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Kaukojäähdytyksellä tarkoitetaan keskitetysti tuotetun jäähdytysenergian jakamista kiinteis-
töihin jakeluverkossa kiertävän kylmän veden välityksellä, eli kaukojäähdytys on ulkoistettu 
jäähdytysratkaisu. Jäähdytysenergiaa tarvitaan työtehon, viihtyisyyden ja sisäilman laadun pa-
rantamiseksi, sekä joidenkin prosessien tarpeisiin. Siinä missä perinteinen kiinteistökohtainen 
jäähdytysjärjestelmä tuottaa jäähdytysenergian sähköllä, käytetään kaukojäähdytyksessä jääh-
dytysenergian tuottamiseen sellaisia resursseja, jotka muuten jäisivät käyttämättä. Tästä syys-
tä kaukojäähdytys vähentää merkittävästi hiilidioksidipäästöjä, jonka lisäksi kaukojäähdytys 
vähentää kylmäkoneissa käytettävien kylmäaineiden aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä.  

Kaukolämpöverkkoa muistuttavan kaukojäähdytysverkon rakentaminen vaatii suuria inves-
tointeja. Nykyisin jakeluverkon rakenteena käytetään 2Mpuk- rakennetta, jonka todettiin ole-
van teknistaloudellisesti soveltuvin vaihtoehto Helsingin Energian kaukojäähdytysverkkoon. 
Myös PE 100 putkia voitaisiin käyttää PN 16 paineluokassa alle DN 300 kokoluokkaa vastaa-
vissa johdoissa, ja PN 10 paineluokassa alle DN 400 johdoissa. Kaukolämpöverkon paineluo-
kan valinta vaikuttaa oleellisesti investointikustannuksiin PE- putkilla ja joillekin alueille kan-
nattanee rakentaa alemman paineluokan omaava erillisverkko PE- putkista. Happidiffuusion 
kautta PE- putkista pääsee jonkin verran happea verkkoon, mutta määrät ovat melko pieniä, 
eikä muitakaan teknisiä esteitä hyvin korroosiota kestävien PE- putkien käytölle ole. 

2Mpuk- rakenteelle suurimman riskin aiheuttaa elementtien liitoskohdista teräsputken pinnal-
le pääsevä ulkopuolinen vesi. Koska kaukojäähdytysjohdot ovat lisäksi yleensä ympäristöä 
kylmempiä, kondensoivat ne vettä pinnallensa kaukolämpöjohdoista poiketen. Ulkopuolisen 
veden aiheuttamaa riskiä voitaisiin pienentää eristämällä liitoskohdat sähkömuhveilla. Ver-
koston rakentamiskustannuksia ja liikenteelle aiheutuvia haittoja voidaan vähentää ojattomia 
rakentamismenetelmiä, kuten suuntaporausta käyttämällä.     
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District cooling is centralized produced cooling energy distribution to real estates via specific 
distribution net using cold water as a media, which makes district cooling an outsourced cool-
ing solution. Cooling energy is needed to improve the efficiency of labour, comfort and in-
door air quality and also some processes require cooling. Whereas traditional building specific 
cooling systems use electricity to produce cooling, district cooling uses resources that would 
be otherwise lost. For that reason, district cooling reduces CO2 emissions remarkably and it 
also reduces the amount of gashouse effect accelerating refrigerants used in building specific 
chillers. 

The district cooling net is similar to district heating net, so the investments required are large. 
The construction of district cooling net in Helsinki consists nowadays of a steel pipe with fit-
ted polyurethane foam in a polyethylene casing. The current solution was found to be the 
most suitable for Helsinki Energy. Also below DN 300 size, PE 100- pipes could be used in a 
cooling net with nominal pressure class PN 16, and if the nominal pressure class was to be PN 
10, below the size DN 400. The selection of the nominal pressure class has a great impact to 
the investment costs in PE- pipes and to some areas it might be profitable to build a secondary 
net with lower pressure class using PE- pipes. Through oxygen diffusion small amount of 
oxygen is transferred to the net through PE- pipes, but the mass rate is very small. There 
aren’t any other technical obstacles to use corrosion resistant PE- pipes. 

The greatest threat to the current structure is caused by water outside the cooling net. The 
joints are the most vulnerable part of the net. District cooling pipes are also often colder than 
the surrounding environment, which gives them the ability to condensate water to their sur-
face. The risk caused by outside water could be lowered by using electrically welded joints. 
The construction costs and the harm caused to traffic due to net construction could be reduced 
by applying trenchless construction methods such as steered drilling.    
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SYMBOLILUETTELO 

 

λ  Lämmönjohtavuus [W/m°C] 

D Putken halkaisija [mm] 

E  Putkien keskilinjojen välinen etäisyys [mm] 

H Putkien sijaintisyvyys korjattuna maanpinnan lämpövastuksen huomioi-

valla kertoimella [mm] 

h  Konvektiolämmönsiirtokerroin [W/m2°C] 

K Lämmönläpäisyluku 

R  Lämpövastus/putkipituus [m°C/W] 

r  Putken säde [mm] 

T  Lämpötila [°C] 

 

INDEKSIT 

1 Sisäpinta  

2 Ulkopinta   

’  Todellinen sijaintisyvyys 

∞ Ympäristö 

g  Maaperä 

gs Maanpinta  

e  Eriste  

i  Putkimateriaali 
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m Meno 

p  Paluu 

w Vesi 

air Ilma 

kesk Putkien keskinäinen vaikutus 

 

LYHENTEET 

COP Kylmäkoneen hyvyyskerroin (Coefficient of Performance) 

PUR Polyuretaani 

PE Polyeteeni 

PP Polypropeeni 

HDPE, PEH Korkeatiheyksinen polyeteeni 

LDPE, PEL Matalatiheyksinen polyeteeni  

EW Sähköhitsattava holkkijatkosmuhvi 

TSC Sähköhitsattava pituussuunnassa halki oleva holkkijatkosmuhvi  

SWJ Sähköhitsattava holkkijatkosmuhvi liu’utettavalla hitsausrenkaalla  
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1. JOHDANTO 

Halukkuus mukavuuteen ja viihtyisyyteen, sekä pyrkimys työntekijöiden tuottavuuden 

maksimointiin on johtanut siihen, että nykyaikaisissa liike- ja toimistorakennuksissa on 

lähes aina jokin jäähdytysjärjestelmä. Jäähdytysjärjestelmällä jäähdytetään tyypillisesti 

ilmanvaihtoa halutulle lämpötilatasolle. Säätämällä kiinteistön sisäilman lämpötila viih-

tyisälle tasolle, saadaan työntekijöiden työtehoa nostettua (Fisk & Seppänen 2007), jon-

ka lisäksi asiakkaat viihtyvät paremmin myymälöissä ja hotelleissa. Lisäksi tietotek-

niikka, sekä monet muut prosessit vaativat toimintakunnossa säilyäkseen jäähdytystä. 

Tyypillisesti ilmanvaihdon jäähdytys ja prosessien jäähdytys on suoritettu kiinteistökoh-

taisilla jäähdytysjärjestelmillä, mutta Helsingissä sekä Turussa kiinteistöille ja proses-

seille on tarjolla myös kaukojäähdytystä perinteisen kiinteistökohtaisen jäähdytysjärjes-

telmän tilalle.  

Kaukojäähdytyksellä tarkoitetaan liiketoimintana toteutettua keskitetysti tuotetun jääh-

dytysenergian jakelua kiinteistöihin erillisen jakeluverkon välityksellä. Kaukojäähdy-

tyksen yhtenä perusperiaatteena on käyttää jäähdytysenergian tuottamiseen sellaisia re-

sursseja, jotka muutoin jäisivät käyttämättä. Tämä johtaa merkittäviin säästöihin pri-

määrienergian kulutuksessa, jonka lisäksi kaukojäähdytyksessä voidaan käyttää uusiu-

tuvaa energiaa jäähdytysenergian tuotantoon. Koska nykypäivänä yhtenä yleisesti vallit-

sevana trendinä koko yhteiskunnassa voidaan pitää pyrkimystä energiatehokkuuteen ja 

ympäristönäkökulmien huomioimiseen, on jäähdytystä vaativien kiinteistöjen omistajil-

la suurta kiinnostusta kaukojäähdytystä kohtaan. Kaukojäähdytyksen valitseva kiinteistö 

myös samalla ulkoistaa jäähdytysenergian tuotantonsa samaan tapaan, kuin kiinteistöt 

ovat jo ulkoistaneet sähkön ja lämmön tuotantonsa.  

1.1 Tutkimuksen lähtökohdat 

Helsingin Energia hallinnoi Helsingissä Euroopan nopeimmin kasvavaa kaukojäähdy-

tysjärjestelmää, joka on tällä hetkellä asiakkaiden yhteenlasketulla liittymisteholla mi-

tattuna Euroopan kolmanneksi suurin kaukojäähdytysverkko. Helsingin Energialla on 

rakennettuna Helsinkiin ydinkeskustan, Pasilan, Hermannin sekä Ruoholahden alueilla 

noin 35 km kaukojäähdytysverkkoa. Asiakkaita Helsingin Energialla on noin 130 kpl, 

joiden yhteenlaskettu liittymisteho on tällä hetkellä noin 85 MW. Asiakkaiden yhteen-
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lasketun liittymisteholle on asetettu tavoitteeksi 250 MW vuoteen 2020 mennessä, joten 

verkkoa ollaan edelleen laajentamassa selvästi.   

1.2 Työn tavoitteet 

Tämän diplomityön tavoitteena on löytää teknistaloudellisesta näkökulmasta katsoen 

paras rakenneratkaisu kaukojäähdytysenergian jakeluverkolle. Työssä esitellään Helsin-

gin Energian kaukojäähdytysjärjestelmään soveltuvimmaksi arvioituja kaukojäähdytys-

verkon rakennevaihtoehtoja teknisestä ja taloudellisesta näkökulmasta. Työssä selvite-

tään nykyisin käytössä olevan rakennevaihtoehdon rakentamiskustannukset ja ongelma-

kohdat.  

Työn toisena tutkimussuuntana pidetään nykyisen rakenneratkaisun luotettavuuden ja 

käyttöiän parantaminen, sekä rakentamiskustannusten alentamismahdollisuudet esimer-

kiksi ojattomia porausmenetelmiä, kuten suuntaporausta käyttämällä. Työssä käsitellään 

eri rakennevaihtoehtojen käyttöikään vaikuttavia ominaisuuksia erilaisten kaukojäähdy-

tysverkkoon kohdistuvien uhkien ja rasitusten keston kannalta, sekä tarkastellaan eri 

vaihtoehtojen investointikustannuksia. Saatuja tuloksia verrataan nykyisiin verkon ra-

kentamiskustannuksiin.  

1.3 Aikaisemmat tutkimukset 

Kaukojäähdytys Suomessa on verrattain uusi tuote, sillä varsinainen kaukojäähdytys-

toiminta alkoi Helsingissä vuonna 2000. Kaukojäähdytys ei ole kovin laajalle levinnyttä 

myöskään maailmanlaajuisesti, joskin kaukojäähdytysjärjestelmiä Euroopassa on noin 

100 kpl, joista yli 40 kpl Ruotsissa. Kaukojäähdytyksen voidaan ajatella elävän tällä 

hetkellä Suomessa vastaavaa aikaa kuin kaukolämpö 1960-luvulla, joten Suomessa tut-

kimuksia kaukojäähdytyksestä on melko rajallisesti suoritettuna. Kaukojäähdytyksen 

tiimoilta tehdyt julkaisut koskevat pääasiassa jäähdytysenergian tuotantoa ja kaukojääh-

dytyksen taloutta sekä ympäristövaikutuksia.  

1.4 Rajaukset 

Tässä työssä keskitytään vain varsinaisen jakeluverkon rakennevaihtoehtoihin ja verkon 

rakentamismenetelmiin, jolloin kaikki tuotantoon tai asiakaslaitteisiin liittyvät rakenteet 

jätettään työn ulkopuolelle. Lisäksi tunneleihin rakennettavat johdot jätetään niihin liit-

tyvien erityisvaatimusten johdosta tämän työn ulkopuolelle. 
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Koska pohjimmiltaan kaukojäähdytyksessä on kyse vain kylmän veden virtauksesta 

putkessa, olisi soveltuvia materiaaleja olemassa varsin suuri määrä. Kaukojäähdytykses-

sä Helsingissä on kuitenkin kyse liiketoiminnasta vapaasti kilpailluilla jäähdytysmark-

kinoilla, joten investointikustannukset rajaavat pois suuren joukon erilaisia rakennevaih-

toehtoja, jotka tarjoaisivat tekniseltä kannalta selvästi luotettavamman lopputuloksen 

kaukojäähdytysverkolle. Samoin Helsingin Energian kaukojäähdytysverkon mitoitus-

paineena käytettävä nimellispaine PN 16 rajaa pois joukon edullisia, mutta liian pienen 

paineenkeston omaavia materiaaleja, vaikka osa niistä todellisuudessa saattaisi olla me-

kaanisilta ominaisuuksiltaan riittävä kaukojäähdytysverkon rakennevaihtoehtona. Lisäk-

si putkien ja komponenttien mekaanisia liitoksia pyritään välttämään, jolloin työssä 

keskitytään lähinnä hitsaamalla liitettäviin rakennevaihtoehtoihin.  

1.5 Tutkimuksen kulku 

Työn teoriaosassa esitellään kaukojäähdytystä yleisellä tasolla sekä jäähdytysenergian 

tuotantoa ja jakelua Helsingissä. Tutkimusosassa keskitytään verkon rakenneratkaisui-

hin, sekä rakentamiskustannusten alentamismahdollisuuksiin. Työ suoritettiin pääasias-

sa kirjallisuus- sekä haastattelututkimuksena, eikä kokeellisia mittauksia tai vastaavia 

suoritettu.   

Tutkimuksessa selvitettiin ensin verkon toteutuneet rakentamiskustannukset putkikooit-

tain nykyisellä rakennevaihtoehdolla. Muita materiaalivaihtoehtoja tarkastellaan odote-

tun eliniän sekä korroosionkeston kannalta ja uusien rakennevaihtoehtojen kustannuksia 

verrataan nykyisen ratkaisun kustannuksista saatuihin tuloksiin. Tulosten perusteella py-

ritään arvioimaan vaihtoehtoisten ratkaisujen soveltuvuutta Helsingin Energian kauko-

jäähdytysverkkoon. Työn loppuosassa esitellään esille tulleita verkon nykyisen raken-

teen ja rakentamisen parantamismahdollisuuksia.  

Työn puitteissa kerättiin lisäksi käyttökokemuksia muista Eurooppalaisista kaukojääh-

dytysverkoista osallistumalla Wienissä järjestettyyn kaukojäähdytysseminaariin, johon 

osallistui Helsingin lisäksi kaukojäähdytystä tarjoavia toimijoita Wienistä ja Berliinistä. 

Lisäksi muoviputkista ja suuntaporauksesta kerättiin tietoa vierailemalla niitä käyttävän 

Göteborg Energin toimipisteessä Göteborgissa. Näistä tapahtumista tietoja saatiin lähin-

nä suullisten tiedonantojen muodossa, joten niistä ei ole tämän työn lisäksi muuta tietoa 

saatavissa.   
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2. KAUKOJÄÄHDYTYS 

2.1 Mitä on kaukojäähdytys 

Kaukojäähdytys on liiketoimintana toteutettua keskitetysti tuotetun jäähdytysenergian 

jakelua kiinteistöihin. Jakelu tapahtuu erillisen jäähdytysverkon välityksellä ja jäähdy-

tysenergiaa käytetään kiinteistöissä yleensä ilmastoinnin jäähdytykseen. (Energiateolli-

suus 2006) 

Kaukojäähdytys on syntynyt kaukolämmityksen periaatteiden pohjalta sillä erotuksella, 

että siinä missä kaukolämmityksissä viedään lämpöenergiaa kiinteistöihin, tuodaan sitä 

kaukojäähdytyksessä kiinteistöistä pois. Lämpö siirretään kiinteistöistä kaukojäähdytys-

verkkoon lämmönsiirtimissä. Kaukojäähdytyksen perusperiaate on esitetty kuvassa 1. 

Eurooppalaisissa jäähdytysjärjestelmissä verkossa kiertävänä väliaineena käytetään vet-

tä, mutta muualla maailmassa käytetään myös jäähilettä (Ice-Slurry) kiertoaineena. 

 

 

Kuva 1. Kaukojäähdytyksen periaate. (Helsingin Energia) 
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2.2 Miksi jäähdytystä 

Sisäilman laadulla, eli mm. ilman lämpötilalla ja kosteudella, on havaittu olevan todis-

tettavasti sekä terveydellisiä, että taloudellisia vaikutuksia. (Fisk & Seppänen 2007) 

Esimerkiksi liian kuuma ja kostea ilma rakennuksissa aiheuttaa helposti hengitystie-

oireita allergikoiden sekä astmaatikoiden lisäksi myös muutoin terveelle väestölle. Lu-

kuisat tutkimukset myös osoittavat ihmisten työtehon laskevan selvästi, mikäli huone-

lämpötila ei ole ns. mukavuusalueella. Jäähdytyksellä pyritäänkin parantamaan sisäil-

man laatua, jolloin sekä viihtyvyys, että tuottavuus kasvavat. Edellä mainituista syistä 

nykyaikaisissa liikerakennuksissa, kuten toimistoissa, kauppakeskuksissa sekä hotelleis-

sa on lähes aina jokin jäähdytysjärjestelmä. Lisäksi jäähdytystä käytetään Suomessakin 

useissa asuinkiinteistöissä ja lämpimämmän ilmaston maissa kiinteistökohtainen jääh-

dytysjärjestelmä on enemmän sääntö kuin poikkeus.  

Suomessa rakennusten suunnittelussa on pyritty ja pyritään edelleen lämmityksessä 

mahdollisimman hyvään energiatehokkuuteen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että 

rakennusten lämmöneristys on erittäin tehokas, jolloin talviaikaan lämmitysenergiaa 

tarvitaan mahdollisimman vähän. Nykypäivänä rakennusten sisäiset lämmönlähteet ovat 

kuitenkin usein huomattavan suuria. Atk-laitteet sekä muut koneet, valaistus sekä ihmi-

set lämmittävät rakennusta sisältäpäin, jonka lisäksi myös aurinko lämmittää rakennuk-

sia ikkunoiden läpi. (Energiateollisuus 2006) Rakennusten hyvän lämmöneristyksen 

vuoksi suuri osa tästä lämpömäärästä pysyy rakennuksessa ja lämmittää sisäilmaa. Si-

säiset lämmönlähteet huomioidaan nykyään lämmityksen suunnittelussa, mutta kesäai-

kaan kaikki sisäiset lämmönlähteet usein heikentävät sisäilman laatua ilman jäähdytys-

järjestelmää tai tehokasta ilmanvaihtoa. Vanhoissa rakennuksissa, jotka on rakennettu 

ennen tietotekniikan yleistymistä, ei ole usein otettu huomioon sisäisiä lämmönlähteitä 

likimainkaan riittävällä tavalla. Tällaisten kiinteistöjen tehokas hyödyntäminen edellyt-

tää lähes aina jäähdytystä. 

