian tuottamiseen 
pohjavesienergialla.  

Työtä varten perustettiin työryhmä, jota Turun kaupungin puolesta johti 
kaavoitusarkkitehti Taina Riekkinen. Työryhmässä oli edustus Turun kaupungin lisäksi 
Turun Energia Oy:stä ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta. GTK:ssa työstä vastasi FT 
Teppo Arola. Työhön osallistui lisäksi DI ja FM Sami Vallin. GTK:n alihankkijana teknisistä 
laskelmista vastasi Enersys CM Oy:stä DI Kari Kauppila. GTK vastasi pääasiassa luvuista 1-
2 ja 7. Enersys CM Oy puolestaan luvuista 3-6. Luvut 8 ja 9 kirjoitettiin yhteistyönä GTK:n 
ja Enersys CM Oy:n kesken.  

 

1.1 Yleistä pohjavesienergiasta 

Pohjaveden on todettu olevan merkittävä alueellinen uusiutuvan energianlähde 
Suomessa, jonka kapasiteettia ei ole hyödynnetty juuri lainkaan (Arola, 2015). Energia- ja 
ympäristötehokkain tapa on hyödyntää pohjavettä sekä lämmitys- että 
viilennysenergiaksi, jolloin pohjaveteen varastoidaan lyhytaikaisesti lämpöä ja -kylmää. 
Tällaista vuodenaikaisenergian varastointia kutsutaan yleisesti ATES-systeemi (aquifer 
thermal energy storage) (ks. kuva 1). Yksinkertaisimmassa ATES-systeemissä talviaikana 
pumpataan ”lämpimän pohjaveden” kaivosta pohjavettä lämmitystarkoitukseen. 
Rakennuksen lämmityksessä pohjavedestä otetaan energiaa, jolloin pohjaveden 
lämpötila laskee. Viilennyt pohjavesi palautetaan toiseen, ”kylmän pohjaveden” kaivoon. 
Kesällä kierto vaihdetaan toisinpäin, eli ”kylmän pohjaveden” kaivosta pumpataan vettä 
viilennystarkoitukseen. Viilennyksessä pohjaveden lämpötila nousee ja se palautetaan 
lämmitettynä ”lämpimän pohjaveden” kaivoon. 

Mikäli pohjavettä käytetään vain lämmitykseen tai viilennykseen, tulee toisesta kaivosta 
jatkuva pumppauskaivo ja toisesta jatkuva imeytyskaivo. Geologisista tai muista 
olosuhteista johtuen pohjaveden imeyttäminen takaisin pohjavesivarastoon (akfiveri) voi 
muodostua ongelmaksi. Tällöin pumpattu pohjavesi voidaan johtaa esim. lähivesistöön.  

Pohjaveden energiahyödyntämisen kemialliset ympäristöriskit liittyvät sen 
lämpötilamuutokseen. Energiahyödyntämisessä pohjaveden lämpötilaa joko nostetaan 
(viilennys) tai lasketaan (lämmitys). Lämpötilan nosto liian korkeaksi saattaa aiheuttaa 
pohjaveteen levän kasvustoa sekä kasvattaa mineraalien liukoisuutta, joka voi aiheuttaa 
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haitallisen alkuaineiden liukenemista veteen tai systeemin tukkeutumista. Muita 
kemiallisia ympäristöriskejä ei ole todettu. Muut ympäristöriskit liittyvät veden 
riittävyyteen ja sen mahdolliseen virtauskentän muutoksiin. Mikäli sama määrä 
pohjavettä palautetaan akfiveriin, kuin sieltä on pumpattu, kokonaisvaikutus pohjaveden 
virtauskentän muutoksiin on nolla. Silloin vaikutukset ovat paikallisia ja rajoittuvat 
pumppaus- ja imeytyskaivon lähialueille (kuva 1). 

Olennainen asia pohjaveden kannattavalle energiahyödyntämiselle on riittävän paksujen 
ja karkearakeisten (sora / hiekka / soramoreeni) maakerrosten esiintyminen pohjavettä 
pumpattavan/imeytettävän kiinteistön alueella ja pohjaveden energiahyödyntämis-
tarkoitukseen sopiva lämpötila. 
 

1.2 Työn toteutus 

Työ jaettiin kahteen osaan: ensimmäisessä osassa selvitettiin pohjavesigeologiset 
olosuhteet, jotka ratkaisevat työn toteutusmahdollisuuden ja lämmitys- sekä 
viilennyskapasiteetin. Toisessa osassa tehtiin tapaustutkimus Skanssin Monitoimitalon 
lämmönjaon toteutuksesta ja kannattavuudesta. 

Lähtötietoina käytettiin seuraavia julkaisuja ja tilaajan lähettämiä tietoja: 

• Rakennattavuusselvitys (SM Maanpää Oy, 2013). 

• Pohjavesialueen suojelusuunnitelma (Joronen, 2009) 

• Kaarningon pohjavesiselvitys, Ramboll Finland Oy (Ihanamäki et al, 2017) 

• Piispanristi-Skanssin alueen ympäristötekninen maaperä- ja pohjavesiselvitys. 
Golder Associates Oy (Arola ja Rantala, 2004). 

• Tilaohjelma / Skanssin monitoimitalo, V2 karsittu versio 

• Arviointikriteeristön muodostus. Skanssin monitoimitalo, hankesuunnittelu. 
Granlund Oy (Viitala ja Salonen, 2020). 

• Tilaaja toimitti vastaavan käyttötarkoituksen omaavien rakennusten 
energiankulutusprofiilit  

• Tilaaja toimitti alueen kartta-aineistoa sekä Kaarningon vedenottamon 
pohjaveden seurantatietoja. 

• Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vedenottamon pumppaus ja 
seurantatiedot. 

 

Lisäksi tutustuttiin viranomaisrekistereissä julkisesti saatavilla olevaan tietoon alueen 
pohjavesi-, maaperä-, ja kallioperäolosuhteista. Pohjavesi- ja osittain myös 
maaperätiedot haettiin Suomen ympäristökeskuksen Hertta 5.7. tietokannasta. Maa- ja 
kallioperätiedot haettiin GTK:n Maankamara tietopalvelusta.   

Kenttätöinä mitattiin 11.5.2020 valittujen pohjavesiputkien lämpötilat koko putkessa 
olevan vesipatsaan osalta ja pohjaveden pinnantasot. Lisäksi 7.5.2020 tutustuttiin 
erillisellä käynnillä Kaarningon vedenottamoon ja paikannettiin sen pumppauskaivojen 
sijainnit ja niiden toiminta. 
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Kuva1. ATES järjestelmän periaatekuva; talvikäyttö ylhäällä ja kesä- alhaalla. Pohjavettä 
(lämpötila T) pumpataan pumppauskaivosta suoraan lämmönsiirtolaitteistoon, jossa 
pohjavedestä hyödynnetään joko lämmitys- tai viilennysenergiaa. Sen jälkeen pohjavesi 
(lämpötila T + ΔT) imeytetään takaisin maaperän pohjavesivarastoon (akfiveriin) 
imeytyskaivon kautta.  
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Työstä laadittiin 4.5.2020 väliraportti Power point muodossa. Projektin tutkimustietoja 
toimitetiin työn aikana erillisinä viesteinä kohteen elinkaarisuunnittelijalle (Granlund Oy).  

Lisäksi työn tuloksista pidetiin esitys Aluetason energiaratkaisut – webinaarissa 
25.8.2020.  

1.3 Tutkimuskohde 

Tutkimuskohde sijaitsee Turussa, keskustan alueen eteläpuolella (kuva 2). 
Tutkimusalueella sijaitsee Kaarningon pohjavesialue (luokitusnumero: 0285352), joka 
ulottuu Piispanristin ja Kairiskulman alueilla Kaarinan kaupungin puolelle.  

Kuva 2. Pohjakartta alueesta. Kaarningon pohjavesialue on merkitty sinisellä viivalla.  

 

 

2 TERMOGEOLOGISET SELVITYKSET 

2.1 Yleistä alueen geologiasta 

Skanssin alueella on Luode-Kaakko suuntainen pitkittäisharju, jonka keskiselänne on 
todettavissa ympäristöstä kohoavana hiekka- ja soramuodostumana (kuva 3).  
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Kuva 3. Maaperäkartta mittakaavassa 1:20 000. Vihreä väri kuvaa hiekka/soraa, sininen 
savea, vaalean ruskea moreenia ja punaiset alueita, joissa kallio on maapinnassa. 
Valkoiset ja viivoitetut alueet ovat kartoittamattomia. Maalajilyhenteet: Hk-hiekka, M-
moreeni, Lj-lieju, Sa-savi. 
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Skanssin alueen pohjoispuolella samaa harjumuodostumaa voidaan seurata Turun 
alueella Kupittaalle, Ylioppilaskylään, Räntämäkeen ja lentokentälle, jonka jälkeen 
harjumuodostuma jatkuu Ruskon puolelle. Etelään Skanssista harjumuodostuma levenee 
Piispanristin alueella ja mahdollisesti muodostaa Piispanristillä ns. deltan, eli 
purkausalueen. Harjun rakennetta pilkkovat useat kalliomuodostumat. Karkearakeiset 
hiekka- ja sorakerrokset ovat paikoin kokonaan ja erityisesti harjun reunaosilla peittyneet 
savikerrostumilla. Kuvassa 3 on esitetty alueen 1:20 000 maaperäkartta.  

Harju syntyy jään sulamisvaiheessa ja edustaa näin ollen jääkauden kerrostumia. Savikot 
ovat kerrostuneet jääkauden jälkeen Itämeren eri vaiheissa.  

Kaarningon pohjavesimuodostuman alueella hiekka- ja sorakerrostumien paksuus on 
harjun keskellä 20 m (Ihanamäki et al., 2017; Arola ja Rantala, 2004). Harjukerrostumat 
ohenevat harjun keskeltä sen reunaosia kohden. Hiekka- ja sorakerrostumia peittää 
harjun reunaosilla maksimissaan jopa 20 m paksuiset savikerrokset (SM Maanpää Oy, 
2013). Harju on ollut merkittävä soranottoalue ja siten nykyisin suuret alueet entistä 
luonnontilaista harjua on peitetty sekalaisella täyttömaalla (Arola ja Rantala, 2004). 
Soranoton vaikutuksesta pohjaveden yläpuolisten maakerrosten paksuus vaihtelee noin 
2 – 6 m välillä (Ihanamäki et al., 2017). 

Pohjavesialuetta rajaavat kalliot, jotka ovat näkyvissä Skanssimäen alueella. On 
mahdollista, että Kupittaan ja Skanssin välissä on kalliokynnys, jolloin ko. alueilla ei ole 
hydraulista yhteyttä toisiinsa (Ihanamäki et al., 2017; Joronen, 2009). 

Alueen kallioperä koostuu pääasiassa graniitista (mm. Skanssinmäki), kiillegenissistä, 
granodioriitistä ja etelässä Piispanristinalueella myös amfiboliitista (kuva 4). 

 

2.2 Pohjavesiolosuhteet 

Kalliokynnykset Skanssinmäen / hautausmaan - ja Piispanristin alueella rajaavat 
pohjaveden luonnollista virtauksia ja muodostavat ainakin osittaisen pohjavesialtaan. 
Skanssissa harjun keskiselänteen alueella pohjavesi virtaa pääsääntöisesti koillisesta 
kaakkoon (Ihanamäki et al., 2017; Arola ja Rantala, 2004). Piispanristin kalliokynnys jakaa 
pohjaveden virtausta Piispanristiltä kohti Kaarningon vedenottamoa ja toisaalta kohti 
Kairiskulmaa ja entistä Hartwallin tehdasta (Ihanamäki et al., 2017; Arola ja Rantala, 
2004). Harjun lieveosilla, kuten sen länsipuolella Skanssin nykyisen kauppakeskuksen tai 
sen itäpuolella Peltolan koulutalon alueella, pohjavesi virtaa todennäköisesti harjun 
keskiosista kohti lievealueilta. Kaarningon ja hautausmaan vedenotto on muuttanut 
luonnollista pohjaveden virtauskenttää ja on mahdollista, että luonnontilaisesti pohjavesi 
purkautuisi kokonaan molemmin puolin harjua olevista lähteistä.  
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Kuva 4. Kallioperäkartta mittakaavassa 1:60 000. Sininen väri kuvaa kiillegneissiä, 
punainen graniittia, vaalean ruskea granodioriittia ja vihreä amfiboliittia.  

Pohjaveden luonnollinen korko on hautausmaan ja harjun keskialueella noin +19,5…+ 
20,5m. Kaarningon vedenoton vaikutuksesta pohjavedenpinta on harjun keskiosalla 
noin tasolla +17,5…18 m (Ihanamäki et al., 2017). Kesä-syksyaikaan hautausmaan 
alueella pohjavedenpinta laskee pumppauksen vaikutuksesta noin tasolle +17…+18 m.  

Kaarningon vedenottamo on Suomen vanhin julkinen vedenottamo, joka otettiin 
käyttöön 1903 ja irrotettiin juomavesiverkosta 1995 (Arola ja Rantala, 2004). Alueen 
rakennuskanta on rakennettu selvästi pohjaveden pumppauksen aloittamista 
myöhemmin. Näin ollen rakennuskantojen korot suunniteltiin pohjavedenpumppauksen 
aikaisessa tilanteessa, jossa pohjavedenpinnat olivat normaalia alempana. Pumppaus 
juomavesikäyttöön ilmeisesti lopetettiin vuonna 1990 ja oli lopetettuna aina vuoteen 
1996 asti (Maa- ja Vesi Oy, 1999). Kun pohjavedenpinta palautui pumppaustauon aikana 
normaaliin noin + 20m korkoon, pohjavesi tulvi lähialueen talojen kellareihin. Siksi 
vuodesta 1997 asti vettä on pumpattu suojapumppauksena Jaaninojaan, josta vesi virtaa 
Aurajokeen.  

Pohjaveden pumppaus tehdään nykyisin manuaalisesti ohjatuilla pumpuilla, joiden tuotto 
on noin 50 m3/h, eli keskiarvona 1200 m3/d. Saatujen tietojen perusteella ottamolla ei 
ole erillistä vedenpumppauksen mittarointia. Pumpattavan pohjaveden määrää 
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arvioidaan pumpun käyntiajan ja pumppaustehon perusteella.  Pumppausta tehdään 
noin 11 kk vuodessa. Kaarningon vedenottamon pumppausmäärät olivat 1980-luvulla 
kuukausikeskiarvona noin 1100 – 1560 m3/d. 

Vedenottamolla on nykyisin käytössä neljä kaivoa, joista kaksi sijaitsee 110-tien 
länsipuolella ja kaksi itäpuolella (ks. kartta liitteessä 1). Kaivoista 1 ja 2 pumpattu vesi 
johdetaan alitusputkella 110-tien itäpuolelle. Kaikki neljä kaivoa on todennäköisesti 
liitetty yhteen purkuputkeen, koska veden purku Jaaninojaan tapahtuu yhdestä putkesta 
(kuva 5.)  

