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VTT – beyond the obvious

Esityksen sisältö
 Visio tulevaisuuden järjestelmistä ohjaa tutkimusta VTT:llä
 Lämmitys- ja jäähdytyssektorin merkitys Euroopassa, nykytilanne
 Sektori-integraation mahdollisuuksia
• Tuotannon sähköistyminen ja joustavuus
• Varastointimahdollisuudet
• Hukkalämpöjen ja sivuvirtojen hyödyntäminen

 Sähkö/lämpö rajapinnan tuolla puolen?
 Esimerkki joustavuuden tarpeesta: Case Ranska
 Yhteenveto
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Visio tulevaisuuden kaukolämpö- ja kaukojäähdytysjärjestelmistä
Rakennusten ja hajautetun tuotannon
rooli kasvaa, mutta keskitetyn tuotannon
teknistaloudellinen etu säilyy.

Biomassa, yhdyskuntajäte,
biokaasu, biopolttoaineet – ja
sähköpolttoaineet, vety
tulevaisuudessa

Matalalämpötilasiirron
mahdollistama
paikallisten resurssien
tehokas hyödyntäminen.

Kestävät
polttoaineet

Matalalämpötilasiirto

Hajautetut,
keskitetyt
ratkaisut

Hiilineutraalit
järjestelmät

Avoimet
lämpömarkkinat

Lämpö/sähkö rajapinta ja
kehitys sen tuolle puolen

Lämpömarkkinat avautuvat
(entisestään) ja läpinäkyvyys
toimijoiden välillä kasvaa.

Lämpöpumput

Avainteknologia.
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Joustavuus
ja varastot
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Sektoriintegraatio
Energiatehokkuus
Energiatehokkuus
virtuaalivoimalana.

Varastot ja joustava tuotanto/kysyntä
tasapainottamassa vaihtelevaa
uusiutuvaa sähköntuotantoa.

Lämmityksen ja jäähdytyksen merkitys
 Päästövähennystarpeisiin ja -potentiaaliin, olemassa oleviin teknologisiin
ratkaisuihin ja näiden teknistaloudelliseen kannattavuuteen nähden on
lämmitys- ja jäähdytyssektori on ollut kiinnostavan laiminlyöty
eurooppalaisella tasolla
Tilanne
 An EU Strategy on Heating and cooling (2016)

muuttumassa…

• https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v14.pdf

 Heat Roadmap Europe –projektisarja (2012-2019)
• https://heatroadmap.eu/

 Mapping and analyses of the current and future (2020 - 2030) heating/cooling fuel deployment (2020)
• https://ec.europa.eu/energy/studies/mapping-and-analyses-current-and-future-2020-2030-heatingcooling-fueldeployment_fi
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Lämmityksen ja jäähdytyksen osuus 50 %
Tilanne on hämmentävän samanlainen maasta riippumatta
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Lähteitä:
https://ec.europa.eu/energy/studies/mapping-and-analyses-current-and-future-2020-2030-heatingcooling-fuel-deployment_fi
https://heatroadmap.eu/wp-content/uploads/2019/03/Brochure_Heating-and-Cooling_web.pdf

Sektori-integraation mahdollisuuksia
Lämmöntuotannon
sähköistyminen ja joustavuus

Kasvava hajautettu ja keskitetty
lämpöpumppupohjainen tuotanto
Yhteistuotannon
joustomahdollisuudet
Lämmön kysyntäjousto

Lämmön varastointi

Taloudellisin tapa varastoida
energiaa, kustannustehokkuus
(hintaluokka; lämpö 1 €/kWh,
sähkö 100 €/kWh)

Teollisuuden prosessit
hukkalämmön lähteinä;
integraatiomahdollisuudet
mukana jo suunnitteluvaiheessa

Kaukolämpöjärjestelmien suuret
lämpökuormat mahdollistavat
suuren mittaluokan varastot

Kaupunkialueen
hukkalämmönlähteet

Teollisuuden lämmöntarpeet
Suora sähkölämmitys
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Hukkalämpöjen ja sivuvirtojen
hyödyntäminen