Monissa kohteissa tarvitaan myös ns. prosessijäähdytystä. Prosessijäähdytyksellä pyri-

tään yleensä jäähdyttämään sisäilman sijasta koneita tai laitteistoja, tai sillä tuotetaan 

kylmää ilmaa tai vettä jonkin prosessin tarpeisiin. Tällaisia kohteita ovat mm. kauppo-

jen kylmäaltaat sekä suuret atk- tilat.  
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2.2.1 Liiketilojen jäähdytys 

Kaupallisissa rakennuksissa, kuten esimerkiksi kauppakeskuksissa ja hotelleissa jäähdy-

tystä käytetään asiakkaiden viihtyvyyden lisäämiseksi. Tällaisissa tiloissa jäähdytystä 

on käytetty jo pitkään ja sillä on havaittu olevan positiivinen vaikutus liiketoimintaan. 

On esimerkiksi ilmeistä, että asiakas joka tuntee olonsa huonon sisäilman johdosta epä-

mukavaksi ostoskeskuksessa, ei ole valmis viettämään tiloissa aikaansa ja vieläpä mak-

samaan siitä.  Nykyään tuskin rakennetaankaan yhtään ostoskeskusta tai hotellia, johon 

ei tulisi jokin jäähdytysjärjestelmä.  

Toimistotiloissa jäähdytys lisää viihtyisyyttä sekä työtehoa johtaen näin taloudellisiin 

hyötyihin. Aiheesta tehtyjen tutkimusten mukaan työteho voi laskea jopa 10 %, mikäli 

sisäilman lämpötila toimistossa nousee 5 °C yli luonnollisen lämpötilan. (Wyon 2000) 

Yleisesti työtehon arvioidaan laskevan keskimäärin kaksi prosenttia astetta kohden, kun 

lämpötila nousee yli 25 °C.  Lisäksi on osoitettu, että tällöin tyypilliset investoinnit pa-

rempaan jäähdytykseen ovat Suomessakin kannattavia. (Seppänen & Vuolle 2000, Sep-

pänen et al 2004)  

2.2.2 Prosessijäähdytys 

Tietotekniikan yleistyminen on lisännyt jatkuvaa jäähdytystä vaativien serveri- ym. 

muiden atk-tilojen määrää. Suurien atk-laitteistojen prosessorit tuottavat suuriakin mää-

riä lämpöä, joka ilman tehokasta jäähdytystä voi johtaa jopa laitteistojen sulamiseen. 

Yleensä atk- ym. vastaavien, pelkästään tietotekniikkaa sisältävien salien, lämpötila py-

ritäänkin pitämään tavallista huonelämpötilaa alhaisempana. Lisäksi mm. kauppojen 

kylmäaltaat vaativat jatkuvaa jäähdytystä ja suurien myymälöiden kylmäaltaiden tehon-

tarve on usein melko suuri. Osa altaista on vieläpä pakastealtaita, jolloin kylmälaitteen 

tehon on oltava vieläkin suurempi. On myös olemassa suuri joukko muita prosesseja, 

joiden kannalta jatkuva jäähdytys on kriittinen vaatimus. Esimerkiksi Helsingin Jätkän-

saareen valmistuvassa syöpäsairaalassa olevat hoitolaitteet vaativat jatkuvan jäähdytyk-

sen. 
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2.2.3 Asuinkiinteistöjen jäähdytys 

Asuinkiinteistöissä jäähdytyksen tehtävänä on viihtyisyyden lisääminen. Jopa Suomen 

ilmastossa useiden rakennusten, erityisesti kerrostalojen, sisälämpötilat nousevat hel-

posti yli 25 °C:een jo kevättalvesta lähtien varsinkin asunnoissa, joiden ikkunat ovat 

etelään päin. Tällöin jäähdytysjärjestelmällä voidaan pitää sisäilman lämpötila alhai-

semmalla tasolla, jolloin yleinen viihtyisyys kasvaa. Tämä johtaa myös kiinteistön ar-

von nousuun.  

2.3 Kaukojäähdytyksen käyttö Suomessa ja Euroopassa 

Suomessa ja erityisesti Helsingissä eletään kaukojäähdytyksessä voimakkaan kasvun ai-

kaa. Vuoteen 2020 mennessä kaukojäähdytysasiakkaiden liittymisteho Helsingissä tulee 

tavoitteiden mukaan ylittämään 250 MW. Toistaiseksi laajentuminen on edennyt suun-

nitellusti ja kiinteistöjen keskuudessa on esiintynyt suurta mielenkiintoa kaukojäähdy-

tystä kohtaan. (Helsingin Energia 2009) 

Tällä hetkellä kaukojäähdytystä käytetään Suomessa neljässä kaupungissa: Helsingissä, 

Turussa, Heinolassa sekä Lahdessa. Näistä Helsingin järjestelmä on ylivoimaisesti suu-

rin. Helsingissä asiakkaiden liittymisteho on tällä hetkellä (Helmikuu 2009) noin 80 

MW. Asiakkaita Helsingissä on liittyneenä 125 kpl. (Helsingin Energia 2009) Turussa 

asiakkaiden yhteenlaskettu liittymisteho puolestaan oli vuonna 2008 noin 22 MW, ja 

asiakkaita oli 38 kpl. Lahden ja Heinolan kaukojäähdytysjärjestelmien yhteenlaskettu 

teho on noin yksi MW ja asiakkaita järjestelmillä oli vuonna 2008 18 kpl, joista Lahdes-

sa vain Sibelius-talo. Jäähdytysenergian myynti Suomessa oli vuonna 2008 noin 60 000 

MWh, josta Helsingin Energian osuus oli noin 42 000MWh. (Energiateollisuus ry 2009) 

2.3.1 Kaukojäähdytys Helsingissä 

Helsingissä ensimmäiset suunnitelmat kaukojäähdytysverkosta tehtiin 1990-luvun puo-

lessa välissä, mutta silloin ne eivät vielä johtaneet konkreettisiin toimenpiteisiin. Vuon-

na 1996 päätettiin kuitenkin aloittaa yhteistyössä ABB:n kanssa kokeilu absorptiotek-

niikan soveltuvuudesta Helsingin Energian kaukolämpöverkon lämpötilatasoon (absorp-

tiotekniikkaa on esitelty kappaleessa 5454). Tämä pilottihanke käynnistyi Pitäjänmäellä 

vuonna 1998. Alusta asti oli selvää, että kaukojäähdytystä ei lähdettäisi laajentamaan 

Pitäjänmäellä, vaan mikäli kaukojäähdytys ikinä laajenisi, merta tultaisiin hyödyntä-

mään jäähdytysenergian tuotannossa. Pitäjänmäeltä saatujen kokemusten perusteella 
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voitiin kuitenkin todeta, että Helsingin Energian yhteistuotantolaitoksia voitaisiin hyö-

dyntää kaukojäähdytysenergian tuotannossa kesäaikaan. 

Varsinainen kaukojäähdytystoiminta alkoi vuonna 2000 Ruoholahden alueella, ja jääh-

dytysenergiaa tuotettiin aluksi siirrettävällä jäähdytyskontilla. 10 MW absorptiolaitos 

Salmisaaren yhteistuotantovoimalaitokselle valmistui vuonna 2001.  Ruoholahden alu-

eella asiakkaiden liittymisteho oli noin 10 MW, eikä varsinaisia laajentumissuunnitel-

mia ollut vielä tehty. Jäähdytyksen ajateltiin jäävän vain Ruoholahteen, kunnes 2001 

saatiin muutama asiakas Hermannin alueelta. Hermannissakin jäähdytysenergia tuotet-

tiin erillisessä kontissa, mutta edelleenkään ei ollut reaalista mahdollisuutta lähteä laa-

jentamaan verkkoa. Saman vuoden aikana aloitettiin kuitenkin neuvottelut kahden erit-

täin suuren ydinkeskustassa sijaitsevan kiinteistön kanssa. Kaksi suurta asiakasta, joista 

toinen tosin ei edelleenkään ole liittynyt jäähdytysverkkoon, antoivat varmuutta suunni-

telmille verkon laajentamiseksi Ruoholahdesta keskustan alueelle. Tunneliyhteys Sal-

misaaresta keskustaan rakennettiin seuraavina vuosina, ja Kamppiin kaukojäähdytys 

saapui vuonna 2003. Tämän jälkeen kaukojäähdytys on laajentunut voimakkaasti niin 

keskustan, Ruoholahden kuin Hermanninkin suunnalla, sekä uusiin kaupunginosiin, ku-

ten mm. Pasilaan ja Kluuviin. Salmisaaren voimalaitokselle rakennettiin vuonna 2005 

35 MW lisää absorptiotehoa lisääntynyttä tehontarvetta kattamaan. 

Katri Valan puiston alle Sörnäisiin valmistui maailman suurin lämpöä ja jäähdytystä 

tuottava lämpöpumppulaitos vuonna 2006. Katri Valasta saatiin 60 MW jäähdytystehoa, 

jonka lisäksi samoihin tiloihin sijoitettiin suuret merivesilämmönsiirtimet vapaajäähdy-

tystä varten. Samaan aikaan rakennettu tunneliyhteys Ruoholahdesta aina Katri Valan 

laitokselle asti on mahdollistanut asiakkaiden liittämisen koko Helsingin keskustan alu-

eella. Katri Valasta jäähdytysverkko on laajentunut lisäksi Vallilaan ja Pasilaan päin. 

Tällä hetkellä Länsi-Pasilassa on useita asiakkaita liitettynä siirrettävän jäähdytyskontin 

avulla, ja seuraavaksi verkko tuleekin laajenemaan Länsi-Pasilaan. Vuoteen 2007 asti 

kaukojäähdytys oli organisatorisesti osa kaukolämmöstä vastaavaa HelenLämpöä, mutta 

vuoden 2007 alusta lähtien kaukojäähdytys eriytyi omaksi liiketoimintayksiköksi. 

Vuonna 2008 Helsingin kaukojäähdytysjärjestelmä laajeni noin 50 %:a reilun 50MW 

liittymätehosta 80MW suuruiseksi, jota voidaan pitää äärimmäisen nopeana kasvuvauh-

tina raskaan infrastruktuurin vaativalla alalla. Helsingin Energian kaukojäähdytysjärjes-
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telmä olikin vuonna 2008 selvästi Euroopan nopeimmin kasvava kaukojäähdytysjärjes-

telmä.    

2.3.2 Kaukojäähdytys Euroopassa 

Euroopan jäähdytysenergian kulutukseksi on arvioitu noin 260 TWh, josta kaukojääh-

dytyksellä katetaan tällä hetkellä noin 1-2 %. Euroopan jäähdytysenergian tarpeen on 

kuitenkin ennustettu kasvavan 600 TWh:iin vuoteen 2020 mennessä, joten kaukojääh-

dytykselle on tarjolla erittäin suuret markkinat. (Dalin et al 2006) 

Olemassa olevia järjestelmiä on tällä hetkellä Euroopassa noin 100 kpl, joista suurin 

kaukojäähdytysjärjestelmä sijaitsee Pariisissa ja toisiksi suurin Tukholmassa. Helsingin 

Energian järjestelmä on käytännössä Euroopan kolmanneksi suurin kaukojäähdytysjär-

jestelmä. Pariisissa jäähdytystoiminta aloitettiin 90-luvun alussa ja Tukholmassa vuonna 

1995.  

Euroopan noin 100 jäähdytysjärjestelmää ovat jakaantuneet epätasaisesti eri maihin. 

Ruotsissa järjestelmiä on eniten (41 kpl), Saksassa 28 kpl, Italiassa 14 kpl ja Ranskassa 

10 järjestelmää. Kaukojäähdytystä on siis käytössä lähinnä sellaisissa maissa, joissa on 

jo vuosikymmenien kokemus kaukolämmityksestä. Jäähdytysenergiaa tuotetaankin 

useissa kaupungeissa, kuten esimerkiksi Wienissä ja Berliinissä, absorptiotekniikalla 

kaukolämpöverkon hukkalämpöä hyödyntäen. (Wallisch 2009, Plambeck 2009) Näistä 

syistä johtuen kaukojäähdytystä ei ole juurikaan olemassa sellaisissa Etelä-Euroopan 

maissa, joissa olisi ilmaston puolesta suurimmat vaatimukset jäähdytykselle. Esimerkik-

si Kreikan kaltaisissa maissa ei kaukojäähdytystä käytetä lainkaan, vaan lähes jokaises-

sa jäähdytetyssä kiinteistössä on kiinteistökohtainen, sähköllä toimiva jäähdytysratkai-

su. (Euroheat & Power 2009) 

2.4 Kaukojäähdytys ja ympäristö 

Kaukojäähdytyksen yleistyminen olisi kuitenkin koko Euroopan etu, sillä esimerkiksi 

Dalin & Rubenhagin Euroheat & Powerin Ecoheatcool- projektin (Work Package 5: 

Possibilities with more district cooling in Europe, 2006) mukaan jo 25 % markkina-

osuus kaukojäähdytykselle Euroopan arvioidusta 600 TWh:n jäähdytysenergian tarpees-

ta vuonna 2020, tarkoittaisi 40–60 miljoonan tonnin vähennyksiä vuotuisiin hiilidioksi-

dipäästöihin. (Dalin & Rubenhag 2006) Vastaavasti Helsingin kaukojäähdytysverkon 
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saavuttaessa vuonna 2020 oletettavasti 250 MW:n liittymätehon asiakkaille, saavutetaan 

vuosittain 100000 tonnin vähennykset hiilidioksidipäästöissä verrattuna siihen, että 

jäähdytys tuotettaisiin kiinteistökohtaisilla menetelmillä. (Wirgentius 2009)  

Laskelmat perustuvat ns. primäärienergiakertoimiin. Primäärienergiakertoimen avulla 

jäähdytysenergia tuottamiseen vaadittava energia koko jakeluketjun osalta muunnetaan 

primäärienergian kulutukseksi. Tällöin kaukojäähdytyksen primäärienergiakerroin on 

noin 0,2, kun se on kiinteistökohtaisilla järjestelmillä noin 1,2. Kaaviossa 1 on esitetty 

eri jäähdytystapojen primäärienergiakertoimia Helsingissä. (Energiateollisuus 2006, 

Helsingin Energia 2009, Berner & Ulseth 2008) 

 

Kaavio 1. Jäädytysmuotojen primäärienergiakertoimien vertailu (Helsingin Energia 2009) 

Primäärienergiakertoimen muodostumista eri tuotantomuodoilla selvitetään tarkemmin 

kappaleessa 2.6. Kaaviosta 2 nähdään kuitenkin kunkin menetelmän primääriener-

giakerroin. Primäärienergiakerrointa tulkitaan siten, että mitä pienempi kerroin on, sitä 
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vähemmän menetelmä kuluttaa primäärienergiaa. Pienimmän kertoimen menetelmä on 

siis siten ympäristöystävällisin, sillä se kuluttaa luonnonvaroja vähiten. Kaukojäähdytys 

on siis huomattavasti ekotehokkaampi jäähdytysratkaisu, kuin kiinteistökohtainen jääh-

dytysjärjestelmä.  

Tämä perustuu pohjimmiltaan termodynamiikan pääsääntöihin, kuten prosessien palau-

tumattomuuteen. Pääsääntöjen mukaisesti kiinteistökohtaisen jäähdytysjärjestelmän 

vaatiman sähkön tuotannossa tapahtuu aina suuria primäärienergiahäviöitä (esim. kom-

bivoimalaitoksen sähköntuotannon hyötysuhde on parhaimmillaankin alle 60 %), ja siir-

tohäviöiden lisäksi häviöitä tapahtuu, kun sähkö muunnetaan jäähdytysenergiaksi. Esi-

merkiksi parhaan primäärienergiakertoimen omaavassa vapaajäähdytyksessä energiaa ei 

muunneta toiseen muotoon, kun kiinteistökohtaisessa jäähdytyksessä se tehdään kahdes-

ti. Vapaajäähdytystä ja muita jäähdytysenergian tuotantomuotoja on esitetty edempänä.      

Juuri ympäristöystävällisyys ja ekotehokkuus ovat kaukojäähdytyksen suurimmat edut, 

sillä kaukojäähdytyksen käytöllä voidaan vähentää hiilidioksidin lisäksi myös muita 

kasvihuonekaasupäästöjä. Kiinteistökohtaisissa järjestelmissä on aina kiertoaineena jo-

kin kylmäaine, nykyään yleisimmin jokin halogenoitu hiilivety kuten esimerkiksi HCF-

134a (kemiallinen kaava CH2FCF3). Aiemmin kylmäaineina käytettiin myös klooria si-

sältäviä yhdisteitä, jotka aiheuttavat myös otsonikatoa. Nyttemmin tällaiset aineet on 

kielletty. (Aittomäki et al 1996) Kaikki kylmäaineet ovat kuitenkin hiilidioksidiin näh-

den monta kertaa voimakkaampia kasvihuonekaasuja, ja käyttämällä kaukojäähdytystä 

voidaan niiden käyttöä vähentää merkittävästi. Eräiden tutkimusten mukaan juuri kyl-

mäaineiden käytön vähentäminen on merkittävin tapa vähentää kasvihuonekaasupäästö-

jä. (Oinonen & Soimakallio 2001)  

Kylmäaineiden käyttöä säätelevässä lainsäädännössä on myös jonkin verran epävar-

muutta tulevaisuudessa. Juuri kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi osa nykyisin 

käytössä olevista kylmäaineista on kielletty, eikä niitä saa enää valmistaa tai lisätä kyl-

mäkoneisiin. Joitakin sallittuja kylmäaineita taas pidetään vain väliaikaisina ratkaisuina, 

jolloin nekin saatetaan kieltää tulevaisuudessa. Tällaiset rajoitukset todennäköisesti joh-

tavat kaukojäähdytyksen kannalta suotuisaan lopputulokseen ja kaukojäähdytyksen 

yleistymiseen. 
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2.5 Jäähdytyksen taloudellisuus 

Kaukojäähdytys kilpailee jäähdytysmarkkinoilla kiinteistökohtaisia jäähdytysjärjestel-

miä vastaan. Kaukojäähdytyksellä on valtteinaan keskitetyn suurtuotannon edut, joista 

tärkeimpänä on mahdollisuus käyttää ekotehokkaita energianlähteitä. Siinä missä kiin-

teistökohtainen järjestelmä vaatii sähköenergian runsasta käyttöä, voidaan keskitetyssä 

järjestelmässä käyttää muutoin hukkaan meneviä resursseja sekä uusiutuvaa energiaa. 