Kaarningon pohjavesialueella muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 2500 m3/d. 
Vedenottamolla on voimassa oleva Länsi-Suomen vesioikeuden lupa (nro 22/2000/4) 
pumpata vettä hetkellisesti 2500 m3/d Jaaninojaan. Pumppaus on vuoden aikana 
toteutettava kuitenkin siten, että vuosikeskiarvona ei saa ylittää 1300 m3/d 
pumppausmäärää.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 5.    Pohjaveden purkupiste Jaaninojaan.  
 
Nykyisen hautausmaan alueella on toiminnassa oleva Seurakunnan vedenottamo, jonka 
vettä käytetään osan vuodesta kasteluvetenä. Muina aikoina vedenottamoa ei käytetä. 
Seurakunnan vedenottamolla on Länsi-Suomen vesioikeuden lupa pumpata vettä 
kuukausikeskiarvona 1600 m3/d. Pumppausmäärät ovat olleet kuitenkin pieniä. Vuosien 
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2017-2019 pumppausmäärät on esitetty kuvassa 6. Maksimissaan ottamolta on 
pumpattu pohjavettä 587 m3 / kuukausi vuosina 2017-2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6. Pohjaveden kuukausittaiset pumppausmäärät hautausmaan vedenottamolla 
vuosina 2017-2019.   
 

Vuonna 1967 tehdyn pohjavesitutkimuksen (Insinööritoimisto Maa ja Vesi Oy) 
perusteella ottamosta voidaan pumpata vettä noin 580 m3/d ilman, että se vaikuttaa 
Kaarningon vedenottamon toimintaan.   

Skanssin alueen pohjaveden keskiarvolämpötilan on todettu olevan luonnontilaisena 6,2 
°C ja teollisuusalueella 7,1 °C (Arola ja Korkka-Niemi, 2014). Tämän työn yhteydessä 
mitattiin 11.5.2020 lämpötilaprofiilit 7 alueen pohjavesiputkesta. Mitattujen putkien 
sijainnit on esitetty liitteen 1 kartassa. Mittaustulokset on esitetty kuvassa 7. 

0

100

200

300

400

500

600

700
P

u
m

p
p

au
sm

ää
rä

 (
m

3
/d

)

2017 2018 2019



Geologian tutkimuskeskus Projekti 50401-10496 10/44 
   
 30.9.2020  

 
 

 

 

Geologian tutkimuskeskus  |  Geologiska forskningscentralen  |  Geological Survey of Finland 

 
 

 

Kuva 7.  Pohjaveden lämpötilaprofiilit mittauspisteistä.  

 

Mittauksista on todettavissa luonnontilaisen pohjaveden lämpötilan (erityisesti putket 
HP2. p9B ja p5B) olevan 6,4..6,5 °C ja urbanisoituneen alueen (putki RF3/17 ja 
mahdollisesti RF1/17) noin 7,5 °C. Usean putken lämpötilaprofiilissa on todettavissa 
”häiriöitä”. RF2/17:n alkuprofiili selittyy pintavesien vaikutuksella, koska putken alueelle 
oli tulvinut vettä. P5b:n yläosissa ja p3B:ssa on näkyvissä todennäköisesti pintavesien 
vaikutusta.  

 

2.3 Monitoimitalon kiinteistön maaperä ja pohjaolosuhteet 

Monitoimitalo sijaitsee noin 300 m harjun keskiselänteestä itään peltoalueella. Tehdyn 
maaperätutkimuksen (SM Maanpää Oy, 2013) perusteella alueella on 10…16 m paksu 
savikerrostuma, joka ohenee itään, kohti Kaarnikonmäkeä. Saven alapuolella on todettu 
karkearakeisia (Hk, Sr) kerrostumia noin 2-3 m paksuudelta. Mikäli karkearakeiset 
kerrostumat ovat harjun lieveosan maalajeja, Monitoimitalon alueelta on hydraulinen 
yhteys harjualueeseen. Hydraulinen yhteys muodostaa mahdollisuuden 
pohjavesienergian hyödyntämiselle. 

On kuitenkin mahdollista, että saven alapuoliset karkearakeiset kerrokset liittyvät 
Kaarnikonmäkeen, joka on ainakin osittain moreenia. Tällöin Monitoimitalon alueelta ei 
olisi merkittävää hydraulista yhteyttä harjuun. Koska moreenin vedenjohtavuus on 
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selkeästi heikompi kuin soran tai hiekan, on hyvätuottoisen kaivon rakentaminen 
haasteellista.  

Pohjavesi on Monitoimitalon alueella paineellista. Pohjaveden paineellisuus vaikeuttaa 
pumpatun pohjaveden takaisinimeyttämistä maaperään. Näin ollen ATES järjestelmässä 
(kuva 1) tulee varautua siihen, että kaikkea pumpattua pohjavettä ei saada imeytettyä 
takaisin maahan, vaan osa pitää juoksuttaa pintavesien mukana pois kiinteistöltä.  

 

2.4 Pohjaveden kemiallinen laatu energiahyödyntämisen kannalta 

Kaarningon ottamolta on ainakin vuosina 2012 - 2013 todettu talousvesiasetuksen 
(1352/2015, muutospäivitys 683/2017) laatuvaatimukset ylittäviä pitoisuuksia 
liuotinainekemikaalia, triklooeteeniä (Ihanamäki et al., 2017). Lisäksi fluoria on todettu 
vastaavasti vuosina 2013 ja 2014 otetuissa vesinäytteistä (Ihanamäki et al., 2017). 
Vuonna 2017 otetussa näytteessä ei ole todettu analysoituja haitta-aineita 
talousvesiasetuksen mukaisia ylityksiä, tosin fluoridia ei silloin analysoitu (Ihanamäki et 
al., 2017). Vuosina 2018 - 2020 otetuissa näytteissä on ylittynyt ainoastaan cis-1,2-
dikloorieteenin talousvesiasetuksen raja (Hertta tietokanta). Vesinäytteissä on todettu 
pieniä pitoisuuksia torjunta-ainetta (2,6-diklooribentsamidi, eli BAM). Pitoisuudet ovat 
laskeneet vuosina 2017 - 2020 (Hertta tietokanta) ja vuoden 2019 jälkeen ei ole todettu 
talousvesiasetuksen raja-arvon ylityksiä.  

Kloridia on todettu vuosina 2013 – 2020 maksimissaan 54 mg/l Kaarningon ottamolta 
(Ihanamäki et al., 2017, Hertta tietokanta).  

Todetut kemialliset haitta-ainepitoisuudet eivät muodosta estettä pohjavesienergian 
hyödyntämiseksi. Todetuista liuotin- tai torjunta-aineista ei ole todettu olevan vaikutusta 
Jaaninojan ekosysteemille.  

Kloridin on todettu voivan muodostaa korroosioriskin, kun sen pitoisuus ylittää 25 mg/l. 
Pohjaveden korroosio- ja syöpymisriski perustuu kuitenkin usean osatekijän summaan ja 
silloin tulee huomioida mm. pH. alkaliniteetti ja sulfaattipitoisuudet kloridin lisäksi. 
Talousvesiasetuksen ohjeessa (Valvira, 2018) on esitetty indeksi talousveden 
syövyttävyyden arvioimiseksi. Indeksi lasketaan kaavalla: 

Alkaliniteetti

Sulfaatti/48 + kloridi/35,5
 

Alkaliniteetin yksikkö on mmol/l, sulfaatin ja kloridin vastaavasti mg/l. Indeksilukeman 
tulisi olla ≥1,5 (suurempi tai yhtä suuri kuin 1,5). 

Kaarningon vedenottamon indeksiluvut ovat olleet vuosina 2017 - 2020 seuraavat: 
0,86/1,65/0,92/0,99. Näin ollen Kaarningon vedenottamon alueen pohjavedestä voi 
muodostua syövyttävyysriskiä pohjaveden energiatuotannossa. Korroosion aiheuttama 
sakka voi aiheuttaa putkistojen ja lämmönvaihtajan tukkeutumista. 

Monitoimitalon alueella voidaan sakan muodostumisriskin arvioida olevan Kaarninkon 
ottamon aluetta suurempi, koska pumpattava pohjavesi on savikerroksen alapuolella ja 
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sen happipitoisuus voidaan arvioida pieneksi. Mikäli pohjavedessä on merkittävästi 
rautaa ja se pääsee hapettumaan ilman vaikutuksesta, voi muodostua sakkaa. 

 

2.5 Pohjavesienergian ympäristövaikutukset 

2.5.1 Yleiset ympäristövaikutukset 
Yleisesti pohjavesienergian ympäristövaikutukset liittyvät pohjaveden lämpötilan 
muutoksen aiheuttamiin- ja hydrogeologisiin vaikutuksiin. Vaikutusalueen koko vaihtelee 
merkittävästi riippuen energiajärjestelmän koosta ja geologisen muodostuman 
termogeologisista olosuhteista.  

Hydrogeologiset vaikutukset liittyvät pohjaveden pumppauksesta ja imeytyksestä 
aiheutuviin paikallisiin pohjaveden pinnan muutoksiin, jotka vaikuttavat paikalliseen 
pohjaveden virtaussuuntaan (kuva 1). ATES-järjestelmällä, jossa pohjavettä imeytetään 
pumpattu määrä, ei ole hydrogeologisia vaikutuksia koko pohjavesivarastoon eli 
akfiveriin, koska pohjaveden kokonaistase ei muutu.  

Lämpötilan muutoksista voi aiheutua mikrobiologisia ja kemiallisia vaikutuksia. 
Pohjavesienergiasysteemin aiheuttamia lämpötilan muutoksen ja erityisesti 
mikrobiologisia vaikutuksia on toistaiseksi tutkittu erittäin vähän. Pohjavesi on 
luontaisesti mikrobeille erittäin köyhä elinympäristö ja niiden kasvua rajoittaa 
todennäköisesti enemmän ravinteiden saatavuus kuin lämpötila (Tuomi, 2018). 

Tutkimukset ovat keskittyneet Keski-Eurooppaan, jossa on erilaiset pohjavesigeologiset 
olosuhteet kuin Suomessa. Pohjavesienergian hyödyntämisen yhteydessä tapahtuvan 
pohjaveden lämpötilan nousun ei ole havaittu lisäävän bakteereiden määrää tai kasvua. 
Brielmann et al. (2009) tutkivat bakteereiden määrää, aktiivisuutta ja monimuotoisuutta 
pohjavedessä, jonka lämpötila nousi 8,5 asteesta 17,8 asteeseen. Bakteereiden 
lukumäärä eri ajankohtina (eri lämpötiloissa) oli välillä 1-5 x 104 solua ml-1, mikä on 
alhainen verrattuna esimerkiksi pintavesiin (106 solua ml-1). Vaikka bakteereiden 
lukumäärä ja aktiivisuus eivät muuttuneet lämpötilan myötä, mikrobiyhteisön koostumus 
muuttui (Brielmann et al. 2009). Luontaiset mikrobiyhteisöt ovat erittäin monimuotoisia 
ja ne muuttuvat monen tekijän vaikutuksesta (Tuomi, 2018). Ympäristöolosuhteiden 
muuttuessa mikä tahansa vähälukuisista lajeista voi kasvaa vallitsevaksi, jos se pystyy 
käyttämään saatavilla olevia resursseja tehokkaammin kuin muut (Tuomi, 2018).  

Pohjaveden lämpötilan nousun on havaittu hidastavan taudinaiheuttajamikrobien 
aktivoitumista. Inaktivoitumisnopeus kasvoi, kun lämpötila nousi yli 20 °C. Mutta 
lämpötilan noustessa jo yli 10 °C, taudinaiheuttajien inaktivoituminen on nopeampaa 
kuin alle 10 °C (John ja Rose, 2005).  

Brielman et al. (2009) totesi, että vaikka matalan lämpötilan pohjavesienergiasysteemillä 
on vaikutuksia pohjaveden bakteerikantaan, on kuitenkin epätodennäköistä, että 
pohjavesienergiasysteemi pystyisi muuttamaan pohjavesialueen ekosysteemiä ja 
vaikuttamaan pohjavesien suojeluun. Suomessa 1980-luvulla tehdyssä pohjavesienergian 
varastointikokeessa todettiin samanlaiset johtopäätökset (Iihola et al. 1988).  
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Tuomi (2018) totesi käytettävissä olevaan kirjallisuustietoon perustuen seuraavaa: 

• lämpötilan nousun 8 asteesta noin 20 asteeseen ei arvioida merkittävästi lisäävän 
mikrobien kokonaismäärää tai -aktiivisuutta pohjavedessä, vaikka yksittäiset lajit 
siitä todennäköisesti hyötyvätkin. 

• Mikäli pohjaveteen joutuisi esimerkiksi suolistoperäisiä taudinaiheuttajia, 
lämpötilan nousu ei suosi niitä vaan päinvastoin niiden määrän arvioidaan 
vähenevän.  

• Mikäli pohjavedessä esiintyy biologisesti hajoavia haitta-aineita, lämpötilan 
nousu suosii haitta-ainetta hajottavia mikrobeja ja hajoaminen todennäköisesti 
kiihtyy. 

 

Bonte et al. (2011) ja Brielman et al. (2009) ovat todenneet, että pohjaveden lämpötilan 
ollessa alle 30 °C kemialliset vaikutukset liittyvät systeemin toimintaan aiheuttaen 
mahdollisesti sakkautumista ja korroosiota. Suuremmissa lämpötiloissa on todettu 
haitallisten alkuaineiden, kuten arseenin ja vanadiinin liukenemista pohjaveteen.      

2.5.2 Skanssin alueen ympäristövaikutuksista 
Skanssin alueella on tunnistettu vuosina 2004 ja 2017 tehdyissä selvityksessä (Ihanamälki 
et al. 2017; Arola ja Rantala, 2004) yksittäisiä mahdollisia PIMA kohteita. Osa vuonna 2004 
tunnistetuista kohteista, kuten nykyisellä Skanssin tornin kiinteistöllä ollut kasvihuoneen 
alue on kunnostettu. Skanssissa ei ole todettavissa alueita tai sellaista tiedossa olevaan 
maaperän / pohjaveden pilaantumista, joka suoraan estäisi tai merkittävästi rajoittaisi 
pohjaveden energiakäyttöä. Mikäli pohjaveden energiakäyttöä suunnitellaan 
kiinteistöille, joiden maaperä tai pohjavesi on toiminnan vuoksi ollut mahdollista 
pilaantua, tulee ko. kiinteistöjen ympäristötekninen tila selvittää ennen 
pohjavesienergiankäytön aloittamista.  

