Energiastrategioiden kehittämisen
metodologia
1.1. Yleistä LTDH-järjestelmien toteutusstrategiasta
Yleinen tehtävä
Lämmitysverkon lämpötilan alentaminen on monimutkainen prosessi, joka kattaa
lämmöntuotannon, jakelun ja kuluttajat.
Pitkän tähtäimen suunnittelu on tarpeen, jotta kaikki järjestelmän elementit saadaan
muokattua matalampiin lämmönsiirtoaineen lämpötiloihin sopiviksi. Strategia auttaa pitkän
tähtäimen suunnittelussa tulevien kaukolämpöjärjestelmien kehittämistä ajatellen.
Toteutusstrategia on hyödyllinen asiakirja, jonka asettaa rakennusten nykyaikaistamisen ja
infrastruktuurin uudelleenrakentamisen mielekkääseen järjestykseen.

1.2. Strategian toteutuksen tärkeimmät vaiheet
LTDH-järjestelmien toteutusstrategian kehittämisen tärkeimmät vaiheet ovat:
Ennakkoedellytysanalyysit
Sidosryhmäanalyysit
Institutionaalinen ja organisatorinen viitekehys
Strategisen muutospolun analyysit
Alustava alueen valinta
Tietojenkeruu ja skenaarioiden arviointi
SWOT-analyysit
Toteutusedellytysten ja synergioiden arviointi
Pohdinta ja oppiminen
Kaukolämpöjärjestelmästä matalan lämpötilan kaukolämpöjärjestelmään siirtymistä koskevan
kehitysstrategian
toteuttamisessa
on
tärkeää
analysoida
erilaisia
lämmönjakelujärjestelmäparametreja. Koko kaupunki tai alue tulisi siis tutkia ottamalla huomioon
alueelliset erot ja keskeiset tarpeet. Tämän yleiskatsauksen pitäisikin mahdollistaa niiden
näkökohtien tunnistaminen, joita ei ole vielä vahvistettu ja jotka vaikuttaisivat muutosprosessin
painopisteisiin.
Muutospolku ja siihen liittyvät tekniset ratkaisut riippuvat useista näkökohdista:
rakennuksen lämpövaatimukset.
haluttu lämmitysverkon lämpötilataso.
lämmönlähde
lämmöntuotantotekniikka jne.
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Johtopäätös


Pitkän tähtäimen strategian kehittäminen on ratkaisevan tärkeää matalan lämpötilan
kaukolämpöjärjestelmien onnistuneen toteuttamisen kannalta.



Ennakkoedellytysanalyysien avulla voidaan tunnistaa sopivin tulevaisuuden muutospolku
tietylle kaukolämpöjärjestelmälle;



Tarvitaan yksityiskohtaisempia teknisiä analyysejä tietyistä alueista, jotta voidaan vertailla
erilaisia teknisiä vaihtoehtoja energianlähteeseen, lämmönjakeluun ja energiankulutukseen
liittyen.



SWOT-analyysejä voidaan tehdä kunkin vaihtoehtoisen analyysin kohteena olevan LTDHratkaisun tärkeimpien vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien ja uhkien arvioimiseksi.



On tärkeää tarkkailla toteutettujen pilottitapausten pääindikaattoreita (polttoaineen ja
energian kulutus, lämpöhäviöt, lämmöntuotannon tehokkuus jne.), jotta voidaan tehdä
johtopäätöksiä tulevia hankkeita varten.
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