Helsingin Energian tuotanto on tästä malliesimerkki, sillä Helsingissä jopa 80 % kaikes-

ta tuotannosta hyödyntää muutoin hukkaan meneviä energiavirtoja ja jäähdytysenergias-

ta 60 % on peräisin uusiutuvista lähteistä. Helsingin Energian tuotantoa esitellään tar-

kemmin kappaleessa 2.6. (Helsingin Energia 2009)  

Kiinteistöjen kannalta kaukojäähdytykseen siirtymistä tukevat saavutettavat säästöt säh-

könkulutuksessa, sillä kaukojäädytys alentaa sähkönkulutusta jopa 90 %. Tämä johtaa 

merkittäviin vähennyksiin myös hiilidioksidipäästöissä. Lisäksi kaukojäähdytys vapaut-

taa muita resursseja, sillä kaukojäähdytysjärjestelmän tilantarve kiinteistössä on huo-

mattavasti pienempi kuin kiinteistökohtaisen jäähdytysjärjestelmän. Kiinteistökohtai-

seen jäähdytysjärjestelmään kuuluvat lauhduttimet jäävät myös pois kiinteistöjen jul-

kisivuista. Tämä on selkeä arkkitehtoninen etu ja joillakin alueilla talojen katolle ei 

lauhduttimia edes saa asentaa. Lisäksi kaukojäähdytysjärjestelmä ei aiheuta melua tai 

tärinää kiinteistöissä. Joissakin kohteissa kiinteistökohtaisen jäähdytysjärjestelmän melu 

ylittää niitä koskevien säädösten ylärajan, jolloin laitteille joudutaan rakentamaan melua 

rajoittavia rakenteita.   

Laitteiston luotettavuus kaukojäähdytyksessä on myös yli 99 % luokkaa, johon mikään 

kiinteistökohtainen järjestelmä ei pysty. Kaukojäähdytyksen luotettavuus perustuu tuo-

tantokapasiteetin hajauttamiseen; siinä missä kiinteistökohtaisessa jäähdytyksessä on 

yksi tuotantokone- tai paikka, tuotetaan kaukojäähdytystä tyypillisesti 10–20 toisistaan 

riippumattomalla koneistolla. Esimerkiksi Helsingin Energialla koneellinen tuotanto on 

jaettu 17 erilliseen yksikköön, jotka ovat toisistaan täysin riippumattomia. Lisäksi kau-

kojäähdytysverkko pyritään rakentamaan silmukaksi, jolloin mahdollisia syöttösuuntia 

on aina kaksi. Perusperiaatteet luotettavuuden takaamiseksi ovat siis kaukojäähdytyk-

sessä samat kuin kaukolämmityksessä. Kaukojäähdytystä käyttävän asiakkaan jäähdy-

tysenergian saamiseksi tarvitsemat laitteistot taas ovat kaukojäähdytyksessä selvästi yk-

sinkertaisempia ja siten toimintavarmempia kuin kiinteistökohtaisessa jäähdytysjärjes-
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telmässä. Kaukojäähdytysasiakas tarvitsee energian saamiseksi vain lämmönsiirtimen 

kompressorin, höyrystimen ja lauhduttimen sijaan.   

Kaukojäähdytetyn kiinteistön omistaja pystyy myös keskittymään toimintansa ydinalu-

eisiin, johon energian tuotanto ei yleensä kuulu. Kaukojäähdytys on siis jäähdytyksen 

ulkoistamista energiayhtiölle samaan tapaan, kuin kiinteistöt ovat ulkoistaneet lämmön- 

ja sähköntuotantonsa. (Euroheat & Power 2009)  

Vaikka kaukojäähdytys tekniikaltaan muistuttaakin kaukolämmitystä, eroavat jäähdy-

tysmarkkinat lämmitysmarkkinoista suuresti. Siinä missä kaukolämmössä pääosa elin-

kaaren aikaisista kassavirroista energiayrityksille ja suurin kustannuserä asiakkaille syn-

tyy itse lämmitysenergian myynnistä ja ostosta, myydään ja ostetaan jäähdytysmarkki-

noilla tehoa. Kaukojäähdytysenergian myyntihintana Helsingissä käytetään kaukoläm-

mön kesähintaa, joka oli vuonna 2008 19,35 €/MWh. Täten itse energiasta syntyvät kus-

tannukset ovat erittäin pieniä, koko Suomessa kaukojäähdytysenergiaa myytiin vuonna 

2008 Helsingin hinnalla laskien vain noin 1,2 miljoonalla eurolla. Tämä seikka puoltaa 

kaukojäähdytyksen kannattavuutta, sillä pitemmällä aikavälillä kiinteistökohtaisten 

jäähdytysjärjestelmien käyttövoimana toimivan sähkön hinta tulee suurella todennäköi-

syydellä nousemaan.  

Kaukojäähdytyksen yleistymistä jarruttavana tekijänä ovat järjestelmän vaatimat mas-

siiviset investoinnit. Jakeluverkon rakentaminen sitoo pääomaa ja on hidasta.  Jotta toi-

minta olisi kannettavaa, on kohdealueen tehotiheyden oltava selvästi suurempi kuin 

kaukolämmöllä. Käytännössä tämä tarkoittaa nykytekniikalla sitä, että kaukojäähdytystä 

kannattaa suunnitella vain tiheästi rakennetuille alueille, joissa on paljon kaupallisia ra-

kennuksia kuten toimistoja, hotelleja tai kauppakeskuksia. 

2.6 Jäähdytysenergian tuotanto  

Kaukojäähdytysenergia tuotetaan Helsingissä ensisijaisesti vapaajäähdytyksenä suoraan 

merestä ja muussa tapauksessa koneellisesti lämpöpumpuilla ja absorptiokoneilla. Li-

säksi väliaikaisessa käytössä on useita kompressoritekniikkaan perustuvia siirrettäviä 

jäähdytyskontteja. Kompressorijäähdytys, absorptiojäähdytys sekä lämpöpumput perus-

tuvat aineen tilanmuutoksiin. Koska höyrystyminen sitoo lämpöä, ja lauhtuminen luo-

vuttaa sitä, voidaan väliaineen avulla ympäristöä joko jäähdyttää tai lämpöpumpulla 

myös lämmittää tarpeen mukaan.  Kaaviossa 2 on esitetty tuotantomuotojen suhteelliset 
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osuudet jäähdytyksen tuotannosta Helsingissä. Kukin menetelmä kattaa siis noin kol-

manneksen kokonaistuotannosta.  

 

Kaavio 2. Kaukojäähdytyksen tuotantomuodot 

 

Eri tuotantomuotojen vertailuun voidaan käyttää ns. COP (Coefficient of Performance) 

– arvoja. Kylmäkoneen COP saadaan yhtälön 1 esittämällä tavalla: 

P
COP höyrystinΦ

=      (1) 

missä Φhöyrystin  kylmäteho 

  P  tarvittava käyttöteho 

 

Kylmäkone toimii siis sitä tehokkaammin, mitä suurempi COP- arvo on. Tuotantomuo-

toja vertailtaessa on kuitenkin muistettava, että eri menetelmät saavat käyttötehonsa hy-

vin erilaisista lähteistä. Esimerkiksi kompressorijäähdytyksen käyttövoimana on sähkö 

ja absorptiokonetta ajetaan muutoin mereen johdettavalla lämpöenergialla. Tällöin ver-

tailun avuksi voidaankin ottaa kappaleessa 2.4 esitelty primäärienergiakerroin.  

Helsingissä jäähdytysenergian tuotanto on keskitetty kahteen suureen tuotantoaluee-

seen: Salmisaaren voimalaitosalueelle, sekä Katri Valan lämpöpumppulaitokseen. Näi-
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den pisteiden väliin on rakennettu mittava putkiverkosto, jonka varrelta asiakkaat liite-

tään ja jota laajennetaan asiakkaiden saamiseksi. Helsingissä on siis yksi suuri jäähdy-

tysverkko, mutta muualla Euroopassa on myös useisiin pienempiin erillisverkkoihin pe-

rustuvia järjestelmiä, jonka lisäksi mm, Pariisissa ja Tukholmassa jäähdytysverkko 

koostuu muutamasta suuresta erillisverkosta. Esimerkiksi Göteborgissa ja Wienissä 

kaukojäähdytys perustuu useisiin, alueellisiin jäähdytysverkkoihin, joissa jokaisessa on 

oma tuotantojärjestelmä, usein absorptio- tai kompressoritekniikkaan perustuen. Tällai-

set, useisiin pieniin verkkoihin jakaantuneet järjestelmät ovat vaikeampia hallita kun-

nossapidon ja käytön kannalta, mutta toisaalta alueelliset tehontarpeen vaihtelut on hel-

pompi ottaa huomioon. Kuitenkin esimerkiksi Göteborgissa ollaan alun perin 16 erillistä 

verkkoa liittämässä yhteen yhdeksi suureksi verkoksi. (Wallisch 2009, Frohm 2009)    

2.6.1 Vapaajäähdytys 

Vapaajäähdytyksellä, jossa jäähdytysenergia otetaan suoraan titaanilämmönsiirtimillä 

merestä, katetaan noin kolmannes jäähdytysenergian tarpeesta Helsingissä. Vapaajääh-

dytyksen periaate on esitetty kaaviossa 3. Vapaajäähdytys on kaikkein suositeltavin 

jäähdytysenergian tuotantomuoto, sillä se ei kuormita ympäristöä juuri lainkaan, eikä se 

vaadi muuta laitteisto kuin pumpun, putkiston ja lämmönsiirtimen. Merivesijäädytyksen 

COP-arvo voi olla jopa 40. (Dalin & Rubenhag 2006) Lisäksi kaavion 2 mukaisesti va-

paajäähdytyksen primäärienergiakerroin on kaikkein pienin. Tosin merivesijäähdytyk-

sessä suolaisen meriveden aiheuttama voimakas korroosio on otettava huomioon. Käy-

tännössä lämmönsiirrin on tällöin valmistettava titaanista, jolloin investointikustannus 

on melko korkea. (Helsingin Energia 2009)  

Vapaajäähdytyksen energianlähteenä voidaan käyttää tietysti myös järviä, jokia, lunta 

sekä ulkoilmaa ja yleensäkin mitä tahansa kohdetta, johon voidaan siirtää runsaasti yli-

määräistä lämpöä, eli toisin sanoen saada jäähdytysenergiaa. Esimerkiksi Ruotsissa 

Sundsvallissa käytetään sairaalan jäähdyttämiseen sahanpuruun säilöttyä lunta.   
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Kaavio 3. Vapaajäähdytyksen periaate 

 

Meri on periaatteessa ehtymätön jäähdytysenergian lähde, mutta kesäkuukausina meri-

veden lämpötila nousee Helsingin edustan matalissa rantavesissä liian korkeaksi, jotta 

merta voitaisiin hyödyntää kaukojäähdytyksen tuotantoon. Esimerkiksi Tukholmassa 

merta pystytään hyödyntämään jyrkemmän rantaviivan ansiosta ympäri vuoden, sillä 

syvemmissä vesissä ei veden lämpötila nouse kesäisinkään liian korkeaksi. Helsingissä 

yhtenä mahdollisuutena olisikin rakentaa putki avomerelle, jolloin syvien vesien kyl-

myyttä pystyttäisiin hyödyntämään ympäri vuoden. (Helsingin Energia 2009) 

2.6.2 Kompressorijäähdytys 

Kompressorijäähdytyksessä jäähdytys tapahtuu höyrystämällä kylmäainetta jäähdytettä-

västä kohteesta saatavalla lämmöllä höyrystimessä. Höyrystimessä kylmäaine höyrystyy 

alhaisessa paineessa, josta se imetään kompressoriin, joka puristaa kylmäainetta jälleen 

korkeampaan paineeseen. Höyry johdetaan tämän jälkeen lauhduttimeen, jossa se lauh-

tuu ja luovuttaa lämpöä. Lauhduttimen jälkeen kylmäaine johdetaan paisuntaventtiilin 

jälkeen takaisin höyrystimeen. Kiertävänä kylmäaineena on yleensä halogenoitu hiilive-

ty esim. R-134a tai R-407c.  Kompressorikylmäkoneen periaate on esitetty kaaviossa 4. 

Kompressorikylmäkoneen COP- arvo voi olla keskipakokompressoreilla luokkaa 4…6. 



 
 
 

21

Kompressori saa kuitenkin käyttövoimansa aina sähkömoottorista, jolloin käyttökustan-

nukset ovat melko suuria. (Energiateollisuus 2006, Aittomäki et al 1996) 

 

Kaavio 4. Kompressorikylmäkoneen kytkentä (Energiateollisuus 2006) 

 

Helsingissä kaukojäähdytyksessä käytetään kompressoritekniikkaa vain väliaikaisissa 

siirrettävissä jäähdytyskonteissa, joita käytetään sellaisilla alueilla, jotka eivät ole vielä 

varsinaisen jäähdytysverkon piirissä, mutta ovat liittymässä siihen. Tällöin kylmäaine 

lauhdutetaan ulkoilmaan. Talvisin kontteja voidaan käyttää myös vapaajäähdytykseen, 

jolloin lauhdutin toimii lämmönsiirtimenä ulkoilman ja kaukojäähdytysveden välillä. 

Kiinteistökohtaiset jäähdytysjärjestelmät perustuvat lähes aina kompressorijäähdytyk-

seen. Eräiden VTT:n tutkimusten mukaan kiinteistökohtaisten jäähdytysjärjestelmien 

mitatut COP- arvot eivät todellisuudessa ole niin korkeita, kuin teoreettiset laskelmat 

kertoisivat.  
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2.6.3 Lämpöpumput 

Lämpöpumppujen toimintaperiaate ja komponentit ovat samat kuin kompressorijäähdyt-

timessä. Erona on, että lämpöpumpulla voidaan kaukojäähdytyksen tuotannossa synty-

vää lämpöä käyttää kaukolämmön tuotantoon. Tällöin investoinnin kannattavuus kasvaa 

huomattavasti. Katri Valan lämpöpumppulaitos Helsingissä on maailman suurin tämän 

tyyppinen lämpöpumppulaitos. Vuonna 2006 valmistuneen laitoksen kaukolämpöteho 

on 90 MW ja kaukojäähdytysteho 60 MW.  Lämpöpumput ovat viitenä toisistaan riip-

pumattomana yksikkönä, jolloin jokaisen koneikon jäähdytysteho on 12 MW. 

Kesäisin lämpöpumppulaitosta voidaan käyttää kompressorijäähdytyksen tavoin, jolloin 

kylmäaine lauhdutetaan meriveteen (kaavio 5). Lähes poikkeuksetta lämpöpumppulaitos 

toimii kuitenkin yhdistetyssä tuotannossa, jolloin kaukojäähdytysveden lämpösisältöä 

siis siirretään kaukolämpöveteen. Sama laitos myös ottaa talvisin mereen johdettavan 

puhdistetun jäteveden sisältämän lämmön talteen kaukolämmitysverkkoon (kaavio 6).  

 

 

Kaavio 5. Katri Valan lämpöpumppulaitoksen periaate, kun se tuottaa vain jäähdytysenergiaa 
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Kaaviossa 5 taserajan 1 sisään jäävässä lämmönvaihtimessa siirretään kiinteistöistä 

jäähdytysverkkoon poistettu lämpö mereen. Tämä prosessi on käytössä vain silloin, kun 

lämmitysenergialla ei ole hyötykäyttöä.  

 

Kaavio 6. Katri Valan lämpöpumppuaseman periaate talvella 

 

Kaaviossa 6 taserajan 2 sisään jäävä lämmönvaihto tapahtuu puhdistetun jäteveden ja 

lämpöpumpun kylmäaineen välillä. Jätevedestä talteen otettu lämpö siirretään kauko-

lämmitysverkkoon. Taserajan 3 sisällä oleva prosessi kuvaa vapaajäähdytystä merive-

dellä. 

2.6.4 Absorptiokoneet 

Kun kompressorikoneet ja lämpöpumput perustuvat yhden aineen tilanmuutoksiin, pe-

rustuu absorptioprosessi kahden aineen, liuottimen ja absorbentin käyttäytymiseen aine-

parina. Aittomäen mukaan ”tietyssä paineessa ja lämpötilassa vallitsee tasapaino nestee-

seen liuenneen kaasun sekä höyrynä olevan kaasun tai kaasuseoksen välillä”. Koska ab-

sorptio, eli tässä kaasun liukeneminen nesteeseen, on termodynaamisesti lauhtumiseen 

verrattavissa oleva ilmiö, voidaan lämpöpumpun kompressori korvata absorptioproses-

sissa imeyttimellä ja keittimellä kaavion 7 mukaisesti. Yleisesti käytettyjä työainepareja 
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ovat vesi-litiumbromidi (H2O-LiBr) ja ammoniakki- vesi (NH3-H2O), joista ensin mai-

nittua käytetään Helsingin Energian absorptiokoneissa. Vesi- litiumbromidiprosessissa 

vesi toimii liukenevana kylmäaineena ja litiumbromidi liuottimena. (Aittomäki 1996, 

Helsingin energia 2009) 

 

Kaavio 7. Absorptioprosessin periaate 

 

Keittimessä väkevästä vesi-litiumbromidiliuoksesta höyrystetään vettä. Keittimen tar-

vitsema lämpö saadaan kesäisin CHP- laitoksen ylimääräisestä lämpöenergiasta, joka 

muutoin johdettaisiin mereen. Koska kaukolämpöveden lämpötila on vain n. 80–85 °C, 

on koko prosessin toimittava huomattavan alhaisessa paineessa, jotta vesi höyrystyisi.  