Kaarningon ja Hautausmaan pohjavedenottamon pumppaus ja vesien johtaminen 
Jaaninojaan ovat muuttaneet luonnontilaisia pohjavesiolosuhteita yhteensä jo yli 100 
vuoden ajan. 1990 - luvun loppupuolelta Jaaninojaan johdettu pohjavesi on myös 
muuttanut Jaaninojan luonnontilaista tilannetta. Luonnontilaisesti kaikki Kaarningon ja 
hautausmaan vedenottamolta pumpattu pohjavesi ei purkautuisi Jaaninojaan. Mikäli 
Kaarningon pohjavedenottamon kaivot otettaisiin pohjavesienergiakäyttöön siten, että 
vesi johdetaan energiahyödyntämisen jälkeen edelleen Jaaninojaan, hydrogeologiseen 
olosuhteeseen ei tulisi muutosta nykyisestä. Pohjaveden lämpötilassa tulisi muutoksia, 
jotka kuitenkin suunnitelluilla toteutuslämpötiloilla (minimi kesällä 3°C ja maksimi talvella 
10-12°C) eivät ole merkittäviä. Pohjaveden energiakäyttö tasaisi luonnontilaista 
lämpötilan muutosta. Jaaninojaan johdetun pohjaveden lämpötila tasautuisi 
sekoittuessaan muihin hule- ja pintavesiin.  

Kaarningon vedenottamoiden kaivojen käyttö ATES-systeeminä toisi muutoksia kaivoa 
ympäröiviin vedenpintoihin. On mahdollista, että harjun keskialueella kaikki pumpattu 
vesi voitaisiin imeyttää takaisin maaperään, joten pohjavesialuekohtaisia hydrogeologisia 
muutoksia ei tapahtuisi. Koska pohjaveden nousu 110-tien länsipuolisella asuinalueella 
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on aiheuttanut ongelmia aiemmin, vedenottamon kaivoja 1 ja 2 (ks. liite A) ei suositella 
käytettävän imeytyskaivoina.  

Monitoimitalon kiinteistöllä pohjaveden hyödyntäminen tarkoittaa uuden 
pumppauskaivon ja mahdollisesti myös imeytyskaivon asentamista. Pohjaveden 
pumppaus aiheuttaa ns. pumppauskartion, jonka alueelta pohjavettä virtaa 
pumppauskaivoon. Pumppauskartio on siten samalla pumppauksen vaikutusalue. 
Pumppauskartion teoreettista maksimileveyttä (Lmax) voi alustavasti arvioida esim. 
kaavalla (Fetter, 2001):  

   𝐿𝑚𝑎𝑥 =  ±
𝑄

2𝐾𝑏𝑖
 ,  jossa 

Q = pumpattavan pohjaveden määrä (m3/d) 
K = maakerroksen vedenjohtavuus (m/d) 
b = pohjavesikerroksen paksuus (m) 
i = hydraulinen gradientti, eli pohjaveden virtauksen kaade (-).  

Kohteesta ei ole käytettävissä tutkittua tietoa maaperän vedenjohtavuudesta eikä 
hydraulisesta gradientista. Käyttämällä yleisiä, kirjallisuudesta saatavia hiekan ja soran 
vedenjohtavuusarvoja ja arvioimalla gradientti välille 0,5…1 % sekä hyvin vettä johtavan 
maakerroksen paksuudeksi 5 m, saadaan pumppauskartion maksimileveydeksi 
pumppausmäärällä 500 m3/d noin 20 - 150 m pohjavesivyöhykkeen yläosaa lukuun 
ottamatta. Vastaavasti pumppausteholla 1000 m3/d vaikutusalue vaihtelee noin 30 – 300 
m välillä. Näin ollen on mahdollista, että Monitoimitaloalueen pohjaveden 
pumppaamisella ei saada muodostettua vaikutusta Kaarningon tai Hautausmaan 
vedenottamoiden pumppausmääriin. Yllä olevaa laskentaa on kuitenkin pidettävä 
erityisen teoreettisena, koska käytössä ei ole tarvittavia lähtötietoja.  

Mikäli harjun alueelle porataan uusia pohjavesienergiakaivoja, tulee niiden sijoituspaikka 
suunnitella hydrogeologiset vaikutukset huomioiden. Mahdollisia muutoksia voi tulla 
silloin esim. Kaarningon vedenottamon alueen pumppausmääriin ja sitä kautta 
Jaaninojaan johdettavan veden purkauspaikkaan tai –määrään. 

Tuleva rakentaminen ja sen mukainen hulevesien käsittely tulee muuttamaan alueen 
pohjaveden imeytymisolosuhteita nykyisestä.  

Em. perusteella huolellisesti suunnitellusta pohjavesienergianhyödyntämisestä ei synny 
alueelle ympäristöriskejä.  

Merkittävin tunnistettu toiminnallinen riski muodostuu, mikäli Kaarningon 
vedenottamon kaivoja 1 ja/tai 2 (110-tien länsipuoli) käytetään imeytyskaivoina. Siksi ko. 
vaihtoehtoa ei suositella toteutettavaksi. 

Suunniteltaessa uusia pohjaveden pumppaus- / imeytyskaivoja tai merkittävää muutosta 
nykyisten kaivojen käyttötarkoituksiin tulee toimenpiteelle hakea Vesilain mukainen 
lupa.  
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3 POHJAVEDEN ENERGIAHYÖDYNTMISEN PERUSTEET 

3.1 Alkusanat 

Lämpöpumpuilla voidaan hyödyntää monia eri lämmönlähteitä, sekä luonnon  
(kallioperä, pintamaa, vesistö, ulkoilma, aurinkolämpö) että hukkalämpövirtoja (mm. 
poistoilma, viilennys, lauhdelämpö, savukaasu, prosessien hukkalämpö ja jätevesi). 
Kunkin lämmönlähteen hyödyntämiseen liittyy omat erityispiirteensä, jotka on 
tunnettava ja otettava huomioon. Useimpien lämmönlähteiden hyödyntämisestä on 
kertynyt kokemuksia jopa vuosikymmenten ajalta mutta pohjaveden käytöstä 
lämmönlähteenä Suomen olosuhteissa on kertynyt suhteellisen vähän kokemusta, koska 
tähän mennessä on rakennettu vasta muutama pilottilaitos (lisätietoa kohdassa 7). 

Tämä merkitsee sitä, että toistaiseksi jokainen pohjavesilaitos on toteutettava ns. 
pilottiprojektina, jolloin hankkeen onnistunut toteutus vaatii normaalia enemmän 
panosta sisältäen myös T&K-työtä.  

 

3.2 Lämpöpumpputekniikan erityispiirteet 

Vaikka lämpöpumppuja on hyödynnetty kaupallisesti jo pitkään, Suomessakin 1970-
luvulta saakka, tekniikan erityispiirteet tunnetaan yleisesti ottaen varsin huonosti. Tämä 
aiheutuu osaltaan siitä, että alan nopeasta kasvusta ja kehityksestä huolimatta 
lämpöpumpputekniikan koulutus on Suomessa jäänyt vaatimattomalle tasolle eikä edes 
yhtenäistä suunnitteluohjeistoa ole saatu aikaan (vrt. esim. kaukolämpöalan 
korkeatasoinen ohjeisto).  

Lämpöpumppuinvestoinnin merkittävin erityispiirre on systeemin heikoimman lenkin 
suuri merkitys (kuva alla). Esimerkiksi lämmönlähteen rajallinen saanto heikoimpana 
lenkkinä määrää koko systeemin energiasaannon. Toinen yleinen heikko lenkki on 
lämpöpumpun kanssa yhteensopimaton lämmitysverkosto, esim. lämmitysverkosto 
vaatii +70oC menovettä, mutta lämpöpumppu kykenee tuottamana vain +55oC vettä.  

 

 

 

 



Geologian tutkimuskeskus Projekti 50401-10496 16/44 
   
 30.9.2020  

 
 

 

 

Geologian tutkimuskeskus  |  Geologiska forskningscentralen  |  Geological Survey of Finland 

 
 

 

Kuva 8. Lämpöpumppujärjestelmä toimii yhtä hyvin kuin sen heikoin lenkki. 
 
Heikoimman lenkin välttämiseksi järjestelmä tulee suunnitella yhtenä kokonaisuutena ja 
huolehtien siitä, että heikkoja lenkkejä ei pääse muodostumaan missään 
toteutusprojektin vaiheessa (esim. hankitaan kilpailutuksen kautta edulliset mutta 
huonolaatuiset lämpöpumppukoneet). Lisätietoa liitteessä 2. 

Lämpöpumpun hyötysuhteella COP (Coefficient of Performance) tarkoitetaan 
lämpöpumpun tuottaman lämpöenergian suhdetta tähän käytettyyn sähköenergiaan. 
Käytännössä tämä hyötysuhde riippuu monesta eri tekijästä, mutta näistä merkittävin on 
fysiikan lakeihin perustuva lämmönlähteen ja lämpönielun välinen lämpötilaero. 

 

3.3 Pohjaveden energiahyötykäytön erityispiirteet  

Kuten edellä on todettu, pohjavesi tarjoaa parhaimmillaan erinomaisen lämmönlähteen 
lämpöpumpulle, seuraavassa joitakin perusteita: 

• Varsinkin Etelä-Suomen olosuhteissa lämpötilataso on sopiva sekä lämmitykseen 
(lämpöpumpun avulla) että viilennykseen sellaisenaan 

• Pohjaveden energiasaanto on tasainen ympäri vuoden eikä ajallista hiipumista 
tapahdu, kuten esim. energiakentissä, joissa ajallinen saanto on otettava 
huomioon tarkasti. 

• Pohjavesikaivon pumppauskapasiteetti voi joustaa paljon ja käyttöä voidaan 
mukauttaa lämmön/viilennyksen tarpeen vaihteluihin. 

• Pohjavesikaivo voi olla parhaimmillaan myös edullinen investointina, jos 
maaperäolosuhteet ovat edulliset ja kohde lähellä tai olemassa olevaa infraa 
voidaan hyödyntää. 

• Pohjavesi on puhtaampaa kuin pintavesi ja sopii siten pintavettä paremmin 
energiakäyttöön. 
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Pohjaveden energiakäytössä on myös omat haasteensa/riskinsä, jotka kannattaa aina 
selvittää ja ottaa hallintaan, esimerkiksi 

• Kaivon/kaivojen tuotto (myös maaperän kyky ottaa vastaan pohjavettä) jää 
odotettua pienemmäksi, jolloin säästöhyöty pienenee ja pumppauskustannukset 
saattavat kasvavat. 

• Pohjaveden kemia voi joissain tapauksissa aiheuttaa ongelmia ja lisätä 
kunnossapidon kustannuksia 

• Pumppauskustannukset ovat suuremmat kuin suljetun kierron laitoksissa 
(esim. perinteiset maa/kallioputkistot) varsinkin, jos imukaivon veden pinnan ja 
veden poistokohdan välillä on suuri korkeusero 

• Pohjavettä hyödyntäviä energiajärjestelmiä on rakennettu Suomessa vain 
muutama, joten kokemusta niistä on kertynyt suhteellisen vähän eikä 
valmiita/hyväksi koettuja vakioratkaisuja ole ehtinyt muodostua. 

 

3.4 Pohjaveden energiapotentiaali ja hiilidioksidipäästöjen vähentämispotentiaali 

Pohjaveden energiapotentiaali muodostuu pohjaveden lämpötilasta ja käytettävissä 
olevasta pohjavesimäärästä.  

Pohjaveden alarajalämpötilaksi on asetettu tässä vaiheessa 3oC perustuen sekä teknisiin 
että ympäristönäkökohtiin. Alla olevaan taulukkoon on laskettu tämän perusteella 
teoreettiset energiapotentiaalit perustuen esimerkkialueiden ja -kaivojen arvioituun 
tuottoisuuteen, kun vettä jäähdytetään siis 3,5 astetta. Koko alueen oletettu antoisuus 
mahdollistaisi siten noin 5 GWh/v lämpöenergian tuotannon.  

Pohjaveden energiapotentiaalia voidaan edelleen lisätä hyödyntämällä pohjavettä myös 
viilennykseen ja/tai hyödyntämällä kaivopareja kuvassa 1 selitettyjen periaatteiden 
mukaisesti. Jäähdytyspotentiaali on aina vähintään samaa luokkaa kuin 
lämmityspotentiaali ja pohjaveden käyttö lämmöntuotantoon lisää tätä 
jäähdytyspotentiaalia edelleen. ATES-järjestelmästä lähtevän pohjaveden 
maksimilämpötilaksi on asetettu tässä vaiheessa 10oC (työhypoteesi), jota voidaan 
kuitenkin jatkossa vielä tarkentaa. 

Jäähdytyspotentiaalin hyödyntämistä rajoittaa usein sopivan, varsinkin ympärivuotisen 
viilennyskuorman puute. Ympärivuotista viilennyskuormaa on erityisesti 
ostoskeskuksissa, toimisto- ja palvelurakennuksissa. 

Energian säästön lisäksi pohjaveden energiahyötykäytön avulla voidaan pienentää 
hiilidioksidipäästöjä.  

Suomessa kulutetun sähkön ominaispäästön taso vaihtelee tuotantomuotojen mukaan, 
mutta on ollut parin viime vuoden aikana tyypillisesti noin 100 kg CO2/MWh. Fingridin 
mukaan Suomessa kulutetun sähkön ominaispäästökerroin on ollut vuoden 2020 aikana 
elokuun loppuun mennessä keskimäärin 75 kg CO2/MWh (taulukossa 1 käytetty sähkön 
laskenta-arvona 100 kg CO2/MWh, koska käyttö painottuu talveen). 
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Lämpöpumppujen lämmön tuotannon hyötysuhde (COP) vaihtelee yleensä 3 – 4 välillä, 
joten lämpöpumppujen tuottaman lämmön päästökerroin on tyypillisesti luokkaa 20 - 30 
kg CO2/MWh ja paikalliset päästöt ovat nolla (myöskään polttoaineliikennettä ei ole). 

Viimeiseen sarakkeeseen on laskettu lisäksi hiilidioksidipäästöjen pieneneminen 
verrattuna Turun seudun kaukolämmön nykyisiin päästöihin, jotka ovat olleet julkisten 
lähteiden mukaan 144 kgCO2/v vuonna 2019. Turku Energian hiilidioksidipäästöt tulevat 
kuitenkin laskemaan merkittävästi, joten tulevaisuuden laskelmissa tulisi luonnollisesti 
käyttää alempia ominaispäästölukuja. Päästölaskelma voidaan päivittää päästötietojen 
tarkentuessa. 

 

Taulukko 1. Pohjaveden energia- ja hiilidioksidipäästöjen säästöpotentiaali 

 

  

Laskennan lähtöolettamukset

Pohjaveden lämpötila 6,5 C talvella

Pohjaveden jäähtymä 3,5 C

Lämpöpumpun COP 3,5

Kaukolämmön CO2-päästöt 144 kg CO2/MWh

Sähkön CO2-päästöt 100 kg CO2/MWh

LP:n CO2-päästöt 28,6 kg CO2/MWh

Päästöero KL - LP 115 kg CO2/MWh

Taulukko 1 Pohjaveden energiapotentiaali esimerkkitapauksissa

Arvioitu saanto Hetkellistehot En.säästö Lämmitys CO2-

Pohjav. LP lämpö potentiaali potentiaali säästöpot.

m3/vrk l/s kW kW MWh/v MWh/v t/v

Kaaringon vedenottamo 1300 15,0 221 310 1938 2713 313

Koko alueen antoisuus 2500 28,9 425 595 3726 5216 602

Yksittäinen kaivo tyypillisesti 500 5,8 85 119 745 1043 120

Kaksi kaivoa tyypillisesti 1000 11,6 170 238 1490 2087 241

Pohjavettä voi lisäksi käyttää viilennykseen, jolloin säästöpotentiaali kasvaa entisestään
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4 TARKASTELUKOHTEEN ENERGIAN TARVE-ENNUSTE JA TALOTEKNIIKKA 

4.1 Yleistä 

Lämpöpumppujärjestelmää mitoitettaessa energian kulutusennusteen tarkkuudella on 
erittäin suuri merkitys. Lämpöpumppujärjestelmä kannattaa mitoittaa tarkasti kohteen 
tarpeiden mukaan, koska sekä yli- että alimitoitus voivat aiheuttaa merkittäviä 
lisäkustannuksia.  