Sivuvirtojen hyödyntäminen
Luovat tilaa hukkalämmöille ja
muille vähähiilisille
tuotantomuodoille

Lämpö/sähkö rajapinnan tuolla puolen?
Valtava määrä
erilaisia ratkaisuita

Vaihtelevat uusiutuvat
(tuuli, aurinko)

Muu sähkön
tuotanto

Lämpöpumput,
yhteistuotanto

Sähköverkko

Lämmön
ja sähkön
tuotanto

Liikenne

Asunnot

Siirtolämpötilat vaikuttavat
energialähteiden
liitettävyyteen
Kaukolämpö-ja
kaukojäähdytysverkot

Sähköautot

Polttoaineet
Power-to-X

Hukkalämmöt

Teollisuuden sivuvirrat ja toiseen
suuntaan polttoaineet
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Teollisuus

Julkiset tilat

Hukkalämmöt
Lämmönlähteet

Liikerakennukset

Lämmön, jäähdytyksen ja
sähkön kysyntäjoustot,
pientuotanto

Ranska esimerkkinä jouston haasteesta
 Ranskalla on kunnianhimoiset tavoitteet tuulen ja aurinkovoiman suhteen
 Sähköjärjestelmää määrittävä ydinvoima on Ranskan järjestelmässä haasteellinen
vastinpari; noin 30 % uusiutuvien osuus on vielä mahdollinen*
Vuosi 2014

3%
1%

Skenaario Ampére 2035**

1%

4%

8%

Ydinvoima

Ydinvoima

11%

Aurinko
Tuuli

Vesi
86%

Terminen

Aurinko
49%
27%

Tuuli

Vesi
10%

Terminen

*) Väitöskirja; Cany, C. Interactions between nuclear and variable renewable energies in the French energy transition
http://www.theses.fr/2017SACLC015
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**) Réseau de Transport d'Électricité (RTE)
https://assets.rte-france.com/prod/public/2020-06/bp2017_synthese_17.pdf

Joustoa sähköjärjestelmän tarvitaan paljon
 Ranskassa ydinvoima osallistuu säätöön aktiivisesti
 Muutos dramaattinen, vaihtelut kasvavat sadoista/tuhansista
kymmeniin tuhansiin megawatteihin
Tunnittainen tuotanto

Tunnittainen tuotanto

Päiväkeskiarvo

Päiväkeskiarvo

70 000

Ydinvoiman tuotanto (MW)

70 000
Ydinvoiman tuotanto (MW)

Tutkimus; kuinka yhteistuotantoydinvoimala kaukolämpökytkennällä
ja suurella lämpövarastolla kykenee
vastaamaa kysynnän vaihteluihin;
tarkastelu kolmelle yksikölle.
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Rämä M, Leurent M, Devezeaux de Lavergne J-G. Flexible nuclear co-generation plant combined with district heating
and a large-scale heat storage. Energy 2020;193:116728. doi:10.1016/j.energy.2019.116728.

Yhteenveto
 Lämmitys- ja jäähdytyssektorin rooli energiamurroksessa kasvaa,
mahdollisuuksia ja potentiaalia löytyy maasta kuin maasta
 Lämmöntuotannon sähköistymisellä ja joustoilla tuotannossa ja
kulutuksessa, lämmön varastoinnilla sekä hukkalämpöjen ja sivuvirtojen
hyödyntämisellä ”pääosat” sektori-integraation ratkaisuilla
 Lämpö/sähkö –rajapinta selkein lähtökohta, mutta vaikutukset ulottuvat
syvemmälle järjestelmään
 Joustoa tarvitaan todennäköisesti paljon, lämmitys- ja jäähdytyssektori on
vain yksi joustavan energiajärjestelmän komponenteista (mutta tarjoaa jo
nyt kustannustehokkaita ratkaisuita sekä päästövähennyksille että joustolle)
17/06/2021

VTT – beyond the obvious

Miika Rämä
miika.rama@vtt.fi
+358 40 592 4000

@VTTFinland
@miikarama

www.vtt.fi