Keittimestä vesi johdetaan lauhduttimeen, ja väkevöitynyt litiumbromidi lämmönsiirti-

men kautta imeyttimeen. Lauhduttimessa vesihöyry lauhdutetaan meriveteen, jolloin se 

muuttuu takaisin nesteeksi. Tämän jälkeen vesi johdetaan paisuntaventtiilin kautta höy-

rystimeen, jossa vesi höyrystyy jälleen, tällä kertaa ottaen höyrystymislämmön jäähdy-

tettävästä kaukojäähdytysvedestä. Vesi ruiskutetaan höyrystimen putkipinnoille vain 8 

millibaarin paineessa, jolloin se höyrystyy jo 4 °C lämpötilassa. Näin kaukojäähdytys-

vesi saadaan jäähtymään 7 °C lämpötilaan. Höyrystynyt 4-asteinen vesi johdetaan 
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imeyttimeen, jossa siihen sekoitetaan väkevää litiumbromidia. Litiumbromidin ansiosta 

vesihöyry saadaan lauhtumaan takaisin nesteeksi alhaisesta paineesta huolimatta. Lauh-

tumisessa vapautuvaa lämpöä siirretään meriveteen. Imeytetty väkevä vesi-

litiumbromidiliuos pumpataan lämmönsiirtimen kautta takaisin keittimeen. Lämmön-

siirtimen toisella puolella on siis keittimestä palaava väkevä litiumbromidi. Lämmön 

talteenotolla saadaan keittimen lämmöntarvetta pienennettyä. (Aittomäki 1996, Energia-

teollisuus 2006)  

Absorptiokoneiden COP- arvot 1- vaiheisissa prosesseissa liikkuvat välillä 0,6…0,8. Se 

on siis selvästi tehottomampi kylmäkoneena kuin kompressorijäähdytin, mutta siinä 

missä kompressorijäähdytys saa käyttövoimansa sähköstä, käyttää absorptiokone jäte-

lämpöä. Primäärienergiaa siis käytetään tehokkaammin, joten absorptiokone on ylivoi-

maisesti parempi vaihtoehto, mikäli jätelämpöä vain on saatavilla. Helsingin Energialla 

on salmisaaren voimalaitosalueella kaksi erillistä absorptiolaitosta, joista toisessa on 

kaksi 3,5 MW absorptiokonetta ja toisessa 8 kpl 3,5 MW absorptiokoneita.   

2.6.5 Akut 

Kaukojäähdytykselle on ominaista terävät kulutushuiput sekä kulutuksen voimakas ris-

teily. Koska tällaisissa tapauksissa kulutushuipun mukaisen tuotantokapasiteetin vaati-

mat investoinnit ovat tyypillisesti noin kaksi kertaa suuremmat kuin akkujen, on Hel-

singissäkin suunnitteilla investointi suureen jäähdytysakkuun. (Energiateollisuus 2006) 

Tällä hetkellä kaukojäähdytysenergian kulutushuippujen vaikutusta voidaan puskuroida 

Salmisaaressa sijaitsevalla 1000m3 lämpöakulla, johon voidaan ladata jäähdytysenergiaa 

kysynnän ollessa alhaisella tasolla. Koska Salmisaaren akku on melko vaatimattoman 

kokoinen nykyisen verkon kokoon nähden, on kaukojäähdytysverkkoon rakenteilla kak-

si 10000 m3 lämpöakkua, jotka sijoitetaan 40 metrin syvyyteen louhittuihin kallioluo-

liin. 
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3. JÄÄHDYTYSENERGIAN JAKELU 

Jäähdytysenergian jakelu Helsingissä on toteutettu vedellä. Veteen perustuvaa järjes-

telmää käytetään Euroopassa pääsääntöisesti, mutta esim. Koreassa ja Yhdysvalloissa 

käytetään myös jäähileeseen (Ice-Slurry) perustuvaa jakeluverkkoa. (Euroheat & Power 

2009)  

Jäähdytysenergian jakeluperiaate on sama kuin kaukolämmössä sillä erotuksella, että 

Helsingin Energian kaukojäähdytysverkossa kiertää menopuolella 8 °C vesi ja paluu-

puolella veden lämpötila on 16 °C. Kaukojäähdytyksessä energiavirran suunta on siis 

kiinteistöistä poispäin. Kaukojäähdytyksessä veden lämpötilaero ja täten myös siirrettä-

vä lämpöteho on huomattavasti pienempi kuin kaukolämmityksessä. Samankokoisessa 

kaukolämpöjohdossa siirtyy tyypillisesti noin kuusinkertainen teho kaukojäähdytysjoh-

toon nähden. (Energiateollisuus 2006) Tästä syystä putkikoot ovat melko suuria kauko-

jäähdytysverkossa. Mitoituspaineen käytetään Helsingissä ja yleisesti Euroopassa 1,6 

MPa:n painetta. Osa Eurooppalaisista kaukojäähdytysverkoista on kuitenkin toteutettu 

PN 10 nimellispaineluokassa.  

3.1 Verkon rakenne 

Kaukojäähdytysverkkoa on lähdetty rakentamaan täysin samoilla periaatteilla kuin kau-

kolämpöverkkoja rakennetaan nykypäivänä. Helsingin energian kaukojäähdytysverkosta 

voidaan erottaa kolme erillistä toisistaan teknisesti huomattavasti eroavaa johtotyyppiä: 

tunnelijohdot, katujohdot sekä kellarijohdot. Tällä hetkellä Helsingissä on noin 35 km 

kaukojäähdytysverkkoa, josta noin 9 km sijaitsee tunneleissa. Kellareihin on rakennettu 

yhteensä noin 3 km ja loput ovat katujohtoja. 

Putkiston rakenteena katujohdoissa ja tunneleissa toimii pääasiassa yksiputkijohto 

2Mpuk, jossa on erilliset meno- ja paluuputket. Varsinaisena virtausputkena käytetään 

hiiliterästä, yleisimmin P355:ttä.  Eristeenä toimii virtausputkeen kiinteästi kiinnivaah-

dotettu polyuretaani, johon on liitetty yleensä polyeteenistä valmistettu suojakuori. Peri-

aatepiirros 2Mpuk- johdosta on esitetty kuvassa 2. 2Mpuk-elementit toimitetaan valmii-

na esieristettyinä komponentteina joko 6,12,16 tai 18 metrin mittaisina. Asennusvai-

heessa virtausputket liitetään toisiinsa hitsaamalla ja suojakuorena liitoskohdissa käyte-
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tään kutisteliitoksia muoviholkilla, jolloin liitoskohdat eristetään vaahdottamalla liitos-

kohdat polyuretaanilla.  

 

 

Kuva 2. 2 Mpuk- putken rakenne (Energiateollisuus 2006) 

 

Käytössä olevista lämpötilatasoista ja lämpötilaerosta johtuen ei kaukojäähdytysver-

koissa lämpölaajeneminen ole kovin merkittävä haaste. Samoista syistä lämpöhäviöt 

maahan rakennetuissa johdoissa ovat merkityksettömän pieniä, jolloin eristyksen ainoa-

na tehtävänä onkin estää veden pääsyä virtausputken pinnalle. Niinpä kaukojäähdytys-

verkossa käytetään hieman kaukolämpöputkia pienempää eristepaksuutta. Käytännössä 

kiinnivaahdotetun kaukojäähdytysputken ulkohalkaisija on samansuuruinen, kuin yhtä 

DN- kokoa pienemmän kaukolämpöputkielementin. Asennusvaiheessa ei tarvita myös-

kään putkien esilämmitystä tai jäähdytystä, sillä käyttö- ja asennuslämpötilat ovat 

yleensä melko lähellä toisiaan. (Energiateollisuus ry 2006) 
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3.1.1 Tunnelijohdot 

Tunnelijohdot sijaitsevat 40m maan alla kulkevissa yhteiskäyttötunneleissa. Niissä käy-

tetään pääasiassa suuria putkikokoja (DN600-DN800) ja pitkiä putkivetoja pitkillä kan-

nakeväleillä. Tunneleissa käytetään paikoin virtausputkena hieman kestävämpää terästä 

kuin katujohdoissa. Putket rakennetaan tunneleiden seinustalle ja ne kannakoidaan pys-

tykuiluja lukuun ottamatta pääasiassa maahan kuvasta 3 nähtävällä tavalla. Tunneleissa 

2Mpuk rakenne on siis katujohdoista poiketen rakennettu päällekkäin. Tunnelijohdoissa 

käytetään liitoksissa SWJ- sähkömuhveja. Lisäksi tunneleissa käytettävät teräsputket on 

pohjamaalattu ennen PUR- vaahdon asennusta. 

Tunneleissa työskentelyolosuhteet ovat erinomaiset, sillä tilaa putkitöihin on reilusti, ei-

kä ympäristössä ole esim. liikenteen aiheuttamia häiriöitä. Tunneleissa olosuhteet ovat 

asennuksen jälkeen melko stabiilit oletettavasti vuosikymmenten ajan. Verkostolle kor-

roosiouhan muodostaa vain ilmankosteudesta tiivistyvä ja maan läpi kulkeutunut tunne-

lin katosta tippuva vesi, joten korroosioriskiä ei tarvitse pitää yhtä suurena, kuin maahan 

rakennetuilla johdoilla. Myöskään ulkopuolisten häiriöiden aiheuttamia vaurioita ei pi-

täisi esiintyä juuri lainkaan ja kunnossapito on helppo suorittaa. Mikäli ongelmia kui-

tenkin ilmaantuisi, voitaisiin korjaustoimenpiteet suorittaa hyvissä olosuhteissa nopeas-

ti.  Runkoverkko pyritään nykyään sijoittamaan tunneleihin aina silloin, kun se on mah-

dollista. (Lehtinen 2009)    
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Kuva 3. Tunnelijohtojen sijoittaminen (Helsingin Energia 2009) 

 

3.1.2 Katujohdot 

Suurin osa verkosta on maahan rakennettua johtoa. Maahan rakennetut katujohdot ra-

kennetaan kaukolämpöjohtojen tapaan noin 800mm syvyyteen avokaivannoilla. Kuvasta 

4 ilmenee katujohtojen maahan rakentamisen perusgeometria. Katujohtoina käytetään 

kaikkia kokoluokkia DN80-DN700 välillä ja putkivetojen pituudet vaihtelevat muuta-

mien metrien liittymisjohdoista kilometrien runkolinjoihin. Katujohdoissa pääasiassa 

käytetty 2Mpuk- rakenne on myös yleisimmin käytetty rakenne muualla Euroopassa 

kaukojäähdytysverkoissa. Lisäksi se on ollut Suomessa lähes poikkeuksetta käytetty 

kaukolämpöverkon rakenne 1980- luvun puolesta välistä lähtien. (Energiateollisuus 

2006)  
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Kuva 4. 2 Mpuk- johto kaivannossa (Energiateollisuus 2006) 

 

Katujohtojen rakentaminen avokaivannoilla aiheuttaa Helsingin ydinkeskustassa poik-

keuksellisen paljon haittaa liikenteelle sekä ihmisille. Rakentamisella on täten usein ne-

gatiivinen vaikutus yleiseen mielipiteeseen kaukojäähdytystä kohtaan. 

Maaperän painuminen sekä liikenteen ym. kuormien rasitukset saattavat johtaa muovi-

sen suojakuoren rikkoontumisen, jolloin maaperässä olevaa vettä pääsisi virtausputkien 

pinnalle. Tämä voisi johtaa sopivissa olosuhteissa hiiliteräsputkien korroosioon ja täten 

vuotoihin. Joissakin kohdissa johdot sijaitsevat pohjaveden pinnan alapuolella, joten 

riski on melko suuri. Toistaiseksi kaukojäähdytysverkossa ei ole esiintynyt tällaisia vi-

koja, ainoat vuodot (4 kpl) ovat syntyneet hitsausvirheistä. (Asikainen 2009). 

3.1.3 Kellarijohdot 

Tilanpuutteen vuoksi joudutaan jonkin verran liittymäputkistoja rakentamaan kiinteistö-

jen kellareihin sekä parkkihalleihin. Ne linjataan yleensä kulkemaan katonrajassa, jol-

loin ne kannakoidaan kattoon ja seiniin. Kellareissa käytetään yleensä alle DN 200 put-

kikokoja. Kellareihin rakennettavat linjat eristetään solukumilla tai ns. spirorakenteella. 

Spiroputkessa polyeteenisuojakuori on korvattu kierrepellistä valmistetulla suojaputkel-

la, eristeen ollessa edelleen polyuretaani. Solukumilla eristettäessä ei suojakuorta käyte-

tä, vaan solukumi kiinnitetään pohjamaalatun putken pinnalle liimaamalla. Tällöin solu-
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kumi muodostaa putkilinjan pintamateriaalin. Solukumia käytetään yleisesti myös Kes-

ki-Euroopassa, mm Berliinissä ja Wienissä. (Plambeck 2009, Wallisch 2009) 

Kiinteistöjen kellareissa rakentamiseen liittyy jonkin verran enemmän riskejä, kuin ka-

tujohtojen rakentamiseen. Esimerkiksi paloturvallisuuteen liittyviin kysymyksiin on 

kiinnitettävä enemmän huomiota, mm. palokatkojen ja asennustöissä syntyvien kipinöi-

den osalta. Kaukojäähdytysenergian toimittaja joutuu vastaamaan siitä, ettei johdon ra-

kentaminen heikennä kiinteistön paloturvallisuutta missään vaiheessa kiinteistön eliniän 

aikana. Lisäksi seinien läpi rakennettaessa voidaan joutua pohtimaan rakentamisen vai-

kutusta seinämärakenteiden kantavuuteen. 

Kellarijohdoissa on myös huomioitava veden kondensoituminen ilmankosteudesta ym-

päristöä kylmemmän kaukojäähdytysputken pinnalle. Mikäli nykyisin yleisesti käytettä-

vään solukumiin tulisi reikä, keräisi putki pinnallensa vettä ympäröivästä ilmasta. Sa-

moin mikäli eristettä ei olisi teräsputken päällä lainkaan, kondensoisi putki nopeasti 

pinnallensa vettä niin paljon, että putken alapuoliset lattiarakenteet kastuisivat pahoin. 

Tämä olisi asiakkaan kannalta erittäin epämiellyttävä asia.  
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4. VERKON RAKENTAMINEN 

HelenJäähdytys on ulkoistanut kaikki verkon rakentamiseen liittyvät toiminnot Helen-

Lämmölle ja HelenServicelle. HelenLämpö vastaa verkon suunnittelusta ja rakennutta-

misesta ja HelenService kaikista muista töistä, joita ei osteta ulkopuolisilta urakoitsijoil-

ta (esim. telineiden rakentaminen kellariurakoissa jne.). 

4.1 Rakentamiskustannukset 

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin vuosina 2007 ja 2008 rakennetun uu-

den kaukojäähdytysverkon toteutuneet keskimääräiset kustannukset putkipituutta koh-

den eri DN- kokoluokissa. Näin saatavia tuloksia voidaan käyttää vaihtoehtoisten ra-

kenneratkaisujen kannattavuuden arviointiin. Lisäksi kulurakenteen tiedostaminen on 

toiminnan tehostamisenkin perusedellytys. Selvityksen toisena päätavoitteena olikin an-

taa liikkeenjohdolle suuruusluokaltaan oikea kuva verkon rakentamisen kustannuksista. 

Selvityksessä maahan rakennetut johdot ja kellarijohdot eriteltiin ja tunnelijohdot jätet-

tiin selvityksen ulkopuolelle. Urakoiden kustannukset saatiin urakkanumeroittain euron 

tarkkuudella talousosastolta, mutta rakennettujen johtojen pituudet jouduttiin etsimään 

useasta eri lähteestä ja osa jopa mittaamaan HelenLämmön WebMap-ohjelmistosta. 

Urakat eriteltiin putkikooittain, jonka jälkeen jokaisen putkikoon toteutuneet kustannuk-

set sekä rakennetut metrit summattiin. Tämän jälkeen toteutuneiden kustannusten sum-

ma jaettiin rakennetulla kokonaismetrimäärällä, jolloin saatiin keskimääräinen kustan-

nus putkikoolle putkipituutta kohden (€/m). Nimelliskooltaan DN 200 ja sitä pienempi-

en putkien kustannukset tarkasteltiin yhdistettyinä, samoin DN 250 ja DN 300 hal-

kaisijaltaan olevat putket tarkasteltiin yhdessä. Lisäksi jokaiselle urakalle laskettiin erik-

seen kustannus €/m. 

Ensimmäisen laskentakierroksen jälkeen saatuja keskimääräisiä kustannuksia vertailtiin 

jokaiseen urakkaan nähden. Yhdessä henkilökunnan kanssa pohdittiin, oliko urakoissa 

ilmennyt jotakin poikkeavia kustannuksiin vaikuttavia sattumia, joiden voitiin katsoa 

vääristävän tuloksia. Ensi käden käytännön tietoja hyväksi käyttäen suoritettiin täten 

virheidentarkastelu, jonka perusteella poistettiin rakentamiskustannusten keskiarvon 

lähtötiedoista joitakin urakoita. Lisäksi virhettä oli syntynyt lähtötietojen puutteellisuu-

desta ja suoranaisista virheistä johtuen. Varsinaista matemaattista tilastollista virhear-
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viota ei tehty, koska sen antama virhemarginaali on tietona sinänsä hyödytön, eikä se ol-

lut selvityksen tavoitteiden mukaan relevanttia. Tarkastelussa oli mukana kaiken kaikki-

aan 84 urakkaa, joista lopullisiin tuloksiin kelpuutettiin 69 työtä. Rakennettujen putkien 

koko painottuu pienempiin kokoluokkiin, mutta tuloksia voidaan pitää melko luotetta-

vina myös suurempien putkien kohdalla. Poikkeuksena kokoluokka DN 700, jota oli ra-

kennettu vain yksi veto.  Saadut tulokset on koottu taulukkoon 1.  

Taulukko 1. Toteutuneet rakentamiskustannukset 

 2007 2008 keskiarvo 
putkikoko [€/m] [€/m] [€/m] 
≤DN 200 835 873 854 

DN 250–300 1241 1058 1149 
DN 400 1134 1211 1172 
DN 500 1182 1341 1261 
DN 700 1666   1666 
Kellari 771 919 845 

 

Tuloksista nähdään, että nimelliskooltaan alle DN 200 katujohdot ovat selvästi halvim-

pia rakentaa, mutta kokoluokassa DN 250–500 kustannukset ovat lähes samalla tasolla. 

Hinta on kuitenkin lievästi riippuvainen putkikoon kasvusta, johtuen jo materiaalin suu-

remmasta määrästäkin. Hintatasoja tasoittanevat maanrakennustöiden kustannukset, sil-

lä DN 300 johdon asentaminen maahan vaatii lähes yhtä mittavat maanrakennustyöt 

kuin DN 500 johdon. Vaikka kaivanto suureneekin jonkin verran, tulee Helsingin kes-

kusta-alueella toimimisesta niin paljon muita haasteita, että erot tasaantuvat. Lisäksi on 

huomioitava että pieniä putkikokoja käytetään lähinnä asiakkaiden liittämiseen, jolloin 

vedot ovat lyhyempiä ja vaativat täten pienemmät kadunavaukset yms. Toisaalta liitän-

nät ovat yleensä teknisesti vaativampia urakoita, sillä niissä joudutaan usein tekemään 

läpivientejä ym. erityistöitä. 