Uudiskohteiden energiasimulaatioissa on esiintynyt erittäin paljon epätarkkuuksia ja 
virheitä. Energiasimulaation laatiminen edellyttää perusteellisia lähtötietoja, joita on 
saatavissa vasta kohteen suunnittelun edettyä pitkälle. 

Alkuvaiheessa olevien uudiskohteiden osalta parhaaksi tavaksi arvioida kulutustasoa on 
osoittautunut samantyyppisten ja -ikäisten referenssikohteiden kautta saadut 
toteumatiedot. Niitä on hyödynnetty myös tämän kohteen alkuvaiheen selvityksissä. 
Energiatietoja kannattaa kuitenkin tarkentaa suunnittelun edetessä. 

 

4.2 Referenssikohteiden kautta muodostettu kulutusarvio 

Ensimmäisen, elinkaarikonsulttia varten tehdyn selvityskierroksen (kesäkuu 2020) 
tulokset perustuivat vastaavien referenssikohteiden kautta saatuun kulutustietoihin.  

Referenssikohteina käytettiin Tilaajalta saatuja 2018 valmistuneita kohteita, jotka ovat: 

• Yli-Maarian monitoimitalo Ypsilon, 38821 Rm3 

• Syvälahden monitoimitalo, 53142 Rm3 

• vrt. Skanssin monitoimitalo n. 54000 Rm3 

Lisäksi otettiin huomioon tarkastelukohteelle asetetut suhteellisen haastavat 
energiatehokkuustavoitteet eli tilaajan ohjeiden mukaan ”Kohteen energiatehokkuudelle 
tullaan todennäköisesti asettamaan vaatimustasoksi lähes-nolla-energia-taso/vähintään 
A-luokka”. A-luokka merkitsee opetusrakennusten ja päiväkotien osalta korkeintaan E-
lukua 90 kWhE/m2.   

Em. perustein ja ottaen huomioon lähtötietojen epävarmuus päädyttiin käyttämään 
lämmön kulutusolettamuksen työhypoteesina pyöreää 1000 MWh/v, osittain myös sen 
vuoksi, että lukua on helppo suhteuttaa ja skaalata jatkotarkasteluissa sekä alas- että 
ylöspäin tietojen tarkentuessa. Em. kulutustasoa on siis käytetty tässä työssä ainoastaan 
pohjavesienergiajärjestelmän mitoitus- ja tasetarkasteluissa, itse rakennuksen 
energiatalouteen ei ole otettu kantaa tässä tarkastelussa, koska tämän työn rinnalla on 
laadittu myös energiatavoiteraportti (Viitala ja Salonen, 2020), jossa on tarkasteltu 
tarkemmin rakennuksen kulutusrakennetta. 

Em. työssä on laskettu kulutusrakennetta ja tavoitekulutuksia perustuen vastaavan 
tyyppisen referenssikohteen tilamalliin (tarkastelukohteena olevasta monitoimitalosta ei 
ole ollut vielä käytössä tilamallia) ja päädytty seuraaviin päätuloksiin (suluissa 
huipputehon laskettu käyttöaika): 
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• Energialaskelman mukainen lämmön tarve 918 MWh/600 kW (th = 1500 h) 

• Energialaskelman mukainen viilennystarve 17 MWh/200 kW (th = 85 h) 

Lähtötietojen ym. epävarmuudet huomioon ottaen tulosten voi katsoa olevan niin lähellä 
toisiaan, että lämmön kulutusolettamusta 1000 MWh/v ei ole katsottu syytä päivittää.  

Tässä tarkastelussa on käytetty kuitenkin pienempää lämmitystehon tarpeen 
olettamusta perustuen tilastotietoihin huipun käyttöajoista (th = energiamäärä/huipputeho) 

ja olettamukseen siitä, että rakennuksessa tullaan käyttämään jonkinlaista tehon 
rajoitusautomatiikka.  

Koska tuotanto- ja siirtokapasiteetti on aina kallista, tehon ja energian tarpeita kannattaa 
tarkentaa vielä jatkoselvityksissä ja hyödyntää talotekniikassa ja automaatiossa 
ratkaisuja, joilla tehontarvetta voidaan ohjata hallitusti.  

Kuvaan 9 on laskettu lämmitystarpeen kuukausijakauma referenssikohteiden tietojen 
perusteella ilmoitettuna keskitehona, jolloin kesäkuorman pienuus on nähtävissä 
havainnollisemmin. Lämpimän käyttöveden kokonaisosuudeksi on oletettu vuositasolla 
20 % lämmön kokonaistarpeesta (Viitala ja Salonen, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 9. Referenssikohteiden tietojen perusteella muodostettu lämmitystarpeen  
kuukausijakauma ilmaistuna keskitehoina, joista näkee havainnollisemmin kesäaikaisen 
lämmön tarpeen pienehkö osuus kohteen luonteen mukaisesti. 
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4.3 Järjestelmän huomioon ottaminen taloteknisessä suunnittelussa 

4.3.1 Lämmitysverkostojen mitoituslämpötilat 
 

Yleisesti ottaen Kaukolämpöohje K1:n mukaiset suunnitteluperiaatteet soveltuvat 
sellaisenaan noudatettavaksi myös lämpöpumppukohteissa. Taulukossa 2 on esitetty K1 
mukaiset mitoituslämpötilat, joita voidaan noudattaa toisiopuolen eli rakennuksen 
lämmitysverkostojen mitoitusten osalta muuten, paitsi ilmanvaihdon mitoituslämpötilaa 
kannattaa hieman alentaa sallitulta enimmäistasolta 60oC. 

 

Taulukko 2  Kaukolämpötalojen suositellut mitoituslämpötilat (Energiateollisuus) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viilennyksessä suositellaan käytettävän taas kaukoviilennyksen lämpötilatasoja, jolloin 
toisiopiirin menolämpötila voi olla minimissään 10oC. Silloin rakennuksen viilennys-
järjestelmät tuottavat mahdollisimman suuren jäähdytysveden lämpenemisen  
(jäähdytysveden paluu esim. 16 oC mitoitustilanteessa). 

Mikäli viilennykseen käytetään pelkästään pohjavedellä tuotettua vapaaviilennystä 
(jäljempänä esitetty VE 1 suppea), rakennuksen viilennysverkoston mitoitus-
lämpötilatasoa kannattaa nostaa edelleen siten, että noin 11oC menovesi riittää 
viilennykseen. 

Maalämpöratkaisuissa joihin ATES-järjestelmätkin voidaan lukea, kannattaa yleensä 
suosia erilaisia tilaviilennysratkaisuja, koska nämä toimivat korkeammalla 
lämpötilatasolla ja mahdollistavat lisäksi yleensä paljon pitemmän käyttöajan 
viilennykselle. 
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4.3.2 Sähkö- ja automaatio 
 

Kiinteistökohtainen lämpöpumppulaitos (jäljempänä vaihtoehto VE 1) vaatii sähkötehoa 
osapuilleen 1/3 laitoksen lämpötehon suuruudesta.  

Kaksisuuntaisen kaukolämmön tuotannossa (jäljempänä vaihtoehto VE 2) sähkön osuus 
kasvaa vaaditun korkeamman tuottolämpötilan vuoksi, jolloin lämpöpumppulaitoksen 
sähkötehon osuus voi olla suuruusluokkaa 40 % lämpöpumppulaitoksen lämpötehosta. 
Jäljempänä esitetyssä vaihtoehdossa VE 2 tulee siten varautua noin 250 kW käytön 
aikaiseen sähkötehon tarpeeseen. 

Mikäli lämpöpumppuina päädytään käyttämään ns. vakiolaitteita, niiden 
vakioautomaation taipuminen pohjavesikäyttöön voi aiheuttaa jonkinlaisia haasteita. 

Laajemmassa vaihtoehdossa VE 2 automaatiojärjestelmä on joka tapauksessa 
räätälöitävä erikseen kohteen tarpeisiin. 

Jotta lämpöpumppulaitoksen hyöty saataisiin maksimoiduksi, kohteeseen kannattaa 
harkita myös järjestelmää, jolla voidaan leikata huipputehoja, sekä lämmön että 
mahdollisesti myös jäähdytyksen osalta. 

4.3.3 Tekninen tila 
 

Lämpöpumppujärjestelmät vaativat teknistä tilaa perinteisiä talokohtaisia järjestelmiä 
enemmän ja mitä energiatehokkaampi laitoksesta halutaan, sitä enemmän tilaa yleensä 
tarvitaan. Erityisen tilaa vieviä laitteita ovat varaajat ja lämmönkeräysjärjestelmän 
putket.  Lisäksi lämpöpumppuyksiköiden ympärille tarvitaan huoltotilaa, ellei laitosta 
sijoiteta konttiin, jolloin kontin seinä voidaan avata huoltoa varten. Laitteiden 
sijoittaminen siirrettäviin kontteihin tai erilliseen tekniseen rakennukseen onkin usein 
varteenotettava vaihtoehto lämpöpumppujärjestelmien kohdalla.  

Teknisessä tilassa on varauduttava lisäksi säädösten mukaiseen hätätuuletukseen 
kylmäainevuodon varalta tehostetun poistoilmapuhalluksen avulla.  

Tässä tapauksessa tilantarve riippuu myös pohjaveden laadun mahdollisesti 
aiheuttamista varautumistarpeista (esim. suodatinlaitos tai lämmönsiirrinten 
puhdistusjärjestelmä) ja missä määrin laitoksessa varaudutaan palvelemaan koko 
Skanssin alueen energiajärjestelmää (vaihtoehto VE 2). 
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5 KOHTEEN ATES – JÄRJESTELMÄN ALUSTAVAT TOTEUTUSPERIAATTEET 

5.1 Suunnittelun yleisiä lähtökohtia 

Huolellinen ja asiantunteva kokonaissuunnittelu on koko hankkeen onnistumisen 
kannalta ratkaisevaa. Näin on mahdollista saada aikaan optimaalinen järjestelmä, eikä 
aikaisemmin mainittuja heikkoja lenkkejä pääse muodostumaan. Heikot lenkit on 
eliminoitava myös hankinta-, rakentamis- ja käyttöönottoprosessin aikana. 

Lisähaasteen aiheuttaa hankkeen pilottiluonne, joten ”rutiinisuunnittelun” lisäksi on 
varauduttava T&K-luonteiseen selvitystyöhön. 

Tässä tapauksessa pohjaveden käyttö ja alueellisen kokonaisuuden huomioonottaminen 
tuovat vielä omat haasteensa suunnitteluun ja toteutukseen, jolloin: 

• Kohdekohtaisen näkökulman lisäksi kannattaa ottaa huomioon järjestelmän 
mahdollinen laajempi hyödyntäminen Skanssin aluelämpöverkossa, mikä edellyttää 
kykyä tuottaa kaksisuuntaista kaukolämpöä – kohteen oma lämmityskuorma on 
kesällä hyvin pieni, joten järjestelmäkapasiteettia riittää yli oman tarpeen runsaasti 

• ATES-järjestelmän tarjoaman suuren viilennyspotentiaalin hyödyntäminen 

• ATES-kaivojen laajempi hyödyntäminen jatkossa (myös osa kaivoista voisi olla 
jatkossa mahdollisesti yhteiskäyttöisiä) 

• Vaikka järjestelmä suunnitellaan tiettyyn kohteeseen ja käyttöön, kannattaa ottaa 
huomioon myös järjestelmien monistettavuus ja ATES-kaivojen mahdollinen 
yhteiskäyttö eri kohteiden välillä -> myös konseptin yleiskehittämiseen kannattaa 
käyttää kehityspanosta 

• Myös aluelämpöverkon toteutusperiaatteet kannattaa miettiä kokonaisuutena 
(tuotanto – siirto – kuluttajapää). 

  

5.2 ATES-kaivot 

Pohjaveden saanto ja ATES-kaivojen sijoitusmahdollisuudet määrittelevät koko 
järjestelmän suunnittelulähtökohdat. Termogeologiset lähtökohdat on esitetty luvussa 2. 

Tässä vaiheessa työhypoteesiksi on asetettu pohjaveden otto Kaarningon alueelta. Vaikka 
kaivokohtaiset saannot eivät ole tarkasti tiedossa, monitoimitalon omiin tarpeisiin riittää 
mahdollisesti kahden kaivon vesisaanto ja energiapotentiaalia voi jäädä vielä hiukan 
ylikin.  

Laajempi toteutusvaihtoehto, jossa pohjavettä hyödynnetään myös Skanssin 
aluelämpöverkon lämmittämiseen, edellyttäisi todennäköisesti kaikkien neljän kaivon 
käyttöönottamista. 

Nykyiset kaivorakenteet ja jopa osa putkistoa, voivat olla täysin hyödyntämiskelpoiset 
jatkokäyttöäkin ajatellen, mutta kaivojen sisällä oleva tekniikka on todennäköisesti 
uusittava samoin kuin mahdollisesti osa alueinfrastruktuuria, kuten esimerkiksi: 
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• Asennettava uudet tehokkaammat kierroslukusäätöiset pumput 

• Pumppaamoiden sähkönsyöttöjärjestelmää mahdollisesti uusittava 

• Automatisoitava järjestelmä ja liitettävä kauko-ohjaukseen 

• Rakennettava uusi pohjaveden edestakainen siirtolinja Jaaninojan purkupaikalta 
monitoimitalolle olettamuksella, että nykyisiä putkilinjoja kaivoilta Jaaninojan 
purkupaikalle voidaan hyödyntää jatkossakin.  

Investointikustannukset riippuvat luonnollisesti järjestelmän toteutuslaajuudesta ja 
mahdollisuuksista hyödyntää nykyistä infrastruktuuria eli kustannusarvion haarukka on 
tällä hetkellä melko laaja (luokkaa 0,2 – 0,5 M€). 

 

5.3 ATES-laitoksen toteutusperiaatteista 

ATES-laitos poikkeaa tavanomaisesta maalämpölaitoksesta lähinnä lämmönlähteen 
osalta. Lämmönlähteenä toimivan pohjaveden energia kannattaa ottaa talteen yleensä 
erillisen jäätymättömän välipiirin avulla. Tästä eteenpäin laitos ei periaatteessa poikkea 
tavanomaisesta maalämpölaitoksesta. Erikoistoiminnot, kuten kaksisuuntaisen 
kaukolämmön tuottaminen tai koneellinen viilennys vaativat järjestelmään omat 
lisäyksensä kuten myös maalämpölaitoksissa, mutta niiden tuoma lisähyöty kompensoi 
useimmiten kasvaneet investointikustannukset parhaimmillaan moninkertaisesti.  