Kellarijohtojen rakentaminen on myös melko edullista keskimääräisiin kustannuksiin 

nähden. Sinänsä kellarijohtoja ja maajohtoja ei voi verrata toisiinsa rakennustekniikasta 

johtuen. Kellareissahan kaivutyöt ym. maanrakennustyöt jäävät pois ja toisaalta kellari-

johdot eristetäänkin eri menetelmällä. 
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Tuloksista nähdään myös, että Helsingin keskusta-alueella rakentaminen on merkittä-

västi kalliimpaa kuin Suomessa keskimäärin. Energiateollisuus ry:n kaukolämpöjohtoja 

koskevien tilastojen (”Maanalaisten kiinnivaahdotettujen kaukolämpöjohtojen rakenta-

miskustannukset 2007”) mukaan jäähdytysverkon rakentaminen Helsingissä on alle DN 

300 kokoluokassa liki kolme kertaa kalliimpaa, ja DN 400 ja DN500 johdoilla lähes 

kaksi kertaa kalliimpaa kuin kiinnivaahdotetun katujohdon rakentaminen Suomessa 

keskimäärin. (Energiateollisuus 2008a) Vertailu voidaan tehdä, sillä kaukojäähdytys-

verkko on samaa kiinnivaahdotettua rakennetta, eli se vastaa täysin tilaston rakenteita 

eristepaksuutta lukuun ottamatta. Energiateollisuuden tilaston kustannuksista tosin puut-

tuvat suunnittelu- ja työnvalvontakustannukset, joten kustannusero on todellisuudessa 

hieman pienempi. Näiden kustannusten puuttuminen ei kuitenkaan selitä eroja.  

Helsingin keskusta-alueella rakentaminen on siis selvästi kalliimpaa, joka selittyy aina-

kin ositta vaativammalla ympäristöllä. Voidaan kuitenkin esittää myös kysymys kilpai-

lutuksen toimivuudesta. Vaikka suuret urakat on kilpailutettava jopa EU:n laajuisesti, ne 

toteutetaan käytännössä lähes poikkeuksetta tiettyjen paikallisten tai maanlaajuisten 

toimijoiden voimin. Paikallinen kilpailutilanne urakoitsijoiden välillä saattaa siis olla 

Helsingin Energian kannalta hieman epäedullinen, joka johtaa kustannusten nousuun. 

4.2 Kustannuskomponentit 

Liitteessä 1 on esitelty kolmen eri katujohtourakan ja yhden kellariurakan kustannusten 

jakaantuminen eri kustannuskomponentteihin. Kustannuskomponentit jaoteltiin 6 kate-

goriaan: maanrakennuskustannuksiin, putkitöihin, eristystöihin, putkimateriaalin kus-

tannuksiin, sekä sisäisiin laskutuksiin ja muihin kustannuksiin. Maanrakennuskustan-

nukset sisältävät kaivantojen teon ja täytön, mahdollisen louhinnan sekä pintojen vii-

meistelyn ym. vastaavat. Putkitöihin kuuluvat putkien hitsaus sekä asentaminen, eristys-

töihin liitosten kutistemuhvijatkosten asentaminen sekä eristäminen PUR-vaahdolla ja 

putkimateriaalit sisältää puolestaan putkien lisäksi venttiilit ym. vastaavat verkon osat. 

Sisäiset laskutukset sisältävät HelenLämmöltä ostetut suunnittelun sekä rakentamisen ja 

HelenServiceltä ostetut työt ja muut kustannukset sisältävät kaikki muut kustannukset 

kuten kaivuluvat, katselmukset, maakaasuputkien siirto, hinauspalvelut jne.  

Erittelystä havaitaan katujohdoissa maanrakennustöiden kattavan 38–46 % kustannuk-

sista, putkitöiden 11–26 %, eristystöiden 3-6 %, putkimateriaalien 30–34 %, sisäisten 
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laskutusten 2-24 % sekä muiden noin 2-7 % kustannuksista. Kellareissa putkityöt muo-

dostavat suurimman osan (57 %) kustannuksista ja sisäiset laskutuksetkin lähes neljän-

neksen.  

Energiateollisuuden rakentamiskustannustilastojen mukaan maanrakennustyöt kattavat 

keskimäärin 30–40 % kokonaiskustannuksista. Tällöin pienemmillä johtokooilla maan-

rakennuskustannusten suhteellinen osuus on suurempi kuin suurilla johdoilla. Helsingin 

alueella maanrakennuskustannusten suhteellinen osuus näyttäisi olevan jonkin verran 

suurempi ja lisäksi absoluuttisena kustannuksena selvästi korkeampi. Putki- ja liitostöi-

den osuus Suomessa on keskimäärin alle 20 %, joka on samaa luokkaa kuin saadut tu-

lokset kaukojäähdytysverkon kustannuksista. Tosin kokonaiskustannusten suuruudesta 

johtuen sekin on todellisena kustannuksena suurempi kuin muualla maassa keskimäärin. 

Putkimateriaalikustannusten suhteellinen osuus näyttäisi olevan maan keskimääräiseen 

tasoon nähden selvästi pienempi. Tämä tarkoittanee käytännössä sitä, että putkimateri-

aalit ovat todellisuudessa samanhintaisia kuin muualla maassa ja putkimateriaalikustan-

nusten suhteellisen osuuden pienuus muuhun maahan nähden selittyy kokonaiskustan-

nusten korkeammalla tasolla. On kuitenkin myös muistettava, että jäähdytyksessä käyte-

tään pienempää eristepaksuutta. Tällöin kiinnivaahdotetut kaukojäähdytysputket ovat 

noin 10 % halvempia kuin samankokoiset kaukolämpöputket. Putkitoimittajia on ole-

massa käytännössä vain kaksi, joten Energiateollisuuden tilastoista on havaittavissa 

melko suuria eroja halvimpien ja kalliimpien materiaalikustannusten välillä. Kunnalli-

sissa liikelaitoksissa sopimukset toimituksista tehdään julkisten tarjouskilpailujen kaut-

ta, joten kustannuksia ei ole mahdollista saada alennettua esim. neuvotteluteitse. Myös 

sisäisiksi laskutuksiksi nimettyjen suunnittelu- ja työnvalvontakustannusten puuttumi-

nen Energiateollisuuden tilastoista aiheuttaa vääristymää tuloksiin.  

4.3 Johtopäätökset 

Kappaleiden 4.1 ja 4.2 tulosten perusteella tämän työn jatkoa varten voitiin tehdä seu-

raavat johtopäätökset:  

1. Maanrakennustyöt ovat suurin kustannuserä. Mikäli niiden kustannuksia voidaan 

alentaa, saavutetaan suurimmat kustannushyödyt. 

2. Putkimateriaalien valinnalla on mahdollista saavuttaa merkittäviä kustannushyötyjä 
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3. Putkitöiden nopeuttamisella voidaan saavuttaa merkittäviä kustannushyötyjä 

4. Eristetyöt ovat lähes merkityksettömiä kustannuksiltaan. Suhteellisen suuretkin li-

säinvestoinnit, joilla voidaan vähentää mahdollisia tulevia korjaus- ja kunnossapitokus-

tannuksia, ovat kannattavia.  

5. Sisäisessä laskutuksessa ja kustannusten kohdistamisessa eri urakoille on kehitettävää 

Työn loppuosassa edellä mainittujen päätelmien pohjalta tarkastellaan eri rakennevaih-

toehtoja ja pyritään arvioimaan niiden soveltuvuutta Helsingin Energian kaukojäähdy-

tysverkkoon. Sisäisten prosessien kehittämiseen ei tässä työssä puututa.  
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5. KAUKOJÄÄHDYTYKSEN LUOTETTAVUUDEN UHAT  

Kaukojäähdytysverkon odotetaan saavuttavan vähintään 70 vuoden käyttöiän ja inves-

tointien kustannuslaskelmatkin tehdään yleensä vähintään 30 vuoden ajalle. Tästä syystä 

putkiston luotettavuudelle asetetaan erittäin korkeita vaatimuksia, joihin johtorakenne-

ratkaisun odotetaan vastaavan. Putkistoon kohdistuu useita mekaanisia sekä kemiallisia 

rasituksia, jotka on otettava huomioon putkistoa suunniteltaessa. Nämä rasitukset muo-

dostavat uhan jäähdytysverkon luotettavuudelle.  

Jokaisen vaurion ja käyttökeskeytyksen arvo voidaan määrittää euroissa. Jokaiselle 

uhalle voidaan myös määrittää kokemuksien ja teknisen teoreettisen tiedon avulla reali-

soitumisen todennäköisyys, jolloin luotettavuuden parantamiseen käytettävää järkevää 

rahamäärääkin voidaan arvioida. Ilman toimenpiteitä esiintyvän vaurion esiintymisen 

todennäköisyyden avulla voidaan siis arvioida, kuinka paljon kannattaa investoida tä-

män tietyn uhan torjuntaan. Täysin ulko- ja sisäpuolisilta uhilta suojattua ikuista kauko-

jäähdytysverkkoa on mahdoton rakentaa, joten on määritettävä jokin taso, jolle pyritään. 

Tässä työssä pyritään löytämään kokonaiskustannuksiltaan edullisin rakennevaihtoehto, 

jonka tekninen elinikä on noin 70 vuotta, jona aikana esiintyvät vauriot ovat luonteel-

taan satunnaisia.  

Kaukojäähdytysverkon uhkia voidaan arvioida soveltuvissa määrin kaukolämmön ko-

kemuksien perusteella, sillä verkostojen perusrakenteet ovat yhteneviä. Energiateolli-

suus ry on koonnut jäseniltään vuosittain vauriotilastoa, jossa eri putkityypeillä esiinty-

viä vaurioita ja vauriosyiden esiintymistä on esitetty tilastollisessa muodossa. Esimer-

kiksi vuoden 2007 tilastojen mukaan kaukolämpöverkkojen yleisin vauriosyy on epätii-

vis suojakuoriliitos tai puutteellinen liitoseristys, joiden osuus kaikista vaurioista oli 

noin 60 %. Seuraavaksi yleisimmät vauriosyyt olivat ulkopuolinen väkivalta (16 %), 

virtausputken hitsausvirhe (9 %) sekä epätiivis suojakuoren PE-putken hitsi 3 %. (Ener-

giateollisuus 2008b) Kaukojäähdytysverkkoon kohdistuvia uhkia on esitelty seuraavissa 

kappaleissa.  

5.1 Mekaaniset rasitukset 

Kaukojäähdytysputkistoon kohdistuu monia mekaanisia rasituksia, jotka on otettava 

huomioon putkiston suunnittelussa. Kuormitukset ja riskit poikkeavat joissain määrin 
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toisistaan maahan rakennetuissa katujohdoissa ja ilmaan rakennetuissa kellarijohdoissa. 

Mekaanista rasitusta putkistoon aiheutuu lämpötilaeroista, putkistoon kohdistuvista 

kuormista, kuten esimerkiksi liikenteestä, maaperän liikkeistä ja routimisesta sekä jois-

sain kohteissa putkiston omasta massasta. Myös mahdollisuus inhimillisten toimijoiden 

aiheuttamiin vahinkoihin, ja suoranaisen ilkivallan mahdollisuus on hyvä huomioida. 

Putkisto olisi suunniteltava siten, etteivät mitkään mekaaniset rasitukset, tai niiden yh-

distelmät aiheuta liiallista riskiä verkon luotettavuudelle. Koska kaukojäähdytysputkis-

ton rakenne ei ole kuitenkaan erityisen erityislaatuinen ja nykyinen rakenne on käytän-

nössä sama kuin kaukolämpöjohtojen, on mekaanisten rasitusten huomioinnista paljon 

kokemuksia ja tietoa saatavilla.  

5.1.1 Lämpöliikkeet 

Siinä missä putkiston lämpöliike on kenties suurin kaukolämpöjohtoa rasittava kuormi-

tus, ei lämpöliike aiheuta kaukojäähdytysverkossa likimainkaan samanlaisia ongelmia. 

Putkimateriaalin lämpölaajeneminen aiheuttaa aina putkistoon jännityksiä, jotka on otet-

tava huomioon putkistosuunnittelussa. Lämpölaajenemisesta aiheutuva jännitys on 

Hooken lain mukainen ja sen suuruus riippuu materiaalin lämpölaajenemiskertoimesta, 

kimmomoduulista sekä lämpötilaerosta. (Energiateollisuus 2006) Koska verkostossa 

virtaavan veden lämpötilat ovat 8 °C tai 16 °C, on lämpötilaero itse verkossa aina melko 

pieni. Lisäksi maaperän lämpötila asennussyvyydessä (n. 800mm) on Suomessa yleensä 

noin 0-15 °C, ja asennuslämpötila kaikkein kovimpia pakkasia ja helteitä lukuun otta-

matta suhteellisen lähellä (lämpötilaero putken ja ilman välillä noin 20 °C) putkiston 

käyttölämpötilaa. (Hänninen et al 2002) Täten mitään esilämmitystä, tai myöskään esi-

jäähdytystä ennen asennusta ei tarvita. Koska lämpölaajenemisesta aiheutuva rasitus on 

suoraan verrannollinen lämpötilaeroon, joko verkossa itsessään tai suhteessa ympäris-

töön, on lämpötilaerosta johtuva rasitus helposti huomioitavissa. Vuonna 2007 kauko-

lämpöverkoissa ei tilastoitu yhtään vauriota lämpöliikkeen puutteellisesta huomioinnista 

johtuen. (Energiateollisuus 2008c) Toki putkiston suunnittelussa lämpöliike on huomi-

oitava ja sen aiheuttamat rasitukset kompensoitava, muutoin lämpöliike johtaa todennä-

köisesti vaurioihin kaukojäähdytysverkossakin. Suomessa on kuitenkin vuosikymmeni-

en kokemus kaukolämmön puolelta kiinnivaahdotetusta johdosta koostuvan verkon lu-

juusteknisestä mitoituksesta, joten tämä ei ole ongelma. 



 
 
 

39

5.1.2 Katujohtojen mekaaniset rasitukset 

Kaukojäähdytyksen toiminta-alueena ainakin toistaiseksi ovat vain tiheään rakennetut 

alueet, joissa on paljon kaupallisia rakennuksia ja yleensä paljon liikennettä. Helsingin 

ydinkeskustassa kaukojäähdytysjohtoihin kohdistuu liikenteestä suuria rasituksia, sillä 

johtoja on jouduttu rakentamaan raitiovaunulinjojen alitse ja muutenkin johtoja on erit-

täin vilkkaasti liikennöityjen katujen alla. Erityisesti raskas liikenne aiheuttaa tärinää 

maaperään, joka siirtää sitä puolestaan katuun haudattuun putkistoon. Tärinä saattaa vä-

syttää virtausputkien ja suojakuorien liitoksia, jolloin ne voivat murtua.  

Helsingissä on myös rakennettu paljon rakennuksia ja tästä johtuen myös kaukojäähdy-

tysjohtoja täyttömaalle, joka voi liikkua suhteellisen voimakkaastikin. Suuri haaste on 

myös maaperän vajoaminen, jota voi esiintyä kaikkialla johtojen alla. Liikenteen aiheut-

tamat rasitukset huomioidaan yleensä maanrakennustöillä asentamalla johdot hiekasta 

tehdylle tasaiselle arinalle. Maaperän tiheyserojen johdosta arina voi painua jostakin 

kohtaa, jolloin liikkumattoman maaperän ja vajonneen maan saumakohdassa putkeen 

kohdistuu leikkausjännitystä. Samoin voi käydä talojen liitännöissä, joissa putki menee 

talon seinän lävitse. Putkiston oma massa ei aiheuta katujohdoissa ongelmaa, mutta lii-

kenteen aiheuttama kuormitus voi pahimmillaan johtaa putkirikkoon. Täyttömaan tiivis-

tyksellä voidaan vaikuttaa putkistoon kohdistuviin voimiin, muttei merkittävästi. (Ener-

giateollisuus 2006) 

Maahan rakennettuun putkistoon kohdistuu myös lämpöliikkeen ja maan liikkeen joh-

dosta putkilinjaan nähden poikittaisia, maan pinnan suuntaisia voimia. Lämpölaajene-

misen johdosta kompensoimaton putki pyrkii nurjahtamaan kaarevaksi, ja maaperän 

painuminen esimerkiksi jonkin suuren pistemäisen kuorman johdosta saattaa kohdistaa 

putkeen vastaavanlaisen vaakasuoran kuormituksen. Tavallisesti ympäröivä maaperä 

tarjoaa riittävän tuennan putkistolle sivusuunnista, mutta mikäli putkilinjan viereen teh-

dään suuria avokaivantoja, esim. viemäri- tai sähkölinjojen tai uudisrakentamisen yh-

teydessä, saatetaan tämä tuki menettää ainakin väliaikaisesti. Tällöin putkisto saattaa 

nurjahtaa, joka johtaisi todennäköisesti putkirikkoon. Koska verkoston elinikä saattaa 

ylittää hyvissä oloissa satakin vuotta, on tämän tyyppisen uhan realisoituminen hyvin 

todennäköistä. Uhkaa ei voidakaan välttää, mutta riskejä voidaan pienentää, mikäli uu-

sien avokaivantojen ja putkilinjan väliin jätetään riittävä suojaetäisyys. Aina tämä ei ole 

mahdollista, mutta tällöinkin kaivannon seinämät voitaisiin tukea esimerkiksi metallile-
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vyillä. Vastuu toimenpiteisiin ryhtymisestä on kuitenkin kaivannon tekijällä, joten uh-

kaa ei voida koskaan täysin poistaa.           

Maa liikkuu myös routimisen ja luonnollisen vajoamisen johdosta. Maan vajoaminen 

johtuu maa-ainesten tiheyseroista, eikä siihen voi vaikuttaa kuin kaivantojen kohdalta. 

Maan painuminen aiheutti vuonna 2007 yhden prosentin kaikista 2 Mpuk- johtojen vau-

rioista, mutta 18 % Mpul- ja 2 Mpul- johtojen vaurioista. 2 Mpul johdossa rakenne on 

muuten sama kuin 2 Mpuk- johdolla, mutta virtausputki ei ole kiinni PUR- eristeessä, 

vaan pääsee liikkumaan vapaasti rakenteen sisällä. Maan painuminen on siis selkeästi 

merkittävä uhka myös kaukojäähdytysverkolle.   

Toisaalta joissakin paikoin Suomea maa myös nousee hitaasti maaperän palautuessa 

edellisen jääkauden aikaisen jäämassan aiheuttamasta painumisesta. Tällaiset maaperän 

liikkeet saattavat kohdistaa putkistoon mihin suuntaan tahansa suuntautuvia, erittäin 

voimakkaita jännityksiä. Niiden täydellinen kompensointi on mahdotonta, mutta niiden 

vaikutusta voidaan vähentää poistamalla kaivannoista putkien ympäriltä suuret kiven-

lohkareet ym. vastaavat kappaleet, jotka saattaisivat ajan mittaan painaa suojakuoren tai 

putken pintaa sen lopulta rikkoen.   