 

Kuva 10.   Esimerkki kohdekohtaisen ATES-järjestelmän toimintakaaviosta, kuvassa 
pelkästään monitoimitalon omaan tarpeeseen käytettävä laitos (VE 1) 

PERIAATEKAAVIO

SUPPEA TOTEUTUSVAIHTOEHTO LÄMPÖPUMPUT 

Mahdollista käyttää myös

Pvm: 30.9.2020 vakiokoneita

LP2 korkealämpötilakone Käyttöveden

LAITOKSEN PÄÄTIEDOT LP1 normaalikoneikko jälkilämmitysvaraaja

Lämmin käyttövesi 

Teholuokka Vain vapaaviilennys pohjavedellä

Lämmitys 250 kW

Viilennys 200 kW Talon 

viilennys-

verkosto Kaukolämpö varalla

Lämmitysverkoston puskurivaraaja

Jäätymätön

Suodatin- Pohjavesi- etanoli- Rakennuksen lämmitysverkosto

laitos lämmönsiirtimet piiri

(optio)

Kaukolämpö lisä/varalämpönä

ATES-KAIVOT

Esim. Kaarningon vedenottamo

PERIAATEKUVA

Kytkennät yksinkertaistettu, näkyvissä vain pääkomponentit

Ylijäämäveden purku ojaan

Mahdolliset lisäkaivot

Voivat toimia myös

imeytyskaivoina

LS

LP1
koneikko
200 kW

LP2
HT

50 kW
65 C

LS

LV

45 C

KL
LS2

KL
LS1

LS
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ATES-kaivot ovat erikoisrakenteisia kaivoja, joiden pohjalle on asennettu tehokas 
säädettävä porakaivopumppu. Mikäli kaivoa käytetään myös imeytyskaivona, se tulee 
varustaa kauko-ohjattavalla vaihtoventtiilillä ja kaksoisputkituksella. 

Vesi pumpataan pohjavesikaivoilta lämpöpumppulaitoksen lämmönsiirrinasemalle, jossa 
pohjaveden lämpö siirretään jäätymättömään ja steriiliin välipiiriin, josta lämpö otetaan 
talteen lämpöpumppujen höyrystimillä. Koska höyrystimet ovat kalliita ja herkkiä 
likaantumiselle, ei niitä kannata liittää suoraan pohjaveteen. Lämmönsiirrinasema on 
suunniteltava tapauskohtaisesti olosuhteet ja pohjaveden laatu huomioon ottaen 
Tarvittaessa systeemissä tulisi käyttää tarkoitukseen sopivaa veden suodatuslaitosta. 
Tavanomaisten edullisten levylämmönsiirrinten lisäksi on saatavissa hyvinkin poikkeaviin 
olosuhteisiin suunniteltuja erikoislämmönsiirtimiä, jotka eivät tarvitse välttämättä 
esisuodatusta hankalissakaan olosuhteissa. Tämä kannattaa huomioida 
jatkoselvityksissä, koska asia vaikuttaa jonkin verran kustannuksiin.  

Välipiiristä otetaan myös laitoksen viilennysteho, mikä tapahtuu yksinkertaisimmillaan 
kytkemällä liuospiiriin rakennuksen jäähdytysvettä viilentävä lämmönsiirrin. Koska 
pohjaveden ja jäähdytysveden väliin tarvitaan yleensä kaksi lämmönsiirrintä, pelkällä 
vapaaviilennyksellä jäähdytysveden lämpötilaa on haasteellista saada edes 10oC asteen 
tasolle huippukuormalla, joten toisiopuolen mitoituslämpötilana kannattaa käyttää noin 
+11oC. Joka tapauksessa mitoituslämpötilat määritellään tarkemmin suunnittelu-
vaiheessa.  

ATES-laitos voidaan suunnitella myös siten, että sitä voidaan käyttää myös koneellisen 
viilennyksen tuottamiseen, jolloin viilennysteho voidaan helposti kaksinkertaistaa. Talon 
viilennysverkostosta palaavan veden esiviilennys tapahtuu pohjaveden avulla ja 
jälkiviilennys lämpöpumpun avulla alla olevan periaatekuvan mukaisesti. 
 

 

Kuva 11.     ATES-laitoksesta saatava viilennysteho voidaan jopa kaksinkertaistaa 
käyttämällä pohjavettä esiviilennykseen ja lämpöpumppua jälkiviilennykseen 

Esiviilennys 
pohjavedellä 

Jälkiviilennys 
lämpöpumpulla 
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Lämpöpumpun tuottama lauhdelämpö on järkevintä ajaa tällöin aluelämpöverkkoon, 
joten koneellinen viilennys kannattaa yhdistää kaksisuuntaisen kaukolämmön 
tuotantoon.  

Koska itse kohteen ja koko alueen suunnittelu on vasta alkamassa, tässä vaiheessa ei ole 
kannattavaa päättää mitään tarkkoja toteutusvaihtoehtoja. Tarkastelutavaksi on otettu 
sen vuoksi tässä vaiheessa kahden ”äärivaihtoehdon” vertaileva tarkastelu, 
todellisuudessa voidaan päätyä vaikkapa näiden välimuotoon tai esim. vielä laajempaan 
laitokseen, mikäli pohjavesiolosuhteet ja talouslaskelmat sitä puoltavat. Vaihtoehtojen 
määrittelykriteerit ovat tässä vaiheessa asetettu seuraavasti: 

• VE 1     Suppea toteutusvaihtoehto, joka on tarkoitettu palvelemaan ainoastaan 
monitoimitalon omaa tarvetta 

• VE 2     Laaja toteutusvaihtoehto, jonka suunnittelun lähtökohtana on hyödyntää  
koko Kaarningon vedenottamon kapasiteetti 

 

5.3.1 VE 1  Suppea toteutusvaihtoehto 
 

Mikäli laitosta käytetään pelkästään monitoimitalon omiin tarpeisiin, pohjavettä 
tarvitaan keskimäärin 500 m3/vrk, talviaikaan hetkellisesti 1000 m3/vrk. Siksi 
järjestelmässä tulee varautua tässä vaiheessa ainakin kahteen kaivoon (ensisijaisesti 
ottamon itäpuolen kaivot mutta mahdollisesti myös 110-tien länsipuolella olevat kaivot).  

Lämpöpumppulaitos voidaan toteuttaa käyttämällä lämpöpumppuina suurkiinteistöihin 
tarkoitettuja vakiolaitteita, jolloin itse laitoksesta on saatavissa mahdollisimman 
edullinen. Rakennuksen lämmitykseen käytettävien laitteiden maksimituottolämpötilaksi 
riittää tällöin noin 60 oC, johon lähes kaikki markkinoilla olevat laitteet kykenevät 
ongelmitta.  

Myös käyttövesi voidaan esilämmittää em. laitteiden avulla, mutta käyttöveden 
loppulämmitykseen tarvittavan 58oC lämpötila vaatii käytännössä korkeaan lämpötilaan 
suunnitellun ns. HT-koneen (High Temperature), jonka teholuokka voisi olla 30 - 50  kW.        
 

5.3.2 VE 2 Laaja toteutusvaihtoehto 
 

Laajassa toteutusvaihtoehdossa laitoksen kapasiteetti mitoitettaisiin vastaamaan koko 
Kaarningon alueen pohjavesisaantoa, jolloin energiakapasiteetti määräytyisi 
keskimääräisen lupamäärän mukaan ja tehokapasiteetti hetkellisen 
maksimipumppausmäärän mukaan, jolloin  

• Laitoksen energiantuotannon kapasiteetti olisi noin 2700 MWh/v vastaten 
sallittua keskimääräistä pumppausmäärää 1300 m3/d 

• Tehokapasiteetti noin 600 kW vastaten hetkellistä maksimipumppausta 2500 
m3/d 



Geologian tutkimuskeskus Projekti 50401-10496 27/44 
   
 30.9.2020  

 
 

 

 

Geologian tutkimuskeskus  |  Geologiska forskningscentralen  |  Geological Survey of Finland 

 
 

Olettaen monitoimitalon omaksi tarpeeksi 1000 MWh/v ylijäämälämpö 1700 MWh/v 
ajettaisiin Skanssin aluelämpöverkkoon, jolloin laitos varustettaisiin 2-suuntaisen 
kaukolämmön tuotantomahdollisuudella ja lämpöpumppukoneikkoina jouduttaisiin 
käyttämään tähän tarkoitukseen soveltuvia räätälöityjä erikoiskoneikkoja, jolloin 
laitoksen ominaishinta luonnollisesti nousee. 

Laitosta kannattaisi käyttää tällöin myös viilennyksen tuotantoon, koska kaksisuuntainen 
kaukolämpö tarjoaa valmiin lämpönielun myös viilennyksen lauhdelämmölle. Laitoksen 
hyödyntämisaste kasvaisi olennaisesti, mikäli sekä lämpö- että syntyvä viilennys saataisiin 
hyötykäyttöön, mikä edellyttäisi sitä, että laitos saataisiin kytketyksi myös jonkinlaiseen 
alueviilennysverkostoon jatkossa. 

 

  

Kuva 12.    Esimerkki myös kaksisuuntaista kaukolämpöä ja koneellista viilennystä 
tuottavan laitoksen yksinkertaistetusta periaatekaaviosta 

  

PERIAATEKAAVIO

LÄMPÖPUMPPUKONEIKOT

LAAJA TOTEUTUSVAIHTOEHTO LP 1 ja LP 2 Kaksi-suuntaisen kaukolämmön 

Raskaampaan käyttöön Käyttöveden tuotantomahdollisuus (kuvassa

Pvm: 30.9.2020 suunniteltuja jälkilämmitysvaraaja lämmönsiirtimien kautta)

räätälöityjä koneita

LAITOKSEN PÄÄTIEDOT Meno

Jäähdytysvaraaja Lämmin käyttövesi + 65 C

Teholuokka

Lämmitys 600 kW

Koneviilennys 500 kW Talon 

+PV-viilennys 200 - 400 kW viilennys-

verkosto SKANSSIN

Sekä vapaa- että koneviilennys, ALUELÄMPÖ-

lauhdutus aluelämpöön VERKOSTO

Jäätymätön

Suodatin- Pohjavesi- etanoli- Rakennuksen lämmitysverkosto

laitos lämmönsiirtimet piiri kytketään varaajaan

(optio)

Käyttöveden esilämmitys Paluu

ATES-KAIVOT

Esim. Kaarningon vedenottamo Lämmityksen puskurivaraaja

PERIAATEKUVA

Kytkennät yksinkertaistettu, näkyvissä vain pääkomponentit

Ylijäämäveden purku ojaan

Mahdolliset lisäkaivot

Voivat toimia myös

imeytyskaivoina

1

LS

LP1
koneikko

LP2
koneikko

65 C

LS

LV

45 C

2sKL
LS2

2sKL
LS1

7..10 C
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Jotta vaihtoehtojen erot kävisivät selväksi, alustavat peruslähtöolettamukset on koottu 
taulukkoon 3. 

 

Taulukko 3.   Tarkasteluvaihtoehtojen peruslähtöolettamukset 

VE 1 Suppea toteutusvaihtoehto VE 2 Laaja toteutusvaihtoehto 

Kaivot 2 kpl yht. 600 m3/vrk (hetkellisesti 
1000 m3/vrk) 

Koko Kaarningon pohjavesikapasiteetin 
hyödyntäminen, 4 kaivoa keskim. 1300 m3/vrk 
(hetkellisesti 2500 m3/vrk) 

Lämpöpumppuina mahdollista käyttää myös 
edullisia ”vakiolaitteita” (harkittava erikseen) 

 

kohteeseen räätälöidyt lämpöpumppukoneikot, 
joilla voidaan tuottaa vähintään 70oC vettä 
suhteellisen hyvällä hyötysuhteella 

Ei 2-suuntaisen kaukolämmön 
tuotantomahdollisuutta 

 

2-suuntaista kaukolämpöä tuotetaan 
käytettyjen olettamusten mukaan noin  
1,7-kertainen määrä verrattuna monitoimitalon 
tarpeeseen  

Lämpöpumpputeho n. 200 - 250 kW -> 
lisälämpöä tarvitaan KL-verkosta 
huippupakkasilla n. 200 kW/50 MWh/v 

Lämpöpumpputeho n. 500 - 600 kW -> 
ylijäämä ajetaan aluelämpöverkkoon 

 

Vapaaviilennys pohjavedellä max. n. 200 kW, 
ei koneviilennysmahdollisuutta 

 

Myös konejäähdytysmahdollisuus, J-teho LP-
koneilla noin 500 kW, lisäksi pohjavedestä 
viilennystehoa 200 – 500 kW -> mahdollista 
viilentää myös ”naapuritaloja 

 

5.4 Toteutusvaihtoehtojen energiatase 

ATES-lämpöpumppulaitoksen tuottama lämpö koostuu pohjavedestä saatavasta 
ilmaisenergiasta (energiaosuus 2/3…3/4) ja kompressorisähköstä, jonka avulla lämpö 
nostetaan hyödyntämiskelpoiselle tasolle. Sähköä tarvitaan lisäksi pohjaveden 
pumppaukseen noin 4..7 % tuotetun lämpöenergian määrästä riippuen tarvittavasta 
staattisesta nostokorkeudesta ja pohjaveden siirtoputkiston painehäviöistä.  

Suppeammassa vaihtoehdossa tarvitaan vielä talvipakkasilla lisälämpöä, joka oletetaan 
saatavan Skanssin aluelämpöverkosta.  

Pelkän monitoimitalon lämmityksen osalta on päästävissä itse lämpöpumpun osalta jopa 
noin 4,0 vuosilämpökertoimeen, mutta pumppaus ym. huomioon ottaen 
kokonaislämpökerroin on todennäköisemmin arvioilta 3,5.  

Aluelämmön tuotannon osalta kokonaislämpökerroin jää tasolle 2,5 – 2,8, koska 
vaadittava lämpötilataso on selvästi korkeampi (luokkaa 65 oC) ja tämäkin vaatii 
tarkoitusta varten suunnitellun laitoksen. Aluelämpöverkon lämpötilatasoa voidaan 
kuitenkin alentaa merkittävästi, mikäli lämpimän käyttöveden tuotantoa hajautetaan 
sopivassa määrin rakennuskohtaiseksi (hajautettuun käyttöveden tuotantoon 
mahdollisuus käyttää useita eri tekniikoita, myös paikallisia lämpöpumppuja).  
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5.4.1 Energiatase, VE 1 suppea toteutusvaihtoehto 
 

Käytettyjen olettamusten mukaan laskien ATES-lämpöpumpulla voitaisiin tuottaa noin 95 
% rakennuksen lämpöenergiasta, jolloin aluelämmön osuudeksi jäisi 5 %. Kuvista näkyy 
lämmöntuotannon jakauma ja ilmaisenergian suuri osuus (vaalean sininen alue kuvissa). 
Ilmaisenergian kokonaisosuudeksi monitoimitalon lämmityksessä on laskettu noin 70 %. 
Mainittakoon, että tehokkaimmissa maalämpökohteissa on päästy jälkiseurannassa noin 
75 % ilmaisenergiaosuuteen. 

 

 

Kuva 13. ATES-lämpöpumpun avulla voitaisiin kattaa käytettyjen olettamusten 
mukaan noin 95% monitoimitalon energian tarpeesta ja noin puolet tehon tarpeesta 
vasemman puoleisen pysyvyyskäyräkuvan mukaan. Oikeanpuoleisessa kuvassa 
tuotantorakenne kuukausittain tuotantoperusta eriteltynä. 

 

 

 

Kuva 14. Vasemmassa kuvassa lämmön kulutuksen ja tuotannon jakauma 
rinnakkain, keskimmäisessä ja oikeanpuoleisessa tuotantojakauma vuositasolla. 
Vaalean sininen osuus kuvaa pohjavedestä saatavaa ilmaisenergiaa, jonka osuus 
lämmityksessä voi olla lähes 70 %, 
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5.4.2 Energiatase, VE 2 laaja toteutusvaihtoehto 
 

Alla olevissa kuvissa on esitetty laajan toteutusvaihtoehdon energiatase perustuen 
siihen, että lämmöntuotanto on jaettu kuukausitasolla suunnilleen vastaamaan 
aluelämpöverkon kuukausijakaumaa. Tuotantoa voidaan todellisuudessa ajoittaa melko 
vapaasti käyttötalousperusteisesti esim. edullisimman sähkön hinnan kausiin pohjaveden 
saannon ja lupaehtojen rajoissa.  

Järjestelmän energiakapasiteetiksi on laskettu 2700 MWh/v, josta 1000 MWh käytetään 
siis monitoimitaloon ja ylijäämä, maksimissaan 1700 MWh/v voidaan ajaa Skanssin 
aluelämpöverkkoon. Pohjavedestä lämpöpumpun avulla otetun ilmaisenergian 
osuudeksi saadaan noin 1850 MWh/v.   

 

 

Kuva 15.  Vasemman puoleisessa kuvassa oletettu lämmön tuotannon kuukausijakauma 
tapauksessa, jossa kaikki pohjavesikapasiteetti hyödynnetään vuositasolla 
lämmitykseen, keskellä vuosijakauma ja oikealla lämmön tuotantorakenne.  
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6 TALOUSTARKASTELU 

6.1 Talouden perusteet 

ATES- ja muiden lämpöpumppujärjestelmien kilpailukyky perustuu seuraaviin tekijöihin: 

• Korkea energiatehokkuus perustuen järjestelmien kykyyn hyödyntää erilaisia 
ilmaisenergioita (tässä tapauksessa pohjaveden lämpö), joiden osuus 
lämmitysenergian tuotannossa voi olla parhaimmillaan jopa 70 – 80 % ja 
jäähdytysenergian jopa 90 -97 %. 

• Muu osuus on käytännössä sähköä, jonka hinnassa voi olla erittäin suuria ajasta, 
paikasta ja määrästä aiheutuvia vaihteluita. Kilpailukyky paranee entisestään, jos 
tuotantoa voidaan painottaa edullisimman sähkön hinnan ajalle. 

• Erittäin pieniin hiilidioksidipäästöihin, jotka ovat olleet viime vuosina edelleen 
laskusuunnassa sähkön tuotannon päästöjen pienennyttä merkittävästi. 
Lämpöpumppulämmön päästöt ovat luokkaa 20 – 30 kg CO2/MWh, kun Suomen 
kaukolämmön tuotannon keskimääräinen päästö oli esim. vuonna 2019 130 kg 
CO2/MWh (Energiateollisuus). 

• Järjestelmät toimivat lähtökohtaisesti täysin automaattisesti ja myös huoltotarve 
on keskimäärin vähäistä, joten käyttö- ja huoltotoiminnan tarve on vähäinen 
verrattuna esim. kiinteän polttoaineen laitoksiin. 

• Järjestelmien tiettyjen ydinosien, tyypillisesti lämmönkeräysjärjestelmät, 
tuotannollinen käyttöikä voi olla todella pitkä, jopa 50 – 100 v -> esim. 
investoinniltaan korkeahko geoenergiakenttäkin ehtii maksaa itsensä takaisin 
useaan kertaan sillä takaisinmaksuaika voi olla luokkaa 10 – 20 v. 

 

Lämpöpumppujärjestelmien heikkous on aina ollut suhteellisen korkea 
ominaisinvestointi €/kW tai €/MWh, jolloin järjestelmien kokonaisinvestointi on ollut 
perinteisiä järjestelmiä (sähkö-, öljy-, kaukolämpö) merkittävästi korkeampi. 

Investoinnin kannattavuuden edellytyksenä on, että investointiero vaihtoehtoiseen 
ratkaisuun (yleensä perinteinen toteutustapa ts. ”nollavaihtoehto”) saada maksetuksi 
takaisin kohtuuajassa. Käytännön takaisinmaksuajat vaihtelevat todella laajalla skaalalla 
riippuen lukuisista eri tekijöistä, joten taloustarkastelut on tehtävä kulloinkin 
kohdekohtaisesti. 

Pelkkä takaisinmaksuaika ei kuitenkaan tuo yksinään esiin investoinnin 
kokonaisvaikutuksia, koska investoinnin pitoaika voi olla jopa 50 v. Siksi kuvaavin 
laskentamenetelmä on elinkaarilaskenta.  
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6.2 Investointikustannusten muodostumismekanismit 

Vaikka tarkasteluvaihtoehdot on määritelty periaatetasolla, investointiarvion laadintaan 
liittyy tässä vaiheessa suuria epävarmuustekijöitä. Sen vuoksi investointiarvion 
tarkentaminen onkin yksi keskeisimmistä jatkotoimenpiteistä hankekehityksen jatkuessa. 
Epävarmuutta kustannusarvioon aiheuttavat mm. seuraavat tekijät: 

• Kysymyksessä on pilottijärjestelmä, eikä täysin vastaavia laitoksia ole tehty 

• Investoinnista suuren osan muodostaa pohjavesijärjestelmä eikä tässä vaiheessa 
ole riittävän tarkkaa tietoa, miltä osin Kaarningon nykyistä infrastruktuuria 
voidaan hyödyntää 

• Siirtoputken kaivukustannus riippuu maaperästä johtuvasta kanavan 
rakennevaatimuksista, jolloin vaihtelualue voi olla 100 – 300 €/m (oletuksena 
käytetään 150 €/m). 

• Pohjaveden lämmönsiirtopiirin hinta riippuu mm. veden laadusta ja järjestelmälle 
asetettavista käyttövarmuusvaatimuksista 

• Järjestelmien laatu- ja varustetasoa ei ole määritelty 

• Järjestelmässä on paljon osia, joille ei ole olemassa markkinahintoja, vaan hinnat 
on neuvoteltava/kilpailutettava ja kilpailutuksen ongelmana voi olla alan 
toimittajien harvalukuisuus (esim. VE 2 lämpöpumppukoneikko, ATES-kaivot). 
Järjestelmä kannattaa spesifioida riittävällä tarkkuudella budjettitarjousta varten. 

Onnistunut kilpailutus edellyttää laadukasta hankintamäärittelyaineistoa (keskeisenä 
osana tekninen suunnitelma), koska selkeä aineisto mahdollistaa sen, että toimittajien ei 
tarvitse sisällyttää hintaan suuria riski- ja epävarmuuslisiä. 

Järjestelmän hankintakustannuksen pitäminen kohtuullisina on nostettu tärkeäksi 
tekijäksi myös pidetyissä välikokouksissa/webinaareissa, joten asia on nostettu myös 
lopussa olevalle jatkotoimenpidelistalle. 

 

6.3 Investointiarviot 

Tarkasteluvaihtoehdoille on laadittu hyvin alustavat investointiarviot ottaen huomioon 
edellä esitetyt epävarmuustekijät. Investointiarviota on mahdollista tarkentaa esim. 
seuraavin toimenpitein: 

• ATES-järjestelmän hankintalaajuutta tarkennetaan (VE 1/VE 2/välimuoto) 

• Selvitetään alustavasti Kaarningon pumppaamon nykyisen infrastruktuurin 
hyödyntämismahdollisuudet ja laaditaan kustannusarvio tarvittavista 
muutoksista 

• Tehdään lämpöpumppulaitokselle tarpeen mukainen esisuunnittelu ja haetaan 
budjettitason tarjoukset vähintään päälaitteille ja -urakoille   

• VE 0:ssa Moniotimitalo liitetään kaukolämpön ja viilennys Lähijäähdytyksellä. 
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Taulukko 4. Hyvin alustavat investointiarviot eriteltyinä pääosiin 

 

Investointiarvioiden epävarmuudeksi arvioidaan tässä vaiheessa noin +/- 25 %. 

Investointia suunniteltaessa alkuinvestoinnille asetetaan usein liian suuri painoarvo, 
vaikka sen osuus elinkaarikustannuksissa voi olla suhteellisen pieni. 
Investointilaskelmissa mittarina kannattaa varsinkin uudiskohteissa käyttää mittarina 
tämän vuoksi investoinnilla saatavaa elinkaarihyötyä (ks. kohta 6.6).  

 

6.4 Vuosikustannusvertailu 

Seuraavassa on tarkasteltu ATES-laitoksen vuosikustannuksia perustuen energian 
nykyiseen hintatasoon. Laskelma on laadittu kiinteistön näkökulmasta katsoen ja 
vaihtoehdot ovat:   

• Vaihtoehto VE 0, monitoimitalossa kaukolämpö, viilennys lähijäähdytyksellä  

• Vaihtoehto VE 1, kaupunki investoi itse suppean ATES-laitoksen, jota käytetään 
pelkästään monitoimitalon lämmitykseen ja viilennykseen 

Laaja vaihtoehto VE 2 on jouduttu jättämään vertailusta tässä vaiheessa pois, koska 
suurin osa lämmöstä ja mahdollisesti myös viilennyksestä käytettäisiin muualla kuin 
tarkastelukohteessa ja tälle lämmölle/viilennykselle ei ole tiedossa ”markkinahintaa”.  

Vertailussa käytetyt lähtöolettamukset ovat seuraavat: 

• Käytetyt hinnat alv. 0 % 

• Sähkön markkinahintana käytetään 40 €/MWh, johon lisätään Tehosiirto PJ 
mukaiset siirtomaksut, jolloin sähkön keskihinnaksi tulee 72 €/MWh + 
tehomaksut, jotka lisätään arvioidun käytön mukaan 

• Kaukolämpö Turku Energian (TE) voimassa olevien tariffien mukaan, 
monitoimitalon osalta tehomaksun oletetaan perustuvan todelliseen KL-tehon 
tarpeeseen, arvio VE 0: 400 kW ja VE 1:  250 kW (lisäteho kaukolämmöllä). 

Järjestelmän osa hinnat VE 0 VE 1 VE 2 Lisätiedot

alv 0 KL + LJ ATES min ATES max

250 kW/1000 MWh 600 kW/2700 MWh

Lisäsähköliittymät + sähkön syöttö 24000 30000 60000

Lämpöpumppukeskus (keltainen katkoviiva) 0 200000 500000

KL-liittymä 47000 33000 33000 Granlundin Energiatavoiteraportti

KL-paketti 20000 20000 40000

Viilennyksen lisähinta 0 10000 20000 VE 0 Turku Energian Lähijäähdytys

ATES-Lämmönsiirrinasema 0 70000 120000

ATES-kaivot 0 100000 200000 Ol.investointitarve 50 k€/kaivo

Pohjaveden siirtolinja kaivoilta kohteeseen 0 80000 150000 Oletuskustannus 150 €/m

Muut kustannukset (hankekehitys, suunnittelu) 30000 100000 200000

Yhteensä € 121000 643000 1323000
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• Viilennys Turku Energian Lähijäähdytyksenä, jonka kiinteäksi hinnaksi on 
ilmoitettu 1900 €/kk (Viitala ja Salonen, 2020) 

• Kohteen lämmön kulutukseksi oletettu 1000 MWh/v ja lämpötehon tarpeeksi 400 
kW, josta siis noin 200 kW tehtäisiin kaukolämmöllä. ATES-lämpöpumpun 
energiaosuudeksi oletettu 95 % ja lämpökertoimeksi 3,5 ja pumppaussähkö 
laskettu erikseen. Viilennystä on oletettu kuluvan 50 MWh/v. 

• Pääomakustannukset on laskettu keskimääräisellä annuiteetilla 3,5 % / 20 v 
perusteena se, että laitosten eri osien käyttöikä vaihtelee 10 – 50 v (lyhytikäisiä 
kompressorit ja mahdollisesti esim. pohjavesilämmönsiirtimet, taas esim. ATES-
kaivojen ja siirtoputkien käyttöikä voi olla 50 v +).   

Tulokset esitetty seuraavissa kuvissa ja laskentaerittely liitteessä 3. 

 

 

Kuva 16. Vuotuiset käyttökustannukset nykyhintatasolle eriteltyinä kustannus-
komponentteihin, ATES-järjestelmän käyttökustannukset ovat vajaa puolet verrattuna 
vaihtoehtoon  VE 0 perustuen tehtyihin lähtöolettamuksiin.   
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Kuva 17.  Vasemman puoleiseen kuvaan laskettu vuotuiset käyttökustannukset ja oikean 
puoleiseen lisätty pääomakustannusten vuosierä, mikä tasoittaa selvästi kustannuseroa 

 

Taulukossa 5 on esitetty vielä takaisinmaksulaskelma, jonka mukaan vaihtoehdon VE 1 
takaisinmaksuaika olisi nykyhintatasolla noin 10 v. Kuitenkin on muistettava, että 
järjestelmän elinkaari ei ole suinkaan tavanomaiset 15 v, vaan suuri osa 
lämpöpumppulaitokseen liittyvästä infrasta on käyttökelpoista vuosikymmenten ajan 
(esim. todennäköisesti itse pohjavesijärjestelmä). Tämä mahdollistaa investoinnin 
takaisinmaksautumisen jopa useamman kerran. 

 

Taulukko  5.    Takaisinmaksulaskelma (koroton takaisinmaksuaika) 

 

 

ATES-laitoksista ei ole vielä kertynyt laajempaa käyttökokemusta Suomen olosuhteissa, 
mutta muualla on toki enemmän. Sen sijaan lämpöpumpputekniikaltaan 
vastaavanlaisista, suurista ”perinteisistä” maalämpölaitoksista on kertynyt 
käyttöhistoriaa paljonkin ja useissa seurantakohteissa taloushyöty on jopa ylittänyt 
ennakkolaskelmat, kun riskipositiot on saatu hallintaan.  

 

Takaisinmaksulaskelma VE 0 VE 1

Lämmitys ja jäähdytys yhteensä

Kokonaisinvestointikustannukset € 121000 643000

Investointiero VE 0 nähden € 522000

Säästö perusvaihtoehtoon nähden €/v 53765

Investoinnin takaisinmaksuaika v 9,7
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6.5 Laajemman toteutusvaihtoehdon kilpailukyvystä 

Laajemman toteutusvaihtoehdon VE 2 investointikustannus on arvioitu tässä vaiheessa 
noin kaksinkertaiseksi verrattuna vaihtoehtoon VE 1 (pelkän monitoimitalon tarve).  