Kaukojäähdytysverkolle merkittävän uhan Suomen oloissa aiheuttaa myös kova pakka-

nen. Koska verkostossa kiertää melko kylmä vesi, on putkiston jäätyminen mahdollista, 

erityisesti mikäli ankara pakkasjakso kestäisi pitempään. Mikäli vesi putkessa jäätyisi, 

aiheuttaisi se lähes varmasti putkirikon tai vähintään käyttökeskeytyksen jäähdytysener-

gian jakelussa. Prosessijäähdytyksen tarve ei kaikissa kohteissa ole riippuvainen ulko-

lämpötilasta, joten tilanne ei olisi hyväksyttävä. Tämä silmällä pitäen kaukojäähdytys-

verkossa on syytä pitää jatkuvasti jonkinlaista virtausta yllä, vaikka suurin osa asiak-

kaista ei jäähdytystä -20 °C pakkasessa tarvitsisikaan.  

Lisäksi jäätymisen riskiä alentaa jäähdytysverkon rakentaminen riittävän syvälle maape-

rään. Etelä-Suomen alueella routa ei ylety keskimäärin noin 50 cm syvemmälle ja Hel-

singissä todennäköisesti ei niinkään syvälle. (Valtion ympäristöhallinto 2009) Myös 

putkien lämpöhäviöitä vähentävä PUR- eristys toimii myös toiseen suuntaan, eli se suo-

jelee verkon veden lämpenemisen lisäksi myös veden jäätymiseltä.  
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Veden seisoessa ongelmaksi jäävät tällöinkin kaivot ym. vastaavat verkon kohdat joissa 

ei ole maaperään tarjoamaa ylimääräistä eristystä. Helsingissä tällaisissa kohdissa käyte-

tään eristemattoa johdon päällä, mutta toistaiseksi Helsingissä ei ole vielä ollut kauko-

jäähdytyksen eliniän aikana pitkiä, yli viikon kestäviä kovia pakkasjaksoja, joten täyttä 

varmuutta tällaisten tilanteiden seurauksista ei ole. Kuitenkaan tavanomaisessa tal-

visäässä ja hetkittäisten kovien pakkasten aikana ei ole havaittu mitään ongelmia. (Pieti-

lä 2009)    

5.1.3 Kellarijohtojen mekaaniset rasitukset 

Kellarijohtoihin ei kohdistu liikenteen aiheuttamia kuormia, mutta kattoon kannakoidun 

johdon on kannettava käytön aikainen oma massansa. Putkilinjaan kohdistuu kannak-

keiden sekä läpivientien kohdalla leikkaavaa jännitystä, jonka suuruuteen vaikuttavat 

sekä putkiston oma massa, että kannakeväli. Käytännössä putkiston massaan voidaan 

vaikuttaa vain materiaalia vaihtamalla, joten riittävän alhaisen jännityksen aikaansaami-

seksi kannakeväli on mitoitettava riittävän tiheäksi. Kellareissa myös joudutaan teke-

mään usein läpivientejä seinämien lävitse, jolloin putkistoon saattaisi kohdistua rasituk-

sia lämpöliikkeiden tai putkiston oman massan vaikutuksesta. Oikeanlaisella kanna-

koinnilla voidaan näidenkin rasitusten vaikutukset minimoida. 

5.1.4 Ihmisten aiheuttamat vahingot 

Yksi melko yleinen putkirikon syy kaikilla putkistotyypeillä kaikissa olosuhteissa on 

ihmisen toiminta. Ulkopuolisen väkivallalle vakiintunut osuus kaikista kaukolämpöput-

kien vaurioista on noin 15 %. (Energiateollisuus 2008c) Hyvin usein esimerkiksi kaivu-

töiden yhteydessä kaivinkone katkaisee jonkin putki- tai kaapelilinjan. Lisäksi aina on 

olemassa ilkivallan mahdollisuus erityisesti sellaisissa johdoissa, jotka sijaitsevat avo-

naisissa tiloissa, kuten esimerkiksi kellareissa. Vahingon syntymistä rajoittaa lähinnä 

käytettävän putkimateriaalin iskulujuus. Teräksisiä putkia ei käytännössä saa rikottua 

ihmisvoimin, vaan tarvitaan yleensä jokin kone vaurion syntyyn. On kuitenkin tärkeää 

huomata, että vaikka katujohdosta rikkoontuu vain muovinen suojakuori, aiheuttaa jo se 

korjaamattomana todennäköisesti putkirikon tulevaisuudessa. Suojakuoreen tulleesta 

reiästä pääsee verkoston ulkopuolinen vesi putken pinnalle, jolloin korroosio yleensä 

syövyttää teräsputkeen reiän ajan myötä. Sama pätee myös kellarijohtoihin. Lisäksi kel-

lareissa on terästä pehmeämpiä materiaaleja käytettäessä myös mahdollisuus ilkivallan 

aiheuttamiin vaurioihin. Tällaiset uhat ovat melko vaikeasti hallittavissa, ja niihin varau-
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tuminen on usein kohtuuttoman kallista. Yleensä katsotaankin, että tällaisista syistä joh-

tuvat putkirikot ovat niin erityislaatuisia tapauksia, ettei niihin puututa johtojen suunnit-

telussa.   

5.2 Korroosio ja eroosio 

Mekaanisten rasitusten ohella myös eroosio ja erityisesti korroosio lisäävät vaatimuksia 

käytettävälle kaukojäähdytysverkon rakenneratkaisulle. Putkimateriaalien on kestettävä 

vuosikymmenten ajan jatkuvan paineen alaisena rikkoontumatta sekä korroosiota, että 

eroosiota. 

Putkistossa kiertävään veteen sekoittuneet kiinteät partikkelit ja itse vesi voivat aiheut-

taa eroosiota eli kulumista putken sisäpinnoille, jolloin seinämäpaksuus ohenee ja lopul-

ta seinämä murtuu vallitsevan paineen vaikutuksesta. (Energiateollisuus 2006) Kor-

roosiolla taas tarkoitetaan materiaalin kemiallista tai sähkökemiallista reaktiota ympäris-

tön kanssa. (Koivisto et al 2008) Korroosiossa aine yleisimmin yhtyy happeen, eli sitä 

voidaan pitää erittäin hitaana palamisena. Kaikki metallit tosin muodostavat hapen 

kanssa tekemisiin joutuessaan suojaavan oksidikerroksen, joka hidastaa korroosiota. 

Muodostuva oksidikerros on eri lämpötiloissa erilainen ja suojausteholtaan sitä heikom-

pi, mitä korkeampi lämpötila on. Korroosiota esiintyy monissa eri muodoissa ja se 

ohentaa putkiston seinämiä putkien sisä- sekä ulkopuolelta ja johtaa helposti vuotoihin 

ja putkirikkoihin. Eroosioon nähden korroosio on selkeästi yleisempi ja vaikeammin 

ehkäistävä riski. Korroosion syntyyn vaikuttavat näet monet eri tekijät, kuten veden 

happipitoisuus, lämpötila, pH sekä veden sisältämät kemikaalit. Lisäksi metalliputkissa 

voi esiintyä galvaanista korroosiota ja jännityskorroosiota. Kaukojäähdytysverkossa on 

myös olemassa biologisen korroosion riski. (Energiateollisuus 2006) 

Putkiston sisäpuoliseen korroosioon ja eroosioon voidaan vaikuttaa erityisesti vedenkä-

sittelymenetelmillä. Putkiston ulkopinnoilla korroosiota aiheuttaa verkoston ulkopuoli-

nen vesi, joten ulkopintojen korroosiota voidaan vähentää ehkäisemällä veden pääsyä 

teräksisen virtausputken pinnalle. (Energiateollisuus 2006) 

5.2.1 Putkiston sisäpuolinen eroosio  

Eroosiota tai eroosiokorroosiota esiintyy erityisesti pehmeämmillä metallipinnoilla, ku-

ten kuparilla. Mikäli kiertävässä vedessä olisi kiinteitä partikkeleita, voisivat ne putken 
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pinnalle iskeytyessään irrottaa siitä pieniä palasia ja näin kuluttaa putken pintaa. Eroosio 

on siis pohjimmiltaan aineiden liikemäärän aiheuttamaa kulumista, joten se vaatii virta-

uksen syntyäkseen. Täten pelkkä vesikin kuluttaa materiaaleja jonkin verran, mutta käy-

tännössä metallipintojen eroosio virtaavan veden vaikutuksesta on melko vähäistä put-

kiston käyttöiän aikana.  

Mikäli vettä ei käytön aikana käsitellä millään tavalla, saattaa ajan mittaan kiertävään 

veteen sekoittua metallien pinnalle muodostuneesta oksidikerroksesta irronneita palasia, 

kuten esimerkiksi magnetiittia. Lisäksi putkistoon jää aina rakentamisen yhteydessä 

jonkin verran likaa sekä hiukkasia, jotka yhdessä veden kanssa voivat aiheuttaa eroosio-

ta. Eroosiokorroosiolla tarkoitetaan prosessia, jossa putken pinnalle muodostuu ensin 

hapen vaikutuksesta jokin oksidikerros, joka kuitenkin huuhtoutuu eroosion vaikutuk-

sesta pois putken pinnalta. Prosessi toistuu jatkuvasti vuoronperään, jolloin putki ohe-

nee. (Energiateollisuus 2006) Jos verkosta suodatetaan käytön aikana kiinteitä aineita 

pois, ja kun vedestä on vielä poistettu kovuussuolat, eli vesi on pehmeämpää ja parem-

min virtaavaa kuin käsittelemätön raakavesi, voidaan todeta, ettei eroosio ole uhka 

jäähdytysverkolle. 

5.2.2 Putkiston sisäpuolinen korroosio    

Sen sijaan korroosio on jäähdytysverkolle vakava uhka. Korroosio voidaan jakaa kemi-

alliseen korroosioon ja sähkökemialliseen korroosioon. Kaukolämpö- tai jäähdytysver-

kossa tapahtuvan kemiallisen korroosion kannalta happi on kaikkein kriittisin elementti. 

Mikäli jäähdytysverkossa ei ole happea, ei sen sisäpinnoilla juurikaan esiinny kor-

roosiota, ellei verkkoon jostain syystä pääse jotakin syövyttävää yhdistettä. Happi no-

peuttaa kaikkia korroosiotyyppejä ja yleistä, tasaista syöpymää kutsutaan hapettumisek-

si, eli happikorroosioksi. Muita jäähdytysverkon kemialliseen korroosioon vaikuttavia 

tekijöitä ovat veden pH, veden sisältämät kemikaalit sekä lämpötila. Koska kemiallises-

sa korroosiossa on kyse nimenomaan kemiallisista reaktioista, voimistuu se selvästi 

lämpötilan noustessa. Tämä johtuu siitä, että kemiallisten reaktioiden nopeus ja yleises-

tikin aineen kemiallinen aktiivisuus kasvaa lämpötilan funktiona. Kemiallista korroosio-

ta myös nopeuttavat veden happamuus, sekä useat aineet, kuten esimerkiksi kloori. 

(Koivisto et al 2008) 
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Sähkökemiallinen eli galvaaninen korroosio on puolestaan ilmiö, joka perustuu sähkö-

kemialliseen jännitepariin. Sähkökemiallisesti toisiinsa kytkettyjen, eri jalousasteen 

omaavien metallien välille muodostuu sähköpari, joka johtaa sähkökemiallisesti epäja-

lomman metallin syöpymiseen.  Sähkökemiallisessa jännitesarjassa esimerkiksi ruostu-

maton teräs on jalompaa kuin kupari, joka puolestaan on jalompaa kuin tavallinen teräs 

tai valurauta. Koska nykyisissä kaukolämpö- ja kaukojäähdytysverkoissa on usein rau-

taa, kuparia ja ruostumatonta terästä sisältäviä komponentteja, on galvaaninen korroosio 

vakava uhka. (Energiateollisuus 2006) Vaikka galvaaninen korroosio ei vaadi happea 

käynnistyäkseen, niin nopeutuu se voimakkaasti veden happipitoisuuden noustessa. 

(Vinka et al 2005)   

Eräs melko erityislaatuinen uhka kaukojäähdytysverkolle on lisäksi biologinen korroo-

sio. Biologisella korroosiolla tarkoitetaan mikrobien ja bakteerien aiheuttamaa kulumis-

ta teräsputkissa. Mikrobit ja bakteerit tarttuvat putkimateriaalin pintaan ja käytännössä 

syövät putkia. Koska kaukojäähdytysveden lämpötila on lähellä luonnossa esiintyviä, 

useille eliöille sopivia lämpötiloja, on riski tällaiseen korroosioon olemassa. Kaukoläm-

pöverkossa lämpötilat ovat niin korkeita, etteivät mikrobit siellä yleensä menesty, mutta 

kaukojäähdytysverkon lämpötila on sopivalla tasolla tällaisille pieneliöille. Mikrobit 

viihtyvät parhaiten alueella 20–40 °C ja kuolevat noin 75 °C lämpötilassa. Tästä voi-

daan päätellä, että biokorroosio esiintyisi todennäköisimmin verkon lämpimimmissä 

osissa, kuten esimerkiksi asiakkaan lämmönsiirtimissä, tai paluujohtojen loppupäässä. 

Sopiva pH alue on 4,8–9, joka on myös lähellä kaukojäähdytysverkon arvoa. (Energia-

teollisuus 2006, Pyörälä 2009) Tällainen korroosio ei ole toistaiseksi aiheuttanut juuri-

kaan ongelmia kuin Tanskassa, mutta Ruotsissa tehdyissä tutkimuksissa kuitenkin ha-

vaittiin kaukojäähdytysverkoissa elävän mikro-organismeja, joten biologisen korroosion 

riski on todellinen. (Nordling 2004)  

5.2.3 Mekaaninen tukkeuma 

Suljettuun putkistoon syntyvä mekaaninen tukkeuma saattaisi aiheuttaa paineen paikal-

lisen kohoaman, joka voisi johtaa virtausputken tai jonkin verkoston komponentin vau-

rioitumisen. Tukkeuma voisi syntyä esimerkiksi verkostoon päässeen kiintoaineksen ka-

saantuessa putkimutkaan tai vaikkapa venttiilin ym. komponentin aiheuttamaan poik-

keavaan kohtaan.  
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Käsittelemätön lisävesi saattaa sisältää epäpuhtauksia joita pääsee myös rakentamisen 

yhteydessä kaukojäähdytysverkkoon. Mikäli lisävedestä ei poisteta kovuussuoloja ym. 

veteen liuenneita kiintoaineksia, voivat ne sopivissa olosuhteissa saostua putkisto pin-

nalle ja lopulta johtaa tukkeumaan. Todennäköisempi kulkureitti epäpuhtauksille kauko-

jäähdytysverkkoon on kuitenkin rakentamisen aikainen pölyäminen tai vastaava kulkeu-

tuminen. Lisäksi metallisen virtausputken korroosio saattaa aiheuttaa putken hilseilyä, 

jolloin putken sisäpinnan oksidikalvosta irtoavat hiutaleet saattavat kasaantua johonkin 

sileästä pinnasta sopivasti poikkeavaan kohtaan. Ajan mittaan verkostoon kertyy eri ta-

voin runsaasti erilaista mekaanisen tukkeuman riskiä kasvattavaa kiintoainesta, joten 

verkostoon kannattaa rakentaa jonkinlainen mekaaninen suodatin.   

5.2.4 Putkiston sisäpuolisten uhkien torjunta 

Putkiston sisäpuoliseen korroosioon ja eroosioon voidaan vaikuttaa kiertoaineena toimi-

van veden laadun kautta. Helsingin Energian kaukojäähdytysverkossa kiertoaineena 

käytetään kaukolämpövettä, jota on käsitelty monin eri tavoin. Helsingin Energian kau-

kojäähdytysverkossa kiertävästä vedestä on poistettu kovuussuoloja, sekä termisellä 

kaasunpoistolla happea ja muita kaasuja. Lisäksi vedestä on poistettu kaikki kiintoaineet 

ja hiukkaset mekaanisella suodatuksella. Veden pH on säädetty lipeällä noin 9 suurui-

seksi ja happipitoisuus on alle 0,02 mg/kg. Koska kaukojäähdytysvesi on otettu suoraan 

kaukolämpöverkosta, on siinä myös jonkin verran hydratsiinia, jota käytetään hapen 

poistamiseksi verkosta. Hydratsiini ei kuitenkaan toimi juuri lainkaan kaukojäähdytys-

verkon lämpötilatasoilla, sillä se on suunniteltu kaukolämpöverkon hapensitojaksi. 

(Pyörälä 2009) 

Helsingissä kaukojäähdytysvedelle ei ole toistaiseksi olemassa mitään omaa vedenkäsit-

telymahdollisuutta, joten verkossa kiertävän veden laatuun ei juuri voida puuttua. Koska 

verkko kuitenkin koko ajan laajenee, joudutaan verkkoa täyttämään melko usein. Täy-

tötkin pyritään tekemään kaukolämpövedellä, mutta joskus on jouduttu käyttämään ns. 

raakavettä vesijohtoverkosta. Tämän on havaittu soveltuvan erittäin huonosti kauko-

jäähdytysverkkoon. Yleisesti suositellaankin kaukojäähdytysverkossa käytettävän vain 

kaukolämpövettä. (Pyörälä 2009, Nordling 2004)  

Kaukolämpötilastojen mukaan Suomen kaukolämpöverkoissa ei esiinny sisäpuolisen 

korroosion tai eroosion aiheuttamia vaurioita, joten voidaan olettaa, ettei niitä esiintyisi 
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kaukojäähdytysverkossakaan, mikäli kaukojäähdytysverkossa käytetään kaukolämpö-

veden tapaan käsiteltyä vettä. (Energiateollisuus 2008c) Täyttä varmuutta biologisen 

korroosion aiheuttaman uhan vakavuudesta ei kuitenkaan ole mahdollista saada ennen 

kokemuksien karttumista, eikä tämän työn puitteissa ollut mahdollista asiaa selvittää 

tämän laajemmin. 

5.3 Ulkopuoliset rasitukset 

5.3.1 Putkiston ulkopuolinen korroosio  

Sisäpuolista korroosiota enemmän ongelmia on aiheuttanut putkiston ulkopintojen kor-

roosio erityisesti verkoston ulkopuolisen veden vaikutuksesta. Ulkopuolinen vesi aihe-

uttaa putken pinnalle päästessään paikallisen syöpymän, joka erittäin usein johtaa putki-

rikkoon. Ulkopuolisen veden aiheuttamat korroosiovauriot ovatkin yleisimpiä vaurioita 

kaukolämpöverkossa. Erityisesti liitoskohtien eristeen pettäminen on kaikkein yleisin 

vaurion syy kaukolämpöverkossa. Ulkopuolinen vesi aiheuttaa kaukolämpöverkoissa 

noin 80 % kaikista vaurioista. 