Vaihtoehdon VE 2 lämmöntuotantopotentiaali on kuitenkin luokkaa 2,5-kertainen, joten 
ominaiskustannukset/MWh lämpöä jäävät pienemmäksi, mikäli VE 2 pystytään 
hyödyntämään täysimääräisesti aluelämmön tuotantoon ja lisäksi viilennykseen (ks. 
taulukko 6). VE 2:lla on päästävissä lisäksi hiukan parempaan hyötysuhteeseen 
monitoimitalon lämmityksessä tehokkaampien lämpöpumppukoneiden vuoksi. 

Suurin ero on kuitenkin viilennyskapasiteetissa, jossa VE 2 tehopotentiaali on jopa 
viisinkertainen ja tuottolämpötila voidaan säätää lämpöpumpun avulla alemmas kuin 
vaihtoehdossa VE 1, jossa tuottolämpötila määräytyy pohjaveden lämpötilan mukaan 
(jäähdytysveden lämpötila = pohjaveden lämpötila + 3..5 astetta). Myös energia-
kapasiteetti on suuri, koska lauhdelämpö voidaan ajaa aluelämpöverkkoon (riippuen 
Skanssin aluelämpöverkon kuormasta) ja lisäksi on käytettävissä pohjavesienergiaa 
lupaehtojen sallima määrä mahdollistaen teoriassa usean GWh:n tuotannon. 

Vaihtoehdon VE 2 kilpailukyky riippuu siis olennaisesti siitä, missä määrin laitoksen 
suurempaa kapasiteettia voidaan hyödyntää Skanssin aluelämpöverkossa ja mikä on 
vaihtoehtoisen lämmön tuotantomuodon kustannus. Kilpailukyky paranee olennaisesti, 
jos laitoksen suurta jäähdytyskapasiteettia voidaan hyödyntää myös lähialueen 
kiinteistöjen jäähdytyksessä. 

Taulukkoon 6 on laskettu esimerkin omaisesti eri tapausten tuotantokustannukset ja 
pääomakustannukset (3,5 %/20 v) siten, että VE 2:lla oletettu tuotettavan lisäksi 500 
MWh/v viilennysenergiaa lähialueen kiinteistöille (hinnat alv 0%). Kaikkien tarkastelu-
vaihtoehtojen päätiedot ja alustava nelikenttäanalyysi on koottu liitteen 5 taulukkoon. 

Taulukko 6.  Laskentaesimerkki tuotetun lämmön hinnasta. 

 

 

LP-lämpö LP-lämpö Lämpöpumppulämpö

Monitoimi- Monitoimi- Skanssin aluelämpöön

taloon taloon S-verol. I S-verol. II

Toteutusvaihtoehto -> VE 1 suppea VE 2 laaja

Sähköenergia €/MWh 40 40 40 40

Siirtomaksut €/MWh 9,6 9,6 9,6 9,6

Sähkövero €/MWh 22,53 22,53 22,53 7,03

Sähkön tehomaksut keskim. €/MWh 7 4 4 4

Sähkö yhteensä €/MWh 79,13 76,13 76,13 60,63

Vuosi-COP 3,5 3,8 2,8 2,8

Lämmön polttoainekust. €/MWh 22,6 20,0 27,2 21,7

Käyttö- ja kunnossapito €/MWh 5 5 5 5

Pääomakustannus €/MWh 45 29 29 29

Kokonaiskustannukset €/MWh 72,6 54,0 61,2 55,7

Lisätiedot VE 2 oletettu tuotettavan viilennystä 500 MWh/v

VE 2 laaja
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6.6 Elinkaarilaskelma 

Elinkaarilaskennalla voidaan ottaa huomioon periaatteessa mikä tahansa hintatrendi.   
Laskennan haasteena on kuitenkin tulevaisuuden ennustaminen. Lämpöpumpuilla 
energian hinnan nousu parantaa yleensä kannattavuutta, koska hinnan nousu ei vaikuta 
ilmaisenergiaan. Elinkaarilaskelman tuloksiin vaikuttaa siis olennaisesti energioiden 
tuleva hintatrendi, joten laskelma on tehty käyttäen kolmea eri hintaskenaariota (suluissa 
kullakin vaihtoehdolla saavutetut 50 v elinkaarisäästöt verrattuna VE 0): 

1. Kaikkien reaalihintojen nousu 0 %/v (50 v elinkaarisäästöt 1,6 M€) 

2. Energioiden reaalihintojen nousu 1,5 %/v (50 v elinkaarisäästöt 2,4 M€, kuva 18) 

3. Energioiden reaalihintojen nousu 3 % (50 v elinkaarisäästöt 3,8 M€) 

Muut laskentaolettamukset ovat seuraavat: 

• Inflaatio 0 % ja pääoman laskentakorko 3,5 %  

• Lähtökohtana kohdassa 6.4 esitetty vuosikustannuslaskelma 

Poistoajat ovat kuluvien laitteiden osalta 15 v, ATES-järjestelmän ym. osalta 40 v 

Alla olevaan kuvaan laskettu esimerkin vuoksi b) tapaus, joka johtaisi käytettyjen 
olettamusten mukaan noin 2 milj.€ elinkaarisäästöihin. Tarkemmat tulokset on esitetty 
liitteessä 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 18.  Kohdan 2 laskelmaa vastaavat 50 v elinkaarikustannukset, käytettyjen 
olettamusten mukaan laskien pohjaveden energian hyödyntämisen kautta on 
mahdollista säästää noin 2,4 M€ elinkaaren aikana 

 

Energioiden reaalihintojen nousu 1,5 % /v KL

Energioiden nimellishintojen nousu 1,5 % /v LP

Erotus 405 2433

20 v 50 v
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7 VALITTUJEN POHJAVESIENERGIAKOHTEIDEN KUVAUS 

 

7.1 Lahti, ATES systeemi 

Lahdessa pohjavesienergian hyödyntäminen liittyy ns. Askon alueen kehittämiseen. 
Askon alue on vanha teollisuuskiinteistö (kokonaispinta-ala noin 30 hehtaaria), joka 
tullaan muuttamaan liike- ja asuintiloiksi. Muutostyöt on käynnistetty olemassa olevien 
rakennusten muutoksilla. Kiinteistön omistaa Renor Oy.  

Pohjavesienergian suunnittelu aloitettiin heinäkuussa vuonna 2015 ja työ toteutettiin 
seuraavasti: 

- Esiselvitysraportti valmistui 18.2.2016. Esiselvityksessä tehtiin mm. yleisesti 
käytettävissä olevien maaperä- ja pohjavesitietojen keräys, pohjavesitutkimuksia 
(mittauksia, näytteenottoa), geofysikaalinen tutkimus kallionpinnan selvittämiseksi, 
geoteknisiä kairauksia maalajien kerrosjärjestyksen selvittämiseksi ja energiateknistä 
laskentaa pohjaveden potentiaalista sekä kustannusarviointia. Lisäksi erillisenä työnä 
tehtiin kokonaisenergiasysteemin kannattavuusselvitys.  

- Esiselvitysraportin perusteella asennettiin ATES-1 kaivo ja pohjaveden tarkkailuputkia 
keväällä 2016. Kaivosta tehtiin pumppaus- ja imeytyskoe kesällä 2016.  

- Tämän jälkeen aloitettiin pohjaveden energiahyödyntämisen pilottivaiheen tekninen 
suunnittelu. Teknisten suunnitelmien lisäksi laadittiin pohjaveden 
tarkkailusuunnitelma. 

- Pohjavesienergian hyödyntäminen lämmitykseen aloitettiin yhdestä kaivosta syksyllä 
2017.  

- Vuonna 2018 kiinteistölle asennettiin toinen kaivo (ATES-2). Varsinaisen ATES- 
järjestelmän käyttöä kokeiltiin kesällä 2019 ja aloitettiin loppuvuodesta 2019.  

Toistaiseksi systeemi on toiminnassa ja sen ympäristövaikutuksia tarkkaillaan erillisen 
suunnitelman mukaisesti. Mukana on mikrobiologinen tarkkailu.  

Systeemin toiminnassa on todettu kaksi pääasiallista ongelmaa; a) kaivoasennuksen 
jälkeen siltin pääsy kaivoon ja siitä aiheutuva pumpun kuluminen b) 
automaatiosysteemin ja sen mittauslaitteiden toimiminen.  

Lahden ATES kohde sijaitsee Salpausselkä-muodostumalla, joka ei ole harju. Siten sitä ei 
voi suoraan verrata esim. Kaarningon ottamon alueeseen. Vertailtavuutta on sen sijaan 
Monitoimitalon alueelle, koska myös Lahdessa pohjavesi on paineellista. Takaisinimeytys 
on paineellisuudesta huolimatta onnistunut hyvin ja vuonna 2019 päästiin keskimäärin yli 
65 % imeytykseen pumpatusta vedestä.  

ATES-2 kaivon rakentaminen paransi merkittävästi pohjaveden saantia, koska kaivojen 
välillä on suunnitellun mukainen virtausyhteys. Vaikka lämpötila muuttuu imeytyksen 
vaikutuksesta epäsuotuisammaksi, on pumppausmäärän kasvu kompensoinut sen. 
Termogeologisesti ATES järjestelmän mitoitus toimii suunnitellulla tavalla.  
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Vuonna 2019 pohjavedestä hyödynnettiin energiaa rakennuksen lämmitykseen yhteensä 
473 MWh ja viilennykseen 48 MWh. Yhteensä pohjavesienergian hyödyntäminen tuotti 
noin 55 t vähenemän CO2 –päästöihin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 19. ATES-1 kaivon asennus Lahdessa. 

 

7.2 Teollisuuskiinteistö Turku 

Turussa hyödynnetään pohjavesienergiaa teollisuuskiinteistön lämmitys- ja 
viilennyskäyttöön yhdestä pohjavesikaivosta. Pumpattu vesi johdetaan 
energiahyödyntämisen jälkeen Vähäjokeen. Teollisuuskiinteistön omistaa Orion Oyj.  

Kohteeseen tehtiin geoenergiavaihtoehtojen esiselvitys vuonna 2012, jonka perusteella 
tehtiin erillinen pohjavesienergian esiselvitys keväällä 2013. Pohjavesienergia 
selvityksessä tarkastettiin kirjallisuustieto, asennettiin uusia pohjavesiputkia ja tehtiin 
niistä mittauksia.  

Vuoden 2015 keväällä asennettiin yksi pohjaveden pumppauskaivo, josta tehtiin 
pumppaus- ja imeytyskoe kesällä 2015.  

Pumppauskokeen jälkeen aloitettiin suunnittelu pohjavesienergian teknisestä 
toteutuksesta. Pohjavesienergian hyödyntäminen aloitettiin vuonna 2016.  

Kaivosta ei ole saatu suunniteltua määrää vettä. Tähän on syynä se, että kaivoa ei saatu 
asennettua suunniteltuun syvyyteen. Noin 7 m ennen kallion pintaa todettiin harjuun 
liittyvä ns. pallekivikko, joka pysäytti kaivon asennuksen. Ko. kivikkoa ei ollut todettu 
geoteknisissä tutkimuksissa eikä pohjaveden tarkkailuputkien asennuksen yhteydessä. 
Koska kaivo asennettiin ns. kahmaritekniikalla, kivikosta ei voinut porata läpi.  
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Geologisesti teollisuuskiinteistö sijaitsee Monitoimitaloa vastaavan harjun lievealueella, 
jossa pohjavesi on paineellista. Teollisuuskiinteistö sijaitsee samalla harjulla, kuin nyt 
tutkittu alue mutta ei kalliokynnyksistä johtuen ole hydraulisessa yhteydessä Skanssin 
alueeseen. 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

Kuva 20. Pohjaveden pumppauskoe Turussa. 

 

8 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Kaarningon alue sovelutuu hyvin pohjavesienergian tuotantoon. Kaarningon ottamolta 
on jatkuva pumppaustarve, vaikkei vettä käytetä juomavesitarkoituksiin. Kaarningon 
alueelta on pitkäaikaisseurantatietoja pohjaveden käytöstä ja ottamoiden vaikutuksesta 
pohjaveden virtauksiin. Samoin alueelta on käytettävissä hyvin geoteknistä perustietoa.  

Kaarningon vedenottamolla on Vesilain mukainen lupa pumpata pohjavettä 
kuukausittaisena keskiarvona 1300 m3/d ja hetkellisesti 2500 m3/d. 1300 m3/d 
keskiarvopumppauksella saadaan pohjavedestä noin 2,7 GWh / a lämmitysenergiaa ja 
hetkellisenä tehona maksimipumppausmäärällä noin 0,6 MW lämmitysteho 
lämpöpumpuilla. Huomioiden Kaarningon vedenottamon lisäksi olemassa olevan 
Hautasumaan ottamon tutkimus ja pumppaustiedot, koko alueelta on mahdollista 
pumpata pohjavettä energiakäyttöön arvioitu antoisuus 2500 m3 / d. Tämä saanto 
edellyttää mahdollisesti uusien pohjaveden pumppauskaivojen asennusta. Uusien 
pumppauskaivojen asennus on kuitenkin kustannustehokasta, koska historiallisen 
soranoton vaikutuksesta suurelta osin aluetta pohjaveden pinta on lähellä maanpintaa. 
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Näin ollen kaivoja ei tarvitse porata syviksi, mikä vähentää kustannuksia. Kaarningon 
vedenottamolta ei ole kuitenkaan tiedossa tarkkoja viimeisten vuosien pumppaustuloksia 
tai mittauksia. Tiedossa ei myöskään ole nykyisin pumpattavien 4 kaivon tarkkaa 
kokonaisantoisuutta eikä kaivokohtaista antoisuutta. 

On mahdollista, että harjukerrostumat jatkuvat suunnitellun Monitoimitalon alueelle ja 
näin ollen ko. alueelta on mahdollista hyödyntää pohjavettä myös kiinteistökohtaisiin 
tarpeisiin. On kuitenkin mahdollista, että Monitoimitalon alueelta ei saada vastaavia 
pohjaveden tuottoja kuin harjun keskiosilta, jossa Kaarningon ja hautausmaan ottamot 
sijaitsevat. Monitoimitalon alueelta puuttuvat kuitenkin tarkemmat geotekniset tiedot, 
jotta pohjaveden saatavuutta voisi luotettavasti arvioida.  

Pohjaveden energianhyödyntämisessä ei tunnistettu merkittäviä ympäristöriskejä 
Kaarningon alueella. Suurimmat ympäristöriskit liittyvät mahdolliseen uusien kaivojen 
porausvaiheeseen, joka on suunniteltava huolellisesti huomioiden ympäristön kannalta 
herkkä maa-alue. Mahdollista porausta varten suositellaan tehtäväksi erillinen 
ympäristötekninen suunnitelma. Pohjaveden energiahyödyntämisellä ei myöskään 
todettu olevan merkittävää vaikutusta Jaaninojan nykyisinkin jo muuttuneeseen 
ekosysteemiin. Mahdollisessa ATES järjestelmän toteutuksessa pohjaveden imeytystä ei 
suositella 110-tien länsipuolelle, jottei pohjavesi rupea purkautumaan lähellä olevien 
asuintalojen kellarikerroksiin.  

Tähän asti saatujen tietojen perusteella pohjaveteen perustuva lämmitys/jäähdytys-
järjestelmä näyttäisi olevan teknisesti toteutettavissa mahdollistaen omana investointina 
merkittävän elinkaarikustannushyödyn ja tuottaen lisäksi merkittävän elinkaaripäästöjen 
vähenemän. Johtopäätöksenä voidaan todeta ATES-järjestelmällä olevan erittäin suuri 
pitkän ajan säästöpotentiaali, joka kasvaa energioiden hintojen noustessa, koska hinnan 
nousu ei vaikuta ilmaisenergiaosuuteen. Huomaa erityisesti alkuinvestoinnin vähäinen 
osuus elinkaarikustannuksista, joten hankintaratkaisuissa kannattaa painottaa 
alkuinvestoinnin lisäksi elinkaarikustannuksia. 

Pohjavesienergian hyödyntäminen on kuitenkin teknisesti haastavaa ja näyttäisi siltä, että 
paras kokonaishyöty saavutettaisiin pohjaveden laajamittaisemmalla hyödyntämisellä 
(vaihtoehto VE 2), jolloin on luontevaa ottaa partneriksi paikallinen energiayhtiö. Vaikka 
laitokset toimivat täysin automaattisesti, käyttöä valvomaan ja ohjaamaan tarvitaan 
ammattimainen taho, jolla on käyttöinfrastruktuuri valmiina.   

Hankeriskit on hallittavissa tekemällä tarvittavat jatkoselvitykset ennen 
investointipäätöstä ja laatimalla / toimeenpanemalla tarvittaessa erillinen riskinhallinta-
suunnitelma. 

Jatkokehitystä varten on mahdollista hakea tukea esimerkiksi Työ- ja 
elinkeinoministeriöstä, joka avaa suunnitellusti pienten ja keskikokoisten energia-
hankkeiden tukihaun vuoden 2021 alussa. Lisäksi Skanssin alueesta voidaan muodostaa 
eri toimijoiden kehittämisalusta ja hakea siihen yrityiskohtaista tukea esim. Business 
Finlandin Go Innovation – rahoituksesta. Myös alueellinen EAKR tuki on mahdollista. 
Rahoitusmahdollisuudet ovat tällä hetkellä koronatilanteesta ja tulevasta EU:n 
tukipaketista johtuen paljolti epäselvät.  
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9 JATKOTOIMENPITEET 

Viitaten edellä esitettyyn ehdotamme seuraavia jatkotoimenpiteitä, joiden sisältöä 
voidaan tarvittaessa tarkentaa yhteistyössä tilaajatahojen kanssa. 

• Pohjavesienergiaan suositellaan pitämään vaihtoehtona koko alueen 
lämmitysenergian suunnittelussa.  

• Monitoimitalon alueelle suositellaan tehtäväksi geotekninen jatkotutkmus, jolla 
selvitetään maaperän rakennetta ja sen hydrogeologisia ominaisuuksia. 
Tutkimuksesta on toimitettu työn aikana erillinen tutkimussuunnitelma tilaajalle. 

• Pohjaveden laatututkimus Monitoimitalon alueelle, mikäli alueen pohjavettä 
suunnitellaan hyödynnettäväksi energiana. Erityisesti tulee selvittää veden 
mahdollinen saostumispotentiaali.  

• Kaarningon vedenottamolta suositellaan selvitettäväksi tarkalla mittauksella 
kokonaisantoisuus kaivokohtaisesti. Samalla suositellaan tutkittavaksi kaivojen 
soveltuvuutta pohjaveden imeytykseen. Antoisuus- ja imeytysselvityksestä tulee 
laatia erillinen suunnitelma yhdessä tilaajan edustajan kanssa.  

• Tarkennetaan Kaarningon pohjaveden ottamon investointitarpeita selvittäen 
mm. nykyisen infrastruktuurin hyödyntämismahdollisuudet ja 
lisäinvestointitarpeet (tekijä esim. Turun Seudun Vesi tai Turku Energia) 

• Päävaihtoehdon valinta ja ATESin tapauksessa toteutuslaajuuden tarkentaminen  

• Investointiarvion tarkentaminen (ks. kohta 6.3)  

• Monitoimitalon energiasimulaation tarkentaminen, kun arkkitehtisuunnittelu 
edennyt riittävän pitkälle 

• Hankesuunnittelun jatkaminen ja erillisen riskihallintasuunnitelman laatiminen 
tarvittaessa. 
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LÄMPÖPUMPUN TOIMINTAPERIAATE JA ERITYISPIIRTEET 

 
Lämpöpumppu tuottaa aina käydessään sekä lämpöä että jäähdytystä kuvan 
mukaisesti. Paras hyöty järjestelmästä saadaan tilanteessa, jossa sekä lämmitys- että 
jäähdytysteho pystytään hyödyntämään. 

 

 
Lämpöpumpputekniikka eroaa monessa suhteessa perinteisestä polttamiseen 
perustuvasta lämmitystekniikasta, olennaisimmat erot ovat seuraavat: 

• Lämpöpumpun hyötysuhde eli COP (Coefficient Of Performance) määritellään tuotetun  
lämpömäärän ja kulutetun sähköenergian suhteena. Käytännön lämpöpumppujen COP-
arvo on yleensä välillä 2..5 vaihdellen lisäksi käyttötilanteen mukaan. Mitä korkeampi 
COP, sitä enemmän lämpöä saadaan ilmaisenergiana lämmönlähteestä. 

• Tavanomaiset kompressorilämpöpumput perustuvat kylmäprosessiin, jonka tuottama 
teho ja hyötysuhde vaihtelevat voimakkaasti (fysiikan lakeihin perustuen) käyttöolo-
suhteista, ts. lämmönlähteen lämpötilasta ja lämpönielun lämpötilasta. Mitä lähempänä 
nämä ovat toisiaan, sen parempiin suoritusarvoihin on mahdollista päästä (ks. kuvat alla) 

• Jotta suoritusarvot ja elinkaaritalous saataisiin optimoitua, lämpöpumppulaitos on 
suunniteltava tarkasti käyttökohteen olosuhteisiin sopivaksi (lämpötilatasot, tehotasot, 
säädettävyys, kylmäaine ym.). Toisaalta lämpöpumpputekniikka on hyvin joustavaa ja 
monipuolista tarjoten lähes rajattoman määrän erilaisia vaihtoehtoja järjestelmien 
toteuttamiseen. Varioida voidaan esim. kylmäainetta, kompressorityyppiä, teholuokkia, 
lukumääriä, laitoskytkentää, lämmönlähteitä, laitoksen toimintoja, lisä- varalämpöä. 
Olennaisinta onkin hakea mielellään jo hankesuunnitteluvaiheessa paras 
kokonaisratkaisu juuri tiettyyn kohteeseen ja tarpeeseen.  
 

 

Kuva Vasemmalla erään ilmalämpöpumpun hyötysuhteen ja lämpötehon muuttuminen 
ulkoilman lämpötilan mukaan, oikealla erään maalämpöpumpun hyötysuhde riippuen 
tuottolämpötilasta 
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Kohde: Skanssin monitoimitalo Kaikki hinnat alv 0

Pvm: 5.11.2020 Annuiteetti

Laskentatapaus: Peruslaskentatapaus nykyhinnoin 3,5 %

Lämmitysenergian kokonaistarve 1000 MWh/v 20
Jäähdytysenergian kokonaistarve 50 GWh 0,070 

VE 0 VE 1

Kaukolämpö + 

Lähijäähdytys

ATES suppea 

toteutusvaihtoehto
Energiahinnat

Sähkön keskihinta (ilman tehomaksuja) 0 % €/MWh 72,0 72,0

Kaukolämpöenergian keskihinta 0 % €/MWh 61,3

LP lisälämmön hintaoletus 0 % €/MWh 67,5

Energiatase

Kaukolämmön liittymisteho kW 400 300

Lämpöpumppulaitosten teho kW 250

Lämpöpumppujen energiaosuus 0 % 95 %

Lämpöpumppulämpö kohteen lämmitykseen MWh/v 0 950

Kauko- tai lisälämmön määrä MWh/v 1000 50

Lämmityksen polttoainetase

Lämpöpumpun hyötysuhde paikallistuotanto 350 %

Lämpöpumppusähkö paikallinen tuotanto MWh/v 271

Kauko- tai lisälämmön määrä MWh/v 1000 50

Ilmaisenergia MWh/v 679

Apusähkön määrä MWh/v 0 34

Lämmityskustannukset

Lämmityssähkön tehomaksut €/v 2214

Kauko- tai lisälämmön perusmaksut €/v 8144 6042

Lämpöpumppusähkö €/v 0 19543

Kaukolämpö tai lisälämpö €/v 61300 3377

Apusähkö €/v 0 2443

Lämmityksen huoltokustannukset €/v 500 5000

Lämmityskustannukset yhteensä €/v 69944 38619
Lämmitysenergian keskihinta €/MWh 69,94 38,62

Jäähdytyksen muuttuvat VE 0 VE 1

Jäähdytyssähkö määrä MWh/v 0 5

Jäähdytyssähkön keskihinta 0,0 72,0

Jäähdytyksen osto 22800 0

Jäähdytys yhteensä 22800 360

Ero perusvaihtoehtoon nähden €/v 0 -22440

Lämmitys ja jäähdytys yhteensä 92744 38979
Ero perusvaihtoehtoon nähden €/v -53765

Investointikustannukset VE 0 VE 1

Investointiarvio 121000 643000

Takaisinmaksulaskelma VE 0 VE 1

Lämmitys ja jäähdytys yhteensä

Kokonaisinvestointikustannukset € 121000 643000

Investointiero VE 0 nähden € 522000

Säästö perusvaihtoehtoon nähden €/v 53765

Investoinnin takaisinmaksuaika v 9,7
Kokonaisvuosikustannukset VE 0 VE 1

Lämmityksen muuttuvat vuosikustannukset €/v 69944 38619

Jäähdytyksen muuttuvat vuosikustannukset €/v 22800 360

Pääomakustannukset €/v 8514 45242

Kokonaiskustannukset yhteensä €/v 101258 84221
Ero perusvaihtoehtoon nähden €/v 0 -17037
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ELINKAARITARKASTELUN TULOSKOONTI

Tarkastelutapaus Pohjavesilämpöpumppu omana investointina

LÄHTÖTIEDOT
Lämmön kokonaistarve: MWh/v 1000

Jäähdytyksen kokonaistarve: MWh/v 50

Muun sähkön laskentahinta €/MWh 72

LP-sähkön muuttuvat 72

LP-sähkön tehomaksut €/v 2500

Yleinen kustannusten nousu %/v 0,0 %

Lainakorko %/v 3,0 %

KOKONAISKUSTANNUSTEN NYKYARVO 20 VUODEN JÄLKEEN

Energian reaalihintojen nousu yksikkö 0 %/v 1,5 %/v 3 %/v

VE 0  Kaukolämpö + Lähijäähdytys 1 000 € 2141 2379 2667

VE 1  Oma ATES-järjestelmä 1 000 € 1847 1973 2127

Erotus/säästö 1 000 € 294 405 540

KOKONAISKUSTANNUSTEN NYKYARVO 50 VUODEN JÄLKEEN

Energian reaalihintojen nousu yksikkö 0 %/v 1,5 %/v 3 %/v

VE 0  Kaukolämpö + Lähijäähdytys 1 000 € 5091 6804 9660

VE 1  Oma ATES-järjestelmä 1 000 € 3466 4371 5882

Erotus/säästö 1 000 € 1626 2433 3778
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Kohde: Skanssin monitoimitalo 5.11.2020

Kohteen oletettu lämmöntarve 1000 MWh/v

Kohteen oletettu viilennysteho 200 kW

Vaihtoehto VE 0 VE 1 VE 2
Kaukolämpö + Lähijäähdytys ATES suppea toteutusvaihtoehto ATES Laaja toteutusvaihtoehto

Kuvaus Perinteinen kaukolämpö Pelkästään kohteen omaan Myös aluelämpö- ja -jäähdytysverkkoa

Viilennys TE Lähijäähdytys tarpeeseen mitoitettu järjestelmä palveleva järjestelmä

ATES-kaivot keskim. 500 m3/vrk, max. 1000 m3/vrk yht. 1300 m3/vrk, max. 2500 m3/vrk

Lämpöpumpun lämmityskapasiteetti kW 250 600

LP lämmitysenergiakapasiteetti MWh/v 950 2700

ATES-laitoksen viilennyskapasiteetti kW 200 700 - 1000

Lisä- ja varalämpö Skanssin aluelämpö Skanssin aluelämpö

Tuotantokapasiteetit

ATES LP tuotanto monitoimitaloon MWh/v 950 1000
ATES LP tuotanto aluelämpöön MWh/v 1000 1700
Lämmön tuotanto yhteensä MWh/v 950 2700

Viilennyskapasiteetti MWh/v 700 - 1000 2000 - 4000

Lämmön hankintaperusta

Käyttösähkö MWh/v 305 850
Kaukolämmön otto kohteeseen MWh/v 1000 50
Ilmaislämpö MWh/v 645 1850

Yhteensä MWh/v 1000 1000 2700

Talouslukuja

Hyvin alustava investointiarvio (alv 0) € 121000 643000 1323000

Lämmitys & jäähdytys kust (alv 0) nykyhinnoin €/v 92744 38979 n. 5 % edullisempi kuin VE 1

Vaihtoehtojen arviointi

Vahvuudet Yksinkertainen, tunnettu ja 

helppokäyttöinen järjestelmä

Elinkaarikustannuksiltaan edullisin vaihtoehto 

asiakkaan omana investointina

2-suuntaisen kaukolämmön tuotanto -> edullista 

kapasiteettia Skanssin AL-verkkoon

Pienet elinkaaripäästöt Suuri jäähdytyskapasiteetti

Energiatehokkuus -> pienet päästöt

Heikkoudet Vuotuiset käyttökustannukset Suurehko alkuinvestointi Suurehko alkuinvestointi

Suurimmat CO2-päästöt Vaatii osaavan käyttäjän Vaatii ammattimaisen käyttäjän

Uhat Kaukolämmön kustannusten nousu

Kohdekohtaisissa järjestelmissä lisäksi kohteen 

lähtötietojen epävarmuuteen liittyvä mitoitusriski

Mahdollisuudet Hyödyntäminen aluelämpöön/viilennykseen Sähkön veroluokan alentaminen

Kaivoparin lisääminen järjestelmään

Normaalit investointiriskit (inv.kustannus ylittyy, hankinta epäonnistuu tms.)

ATES-järjestelmien erityisriskit --> riskinkartoitus ja -hallintasuunnitelma (vastaava tehty usein myös 

suuriin maalämpökohteisiin)
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