Ongelma on kaukojäähdytysverkossa vielä vakavampi kuin kaukolämpöputkilla, sillä 

kaukojäähdytysputket ovat usein ympäristön lämpötilaa viileämpiä. Tällöin ne konden-

soivat ilman kosteutta pinnallensa, siinä missä kaukolämpöputket pystyvät haihdutta-

maan pinnoiltaan vettä ilmaan. Osa maahan rakennetusta kaukojäähdytysverkosta on li-

säksi rakennettu pohjaveden pinnan alapuolelle, joten riski veden pääsyyn putkiston 

pinnalle on erittäin suuri. Ulkopuoliseen korroosioon voidaan vaikuttaa vain ehkäise-

mällä kosteuden ja kemikaalien pääsyä virtausputken pinnalle tai käyttämällä materiaa-

lia joka kestää korroosiota erittäin hyvin. Tämä silmällä pitäen nykyisessä rakennerat-

kaisussa on uloin pinta valmistettu PEH:istä, jonka tehtävänä on estää veden pääsy te-

räksisen virtausputken pinnalle. Usein putkiverkon ulkopuoliset korroosiovauriot synty-

vät inhimillisten toimijoiden rikottua putkilinjan suojakuoren, jonka jälkeen vesi pääsee 

putken pinnalle ja syövyttää sen puhki.  

Nykyinen suojakuorirakenne toimii rikkoontumattomana erittäin hyvin, mutta ongel-

maksi jäävät liitoskohdat, jotka on eristettävä vielä jollakin sopivalla menetelmällä. Ny-

kyään käytetään joko kutiste- tai sähkömuhveja, jotka täytetään polyuretaanivaahdolla. 

Kaukolämpöjohdoissa ja samoin kaukojäähdytysjohdoissa käytetään yleisimmin juuri 

kutistemuhveja. Kutistemuhvit ovat alun perin suunniteltu esilämmitettävien maakaasu-



 
 
 

47

putkien liitosten eristämiseen, ja ne soveltuvatkin huonosti kaukojäähdytysverkon suu-

rille ja kylmille putkille. Liitoskohtien eristämistä on käsitelty laajemmin luvussa 8.1, 

sillä niiden katsotaan olevan suurin yksittäinen riskikohta kaukojäähdytysverkossa.  

Verkoston ulkopuolisille pinnoille voi kohdistua myös muita korroosiota lisääviä ulko-

puolisia uhkia. Esimerkiksi maaperään voi valua ja kellarijohtoihin roiskua erilaisia 

syövyttäviä kemikaaleja ja yhdisteitä, kuten jopa happoja, onnettomuuksien yhteydessä 

tai ihmisten toiminnan seurauksena. Kellarijohdot voivat altistua tulelle ja tulipaloissa 

mahdollisesti muodostuville syövyttäville savukaasuille. Tällaisia uhat ovat selvä riski 

kaukojäähdytysverkon luotettavuudelle, mutta niitä vastaan voi suojautua vain rajallisin 

keinoin. Kuitenkin ne on huomioitava jäähdytysverkkoa suunniteltaessa. 

Kuten edellä mainittua, monet yhdisteet nopeuttavat materiaalien korroosiota huomatta-

vasti. Esimerkiksi kloori ja erilaiset suolat lisäävät metallipintojen korroosiota selvästi. 

(Energiateollisuus 2006) Verkoston ulkopinnat voivat joutua kosketuksiin käytännössä 

lähes kaikkien tällaisten kemikaalien ja aineiden kanssa ja maaperä itsessään saattaa 

paikoin olla korroosionopeutta lisäävää, esimerkiksi vanhojen kaatopaikkojen kohdalla.   

5.3.2 Putkiston ulkopuolinen eroosio 

Teoriassa maaperän liike ja routiminen, sekä liikenteen aiheuttama tärinä ja maan läpi 

virtaava vesi aiheuttavat johtorakenteen uloimmalle pinnalle myös eroosiota. Koska 

käytännössä tällaiset liikkeet ovat hyvin pieniä, on niiden aiheuttama johtorakenteen 

pinnan eroosio putken käyttöiän aikana lähes olematonta. Niinpä rakennevaihtoehdon 

ulkopinnan materiaalin kestävyyttä pohtiessa on tärkeämpää huomioida muut tekijät 

kuin tällainen hidas kuluminen.  
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6. RAKENNEVAIHTOEHDOT 

Työssä keskitytään katu- ja kellarijohtojen rakennevaihtoehtoihin, jolloin tunnelijohto-

jen tarkastelu jätetään kokonaan työn ulkopuolelle. Näin siksi, että yhteiskäytössä ole-

vissa tunneleissa kaukojäähdytysverkolle asetetaan monia erityisvaatimuksia viran-

omaisten taholta, jolloin muutoksien teko kustannuksien alentamiseksi ei ole aina mah-

dollista, vaikka tekniset vaatimukset siihen täyttyisivätkin. Lisäksi nykyisen rakenteen 

katsotaan olevan tunneliolosuhteisiin riittävän toimiva ja edullinen. 

Koska kaukojäähdytysverkon suurimmiksi ongelmiksi määritettiin korroosionkesto sekä 

korkeat investointikustannukset, rajattiin tutkittavat rakennevaihtoehdot virtausputkien 

osalta muoviputkiin, pinnoitettuihin putkiin sekä ruostumattomasta teräksestä valmistet-

tuihin virtausputkiin. Muut metallit, kuten LVI-tekniikassa paljon käytetty kupari rajau-

tuvat työn ulkopuolelle korkean hintansa vuoksi. Suurissa putkikooissa ei yksinkertai-

sesti ole taloudellisesti kannattavaa käyttää teräksiä kalliimpia, mutta paremman kor-

roosionkeston omaavia metalleja. Kuparin hinta raaka-ainepörssissä on liki 9-kertainen 

teräkseen nähden (Taloussanomat 2009), jolloin rakentamisen kokonaiskustannukset 

karkeasti arvioiden kolminkertaistuisivat.  

Muoviputkien osalta tässä työssä keskitytään vain polyeteeniin, sillä vain PE- putkia on 

saatavissa vaadittavassa PN 16 paineluokassa kilpailukykyisin kustannuksin. Lisäksi 

polyeteeniputkien liitokset voidaan tehdä pusku- tai sähköhitsaamalla. Esimerkiksi hy-

vin yleisesti putkistoissa käytettävien PVC- putkien liitokset tehdään mekaanisilla lii-

toksilla, joihin sisältyy aina enemmän riskiä kuin kiinteisiin hitsiliitoksiin. Lisäksi me-

kaaniset liitokset vaativat vähintään ennakoivaa kunnossapitoa ja kunnonvalvontaa.   

Muoviputkia on käytössä mm. Ruotsissa kaukojäähdytysverkoissa ja lisäksi Lahden 

kaukojäähdytysjärjestelmä on tehty muoviputkesta.  

Eristeet sekä liitokset tarkasteltiin eri virtausputken ominaisuuksien perusteella siten, et-

tä eri materiaalien erilaiset vaatimukset huomioitiin mahdollisimman hyvin. Eri vaihto-

ehtoja on esitelty seuraavassa. 

6.1. Ruostumattomat teräkset 

Ruostumattomat teräkset valmistetaan lisäämällä hiiliteräkseen sopivaa seosainetta ku-

ten esimerkiksi kromia, jotka nostavat seoksen korroosionkestoa. (Lindroos et al 1986) 
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Ruostumattomina teräksinä pidetään rautaseoksia, joissa on kromia yli 10,5 %. Kromi 

muodostaa hapen kanssa reagoidessaan teräksen pinnalle passivoivan kromioksidikal-

von, joka kestää korroosiota erittäin hyvin ja pystyy uusiutumaan rikkoonnuttuaan. 

(Koivisto et al 2008) Koska korroosio on lähtökohtaisesti nykyisen kaukojäähdytysver-

kon suurin haaste, olisi ruostumattomien terästen käyttö näennäisesti helpoin ratkaisu 

tähän ongelmaan. Ruostumattomat teräkset eivät olisi niin alttiita verkoston ulkopuoli-

sen veden aiheuttamalle korroosiolle. Lisäksi ruostumattomat teräkset ovat lujempia ja 

mekaanisesti kestävämpiä kuin hiiliteräkset. Kuitenkin ruostumattoman teräksen, erityi-

sesti haponkestävän teräksen hinta on moninkertaisesti suurempi kuin hiiliteräksen. 

Esimerkiksi raaka-ainepörsseissä ruostumattoman teräksen hinta on tälläkin hetkellä 

(kevät 2009) noin kolminkertainen hiiliteräkseen nähden (Taloussanomat 2009) ja ha-

ponkestävä teräs on vielä tavallista ruostumatonta terästä kalliimpaa. 

Lisäksi ruostumatonta terästä on selvästi vaikeampaa hitsata kuin hiiliterästä, joten tä-

mäkään ei puolla ruostumattomien terästen käyttöä. Ruostumattomien terästen lämpö-

laajenemiskerroin on myös joillakin laaduilla jopa puolitoistakertainen hiiliteräkseen 

nähden, joten tämä lisäisi verkoston suunnittelun haastavuutta kohdissa, joissa ruostu-

mattomasta teräksestä valmistettu linja yhtyy hiiliteräslinjaan. Koska ruostumaton teräs 

on sähkökemiallisesti jalompi metalli kuin hiiliteräs, näissä kohdissa olisi myös suuri 

galvaanisen korroosion riski, joten todennäköisesti suorat liitokset eivät olisi edes järke-

viä. (Koivisto et al 2008, Energiateollisuus 2006)  

Ruostumattomilla teräksillä voi myös esiintyä jännityskorroosiota, jossa korroosiolta 

suojaavaan passiiviseen oksidikerrokseen syntyy pistemäisiä syöpymiä materiaalin si-

säisten tai ulkoisten vetojännitysten aikaansaamana. (Koivisto et al 2008, Energiateolli-

suus 2006) Myös monet kemikaalit, kuten erityisesti kloori, aiheuttavat putken pinnalle 

päästessään tällaista korroosiota. (Tekes 2002)   

Koska hiiliteräs ei virtausputkimateriaalina ole osoittautunut kaukolämmönkään mitta-

vammilla kokemuksilla kuitenkaan kovin hankalaksi materiaaliksi korroosion kannalta, 

ei ruostumattomia teräksiä tarkasteltu tämän työn puitteissa tämän laajemmin. Järke-

vämpää on keskittyä korroosion riskiä lisäävien uhkien, kuten vaikkapa ulkopuolisen 

veden, torjuntaan esimerkiksi eristystä parantamalla.  
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6.2. Pinnoitetut putket 

Verkoston korroosionkestoa voitaisiin lisätä myös pinnoittamalla hiiliteräksiset virtaus-

putket jollakin korroosiota hyvin kestävällä materiaalilla. Käytännössä kysymykseen tu-

levat tällöin erilaiset muovi- sekä metallipinnoitteet, kuten esim. alumiini, kromi, poly-

eteeni jne.  

Pinnoitettuja putkia tutkittiin Helsingin Energialla vuosituhannen alussa kun kauko-

jäähdytystä ryhdyttiin kehittämään, jolloin yhdessä Rautaruukin kanssa kehitettiin poly-

eteenillä pinnoitettuja putkirakenteita. Pinnoitettuja putkia valmistettiin kahdella eri pe-

riaatteella, joissa toisessa teräsputki pinnoitettiin paksulla HDPE- pinnoitteella, jolloin 

erillistä eristettä tai suojakuorta ei tarvittu. Kuvassa 5 on esitetty tällainen putkirakenne. 

 

Kuva 5. HDPE- pinnoitettu teräsputki  

 

Toinen rakennetyyppi koostui LDPE- pinnoitetusta teräsputkesta jossa oli vielä 

HDPE:stä valmistettu uloin pintakerros. Kuva rakenteesta on esitetty alla kuvassa 6. 

Kuvassa vaalea, paksumpi kerros on LDPE-tä, ja ohut musta kerros HDPE:tä. 
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Kuva 6. LDPE-HDPE- pinnoitettu teräsputki  

Tällaisia pinnoitettuja rakenteita käytettiinkin jonkin verran ja niitä on tällä hetkellä ka-

tujohtoina noin 0,5 kilometriä. Putkityypin ongelmana olivat kuitenkin noin 30 % kor-

keammat investointikustannukset, putkien raskaus, sekä saatavuus. Putkia olisi ollut 

saatavilla vain yhdeltä toimittajalta ja erikoisosien tekeminen olisi ollut hyvin hankalaa. 

Putkien asentaminen on myös melko haastavaa, sillä tällaiset putket painavat huomatta-

vasti 2Mpuk- putkia enemmän. (Pietilä 2009) Edellä mainituista syistä johtuen tällaisien 

putkien kustannuksia ei tutkittu tämän työn puitteissa enempää.  

Maakaasuputkistoissa käytetään yleisesti lähes vastaavanlaisia putkia. Niissä teräksinen 

virtausputki on pinnoitettu ensin ohuella korroosiota kestävällä epoksikerroksella, johon 

kiinnitetään adheesio- eli liimakerros. Liimakerroksen tehtävänä on kiinnittää ohut PE- 

kerros, joka suojaa epoksikerrosta mekaanisilta rasituksilta. Näin saadaan aikaan erittäin 

hyvän korroosionkeston omaava rakenne. Tällaistenkin putkien kustannukset ovat yk-

sinkertaisesti liian suuret kaukojäähdytysverkkoon. 

Markkinoilla on tarjolla myös termisesti pinnoitettuja putkirakenteita. Niissä teräsputket 

pinnoitetaan esimerkiksi leijupetitekniikkaa muistuttavalla menetelmällä. Pinnoitteena 

käytetään kaukojäähdytysputkissa yleensä tehtävään suunniteltuja polymeeriseoksia, 

mutta myös korroosiota hyvin kestäviä metalleja voidaan käyttää pinnoitteena. Pinnoi-

tus voidaan suorittaa myös sähköstaattisena sintrauksena, tai erilaisilla termisillä ruisku-



 
 
 

52

tus- tai lasermenetelmillä. Kaikilla menetelmillä pinnoite saadaan kiinnitettyä erittäin 

tasaisesti ja pitävästi, jolloin saavutetaan todella hyvä korroosionkesto. (Euroheat & 

Power 2008, Tekes 2001, Koivisto et al 2008) Markkinoilla olevat tämän tyyppiset put-

kijärjestelmät ovat eristämättömiä, joten ainakin kellarijohtoina ne olisi varustettava vä-

hintään jollakin hikoilueristeellä.  

Tekes:in vuosina 1997–2001 teettämässä ”Materiaalit energiatekniikan palveluksessa, 

KESTO – teknologiaohjelmassa” tutkittiin pinnoitteiden käyttöä erityisesti voimalaitos-

ten tulistimien putkistoissa. Tutkimuksissa todettiin pinnoitteiden parantavan kor-

roosionkestoa merkittävästi. Kaukojäähdytysverkon käyttöolosuhteet eivät ole likimain-

kaan yhtä vaativat kuin tulistimien. Täten voidaan olettaa pinnoitettujen putkien poista-

van korroosio ongelman täysin. Tämän saavuttamiseksi olisi pinnoitetut putket tosin 

kiinnitettävä pinnoitetta rikkomattomalla menetelmällä, kuten esim. laipoilla. Markki-

noilla olevat toimittajat ovat myös kehittäneet tätä tarkoitusta varten ns. pikakiinnitys-

järjestelmiä, jotka perustuvat mekaaniseen puristukseen pulttien välityksellä. Tällaisella 

asennusmenetelmällä läpimenoaika lyhenisi oleellisesti, mutta liitoksen luotettavuutta ei 

voida pitää hitsausliitoksen veroisena (Tekes 2001, Euroheat & power 2008)  

Voidaan sanoa, että edellä mainitut termisesti pinnoitetut putkijärjestelmät ovat materi-

aalikustannuksiltaan selvästi kalliimpia kuin tavanomainen käytössä oleva järjestelmä. 

Kuitenkin nopeampi asennus ja pidempi käyttöiän odote tekevät kokonaiskustannuksista 

tarkastelemisen arvoisen. Termisesti pinnoitettuja putkia on myös käytetty joissakin 

kaukojäähdytysjärjestelmissä ainakin Ruotsissa.  

6.3. Muoviputket 

Nykyisin käytetyn rakenneratkaisun suurimmaksi ongelmaksi teknisestä näkökulmasta 

tunnustetaan yleisesti hiiliteräsputken mahdollinen korroosio. Muoviputkia pidetään lä-

hes korroosiottomina materiaaleina, joten niiden käytöllä voitaisiin putkijärjestelmien 

luotettavuutta korroosion kannalta lisätä huomattavasti. (Korsman et al 2008) Muovi-

putkien materiaali- ja ennen kaikkea asentamiskustannuksissa arvioidaan olevan poten-

tiaalia investointikustannusten alentamiseen. Näistä syystä muoviputkiin kohdistuu 

suurta mielenkiintoa sekä kaukojäähdytyksen, että myös kaukolämmön tuottajien tahol-

ta. Toisaalta teräsputkissa ei esiinny Suomessa juuri lainkaan sisäpuolista korroosiota 

kaukolämpö- tai kaukojäähdytysverkoissa, vaan uhan verkostolle muodostaa vain ulko-
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puolinen vesi. Ulkopuolinen vesi ei kuitenkaan lisää muoviputkien korroosiota merkit-

tävästi. Muoviputkia käytetään monissa eri virtausputkijärjestelmissä, kuten mm. vesi-

johdoissa, paine- sekä viettoviemäreissä, suojaputkina, kaasuputkina, erilaisissa proses-

siputkistoissa sekä lattialämmitysputkina. Muoviputkia käytetään myös kaukojäähdy-

tysverkon virtausputkimateriaalina erityisesti Ruotsissa mm. Göteborgissa, jossa noin 

puolet lähes Helsingin järjestelmän kokoisesta kaukojäähdytysverkosta on rakennettu 

muovista ja myös Lahden Sibelius-talon kaukojäähdytyslinja on rakennettu muoviput-

kesta. (Energiateollisuus 2006, Järvinen 2008, Muoviteollisuus 2003, Vinka et al 2005, 

Nordenswan 2009, Frohm 2009) 

Muovit valmistetaan polymerisoimalla monomeereja, joina toimivat yleisesti esimerkik-

si eteeni, propeeni tai buteeni. Polymerisoinnissa esim. eteenin C2H4 hiilimolekyylien 

välinen kaksoissidos puretaan, ja molekyylit järjestetään uudelleen ketjumaiseen muo-

toon. Kuvassa 7 on esitetty polymerisoinnin periaate.  

 

Kuva 7. Polymerisoinnin periaate (Muoviteollisuus 2003) 

Ketjumaiset polymeerikuidut voidaan myös ristisilloittaa, jolloin ne muodostavat verk-

komaisen rakenteen. Tällainen molekyylirakenne mahdollistaa joustavan ja taipuisan 

ominaisuuden muovirakenteelle. Kuvassa 8 on esitetty esimerkkejä muovien molekyyli-

rakenteista.  
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Kuva 8. Polymeerien molekyylirakenteita (Muoviteollisuus 2003) 

Putkimateriaaleina käytetään useita erilaisia muovityyppejä, joista yleisimpiä ovat mm. 

PE eli polyeteeni, PP eli polypropeeni, PB eli polybuteeni, PVC eli polyvinyylikloridi 

sekä PEX eli ristisilloitettu polyeteeni.  Lisäksi PE:stä on olemassa useita toisistaan 

eroavia laatuja, jotka määritellään polyeteenin ominaistiheyden perusteella. Niistä kaksi 

yleisintä ovat LDPE eli matalatiheyspolyeteeni (Low-Density Polyethylene) sekä HDPE 

eli korkeatiheyspolyeteeni (High-Density Polyethylene). Niiden ominaisuudet poikkea-

vat jonkin verran toisistaan. Putkimateriaalina käytetään yleisemmin HDPE:tä, josta 

käytetään myös lyhennettä PEH (matalatiheyspolyeteenistä käytetään myös lyhennettä 

PEL). Myös nykyisen johtorakenteen suojakuori on PEH:iä. Lahdessa Sibelius-talon 

linja on puolestaan tehty PEL:stä. (Järvinen 2008, Energiateollisuus 2004)  

Muoviputkien mitoitus eroaa jonkin verran teräsputkien mitoituksesta. Muoviputkilla on 

käytössä ns. SDR- luku (Standard Dimension Ratio), joka kertoo ulkohalkaisijan ja sei-

nämäpaksuuden suhteen. Käytännössä PN 16 paineluokassa kaukojäähdytykseen sovel-

tuvilla putkilla SDR- luku on 11 ja PN 10 putkilla SDR- luku on 17,6. Muoviputkien si-

sähalkaisijat ovat siis selvästi pienempiä, kuin ulkohalkaisijaltaan samansuuruisten te-

räsputkien. Tämä ei sinänsä aiheuta ongelmia, mitoitus on vain tehtävä hieman eri taval-

la verkoston suunnittelussa.  

Tässä työssä keskityttiin lähinnä PE-putkiin, sillä Helsingin Energian kaukojäähdytys-

verkon mitoitusvaatimuksena käytetään PN 16 paineluokkaa, eivätkä muut putkityypit 

yllä tähän paineluokkaan käytettävissä putkikooissa taloudellinen näkökulma huomioon 

ottaen. Käytännössä siis vaaditut seinämäpaksuudet kasvavat muilla muovityypeillä lii-

an suuriksi, jotta niiden hinnat säilyisivät kilpailukykyisinä. (Euroheat & Power 2008) 

Lisäksi tässä työssä tarkastellaan materiaalien osalta vain hitsattavia rakennevaihtoehto-

ja, jolloin mekaanisesti liitettävät putket, pois lukien pinnoitetut putket, rajataan työn 

ulkopuolelle. Näin siksi, että mekaaniset liitokset vaativat periaatteessa kunnossapitoa, 
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ja mahdollisuuden tarkastuksiin. Lisäksi kiinteät hitsiliitokset oikein suoritettuna ovat 

selvästi luotettavampi vaihtoehto näin pitkän käyttöiän vaatimuksen omaavassa kauko-

jäähdytysverkossa. Niinpä polyeteeniä on esitelty tarkemmin luvussa 6.3.4  

Kuitenkin muilla putkityypeillä olisi monia merkittäviä etuja kaukojäähdytysverkon ra-

kennevaihtoehtona. Esimerkiksi ristisilloitettu molekyylirakenne mahdollistaa PEX- 

putkien keräämisen kiepille, jolloin niiden kuljetus, säilöntä sekä asennus helpottuvat 

erittäin paljon nykyisiin jäykkiin putkitankoihin nähden. Myös PB putkia voidaan kerätä 

kiepille. Tällaisessa rakenteessa liitosten määrä on selvästi pienempi, joten asennustyöt 

ovat selvästi nopeammat. (Korsman et al 2008) yhdessä kiepissä voi olla jopa satoja 

metrejä johtoa. Nopeammat asennustyöt tarkoittavat myös pienentynyttä haittaa liiken-

teelle ja ihmisille, jolloin suurien ja pitkäkestoisten katutöiden aiheuttamat negatiiviset 

vaikutukset tuotteen imagolle voidaan välttää. Lisäksi suunnittelutyö nopeutuu. Lujuus-

tekninen tarkastelu on huomattavasti helpompaa, kun esim. kiintopisteitä ei tarvita, vaan 

johto voidaan yksinkertaisesti asetella kaivantoon. Valitettavasti kiepille kerätyt putket 

ovat yleensä halkaisijaltaan melko pientä kokoluokkaa, sillä putken halkaisijan kasvaes-

sa kasvaa kiepin suurus nopeasti liian suureksi kuljetuksen kannalta ja lisäksi suurem-

mat putket vaativat suuremman taivutussäteen.    

Kuitenkin uusia kaukojäähdytysjärjestelmiä suunniteltaessa kannattaa käytettävän pai-

netason valinnassa ottaa huomioon mahdollisuus tällaisten muoviputkien käyttöön. 

Suunnittelussa olisi otettava huomioon koko verkoston rakentamiseen tehtävät inves-

toinnit ja verkon toiminnan vaatimat painetasot. Käytännössä olisi siis hyvä pohtia 

kuinka paljon kannattaa todella investoida siihen, että verkon paineluokka on esim. PEX 

putkien mahdollistaman PN 10 sijasta Helsingissäkin käytettävä PN 16. Mikäli kauko-

jäähdytykselle määritettävä maantieteellinen markkina-alue ei sisällä suuria maantie-

teellisiä korkeuseroja, jotka johtavat staattisen paineen vaatimuksen nousuun, voi PN 10 

riittää paineluokaksi kaukojäähdytysverkolle. Esimerkiksi suunnilleen Helsingin kokoi-

sessa Göteborgissa kaukojäähdytysverkon mitoituspaineena käytetään PN 10:ntä. 

(Sandberg 2009)   

Eräs vaihtoehto olisi myös rakentaa runkoverkosta erillään oleva, mahdollisesti alem-

malla PN- luokalla toimiva verkko. Verkon materiaalina voitaisiin silloin käyttää myös 

sellaisia muoviputkia, jotka eivät kustannuksiltaan ole kilpailukykyisiä PN 16 paineluo-

kassa, mutta olisivat edullisia alhaisemman paineluokan verkossa. Tällaiseen verkkoon 
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syötettäisiin jäähdytysenergiaa lämmönsiirtimen kautta runkoverkosta. Silloin toki me-

netettäisiin lämmönsiirtimen asteisuuden verran tehoa, mutta tällainen järjestely yhdis-

tettynä alhaisemmat rakentamiskustannukset omaavilla rakenteilla mahdollistaisi moni-

en uusien asiakkaiden liittämisen kaukojäähdytysverkkoon. Liitäntä voitaisiin tehdä 

myös esimerkiksi reduktioventtiilin kautta, kunhan vain varmistutaan, että yksittäiset 

paineiskutkaan eivät pääsisi vahingoittamaan alemman paineenkeston omaavaa verkos-

ton osaa.  

Esimerkiksi Helsingissä on nykyisen jäähdytysverkon läheisyydessä lukuisia pääosin 

asuinrakennuksista koostuvia alueita, jotka eivät ole nykyisellä rakennusmetodilla kan-

nattavia ja täten kiinnostavia kohteita kaukojäähdytyksen kannalta. Suurin osa näistä 

kiinteistöistä on ns. arvokerrostaloja, joissa osassa on jo kiinteistökohtainen jäähdytys-

järjestelmä. Lisäksi mm. Jätkänsaareen on suunnitteilla vanhan sataman tilalle uusia 

asuinkiinteistöjä. Tällaisten yksittäisten kiinteistöjen tehontarpeet ovat melko pieniä, 

vain parinsadan kilowatin luokkaa. Kuitenkin kiinteistökohtaisten jäähdytysjärjestelmi-

en hintataso on riittävän korkea, jotta kaukojäähdytys saattaisi pystyä kilpailemaan va-

pailla markkinoilla, mikäli rakentamiskustannuksia pystytään alentamaan. Tämä voisi 

onnistua käyttämällä PN 10 tai jopa PN 6 paineluokkaan suunniteltuja muoviputkia, 

vaikkapa esimerkiksi PEX tai polypropeeniputkia. Koska koko erillisen verkon tehon-

tarve olisi melko pieni, pysyisivät putkikoot melko pienessä, alle DN 300 kokoluokassa. 

Mahdollisuutta suureen paine-eroon ei täten tarvittaisi tehonsiirtoa varten, eikä staatti-

sen paineen vaatimus yleensä nousisi pienellä alueella liian korkeaksi muoviputkille.       

Olisikin siis syytä arvioida investointikustannuksissa saavutettavia hyötyjä (PEX edulli-

sempi, helpompi rakentaa jne.) investointien hyötyihin (mahdollisuus joihinkin ylimää-

räisiin alueisiin, esim. asuinalueet) vaikkapa perinteisellä nykyarvomenetelmällä. Lisäk-

si investoinnin kannattavuuden tarkastelussa voidaan käyttää nykyarvomenetelmän li-

säksi reaalioptiomenetelmää, joka huomioi mahdollisuuden juuri tällaisiin potentiaali-

siin tuottoihin. Myös HelenJäähdytys soveltaa tätä ajattelumallia. (Wirgentius 2008)       

6.3.1 Muovien ominaisuudet 

Muoveilla on muitakin ominaisuuksia korroosionkeston lisäksi, jotka lisäävät niiden 

kiinnostavuutta putkimateriaaleina. Näitä ovat mm. keveys, joka helpottaa asennustöitä 

sekä alhainen lämmönjohtavuus. Muoveilla on myös joitakin epäedullisia ominaisuuk-
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sia teräkseen nähden. Muovien lujuusominaisuudet ovat yleisesti selvästi terästä alhai-

semmalla tasolla, mutta ne ovat riittävän hyviä kaukojäähdytysverkolle.    

Muovien lämmönjohtavuus on selvästi teräksiä pienempi, muoveja pidetään itse asiassa 

lämmöneristeinä. (Järvinen 2008) Täten lämpöhäviöt kaukojäähdytysverkossa olisivat 

vielä nykyistäkin pienemmät. Kaukojäähdytyksen osalta muoviputket kyseenalaistaisi-

vat koko eristeen käytön, sillä yleensä välitön ympäristön lämpötila on hyvin lähellä 

meno ja/tai paluuputkessa virtaavan veden lämpötilaa, jolloin pelkkä virtausputken sei-

nämä antaisi riittävän eristyksen teknistaloudellisesta näkökulmasta. Tällöin myöskään 

suojakuorta eristeen kuivuuden varmistamiseksi ei tarvittaisi. Nämä muutokset luonnol-

lisesti alentaisivat investointikustannuksia merkittävästi. Liitteissä 2 ja 3 on esitetty pel-

kistetyt laskelmat eristämättömien muoviputkien lämpöhäviöistä maahan rakennettuna 

sekä kellarijohtona. Tulokset vahvistavat oletusta, ettei eristystä todella tarvittaisi aina-

kaan Suomen ilmastossa. Toisaalta kokemukset Göteborgista viittaisivat siihen, että mi-

käli putkilinja rakennetaan noin 600 mm syvyiseen kaivantoon, saattaa eristämättömän 

muoviputken lämpöhäviö kasvaa merkittävän suureksi Göteborgin ilmastossa. (Sand-

berg 2009) Mikäli muoviputkia käytettäisiin kellarijohtoina, kannattaisi ne kuitenkin va-

rustaa jollakin hikoilueristeellä, esimerkiksi nykyisin käytössä olevalla solukumilla. 

Markkinoilta löytyy myös muita hikoilueristeeksi suunniteltuja ratkaisuja, esimerkiksi 

alumiinilaminaatilla päällystettyjä vuorivillaeristeitä. Tällöin lämpöhäviöt pienenisivät 

edelleen ja toisaalta tällaisista eristeistä ei synny merkittäviä kustannuksia. 

Toisaalta muoviputkien lämpölaajeneminen on moninkertaista teräsputkiin nähden, jo-

ten verkoston rakenteellisen suunnittelun vaatimukset kohoavat. Suunnittelu ei kuiten-

kaan kaukojäähdytyksen lämpötilatasoilla muodostuisi ylitsepääsemättömän hankalaksi. 

(Pietilä 2009) Suunnittelussa olisi ehkä kuitenkin huomioitava myös muoviputkien hau-

raus teräsputkiin nähden. Siinä missä teräsputket kestävät kolhuja, työkaluja sekä suora-

naista ilkivaltaa, voisi muoviputkijärjestelmä vaurioitua kellareissa tai maahan rakennet-

tuna esimerkiksi ulkopuolisten töiden johdosta. Eli esimerkiksi nykyinen teräsputkijär-

jestelmä kärsii usein vain lieviä vaurioita kaivinkoneen kauhasta, mutta voidaan olettaa, 

että muovinen virtausputki ei kestä rikkoontumatta vastaavaa kohtelua.  

Kellareissa, joissa johdot ovat avonaisessa tilassa seinämillä tai katoissa on myös mah-

dollisuus ulkopuolisen toimijan aiheuttamiin vaurioihin. Kellareissa ongelman vakavuus 

korostuu, sillä virtaus putkissa saattaa olla 100 l/s luokkaa, jolloin putkirikko aiheuttaisi 
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helposti merkittäviä taloudellisia vahinkoja sekä kertaluontoisena eränä, että laajempana 

vahinkona kaukojäähdytyksen luotettavan maineen kärsiessä. Mahdollisia vahinkoja 

voitaisiin tässä tapauksessa rajata esimerkiksi varustamalla kellarilinjan sisääntulo 

moottoritoimisella venttiilillä, joka sulkeutuisi automaattisesti kellarilinjan paineen las-

kiessa vuototapauksessa.  

Muoviputket voitaisiin myös vauriomahdollisuus silmällä pitäen varustaa jollakin suo-

jakuorella, jollaiseksi soveltuisi joko toinen muoviputki, tai metallinen suojaputki. Peri-

aatteessa nykyinen teräsputkirakenne on juuri tällainen. Tällä menetelmällä menetettäi-

siin luonnollisesti osa potentiaalisesta kustannushyödystä, mutta sitä tukevat myös muut 

syyt, joita esitellään edempänä. On kuitenkin myös muistettava, että kaukojäähdytys-

putken rikkoontuminen ei alhaisista lämpötiloista johtuen aiheuta vastaavaa vaaratilan-

netta ihmisille, kuin kaukolämpöputkien mahdolliset vauriot.  

6.3.2 Happidiffuusio 

Diffuusiolla tarkoitetaan tässä massansiirtoprosessia, jossa seosten väliset erot aineiden 

pitoisuuksissa pyrkivät tasoittumaan. Diffuusiossa molekyylit siirtyvät pitoisuuserojen 

ajamana sattumanvaraisesti kohti tasapainotilannetta. Diffuusiota voidaan siis ajatella 

kahden seoksen yhdistymisenä, jolloin molempien seosten pitoisuudet alkuaineiden suh-

teen ovat lopulta yhtenevät. Kaasujen välillä diffuusio on nopeampaa kuin nesteiden 

kesken ja nesteillä diffuusio on nopeampaa kuin kiinteillä aineilla. (Incropera et al 

2007) Koska kaukojäähdytysverkon kannalta suurimmat ongelmat aiheutuisivat hapen 

lisääntymisestä verkossa, tarkastellaan tässä työssä vain happidiffuusiota. Olisi kuiten-

kin mahdollista, että kaukojäähdytysverkosta siirtyisi vesihöyrydiffuusion kautta vettä 

pois. Kuitenkin massavirta olisi häviävän pieni, eikä diffuusioprosessiin suuntaakaan 

pystyttäisi arvioimaan varmasti.  

Kaukojäähdytyksessä ja kaukolämmityksessä käytettävä vesi on yleisesti käsitelty jolla-

kin kaasunpoistomenetelmällä, Helsingin Energialla termisellä kaasunpoistolla, jolloin 

mm. kiertävän veden happipitoisuus on saatu lähelle nollaa. (Pyörälä 2009) Koska il-

man happipitoisuus on noin 21 %, tapahtuu diffuusiomassansiirtoa ilmasta putkissa 

kiertävään veteen, ellei putkimateriaali ole kaasutiivis. Käytännössä kaikki metallit ovat 

hapen suhteen tiiviitä, mutta muovit eivät sitä ole. Hapen kulkeutuminen verkkoon ta-

pahtuisi siis muoviputkilla putken läpi happimolekyylien kulkeutuessa muoviputken 



 
 
 

59

monomerimolekyylien välistä. Lisäksi on muistettava, että putken läpi kulkeutuneen 

hapen on myös liuettava kaukojäähdytysveteen.  Koska materiaalin lämpötilan noustes-

sa kasvavat molekyylien väliset etäisyydet (lämpölaajeneminen), kasvaa myös dif-

fuusionopeus lämpötilan noustessa. Toisaalta siinä missä diffuusionopeus suurenee put-

kimateriaalin lämpötilan kasvaessa, nousee hapen liukenemisnopeus veteen veden läm-

pötilan laskiessa. (Vinka et al 2005) Erilaisille muovilaaduille on määritetty läpäisyker-

toimia hapelle, joiden perusteella diffuusiomassavirtaa voidaan arvioida.  

Markkinoilla olevat suuren kokoluokan muoviputket eivät mitkään ole kaasutiiviitä ra-

kenteita, vaan niiden lävitse pääsee diffuusioprosessin kautta liukenemaan happea ver-

kossa kiertävään veteen. Tämä on saattaa olla merkittävä ongelma, koska kiertävän ve-

den happipitoisuuden noustessa kasvaa korroosioriski verkon metallisissa osissa sietä-

mättömäksi. Eräässä muoviputkia koskevassa tutkimuksessa havaittiin, että happidif-

fuusion kautta verkkoon pääsevä happi voi aiheuttaa jopa voimakkuudeltaan mm/vuosi 

luokkaa olevaa paikallista korroosiota. (Korsman et al 2008) Kyseisessä tutkimuksessa 

käsiteltiin polybuteenista kaukolämpöjohtoa, jossa virtaavan veden lämpötila oli tasolla 

70 °C, jossa sekä diffuusionopeus, että korroosio ovat voimakkaampia kuin kaukojääh-

dytysverkon alhaisemmassa lämpötilassa. Kuitenkin tulokset todistavat, että happidif-

fuusio on teknisestä näkökulmasta kaikkein suurin ongelma muoviputkien käytössä.  

Happidiffuusiota muoviputkien läpi voidaan toki pienentää kahdella tapaa. Muoviset 

virtausputket voidaan pinnoittaa jollakin kaasua läpäisemättömällä pinnoitteella, tai 

putkirakenteeseen voidaan lisätä jokin kaasusulkukerros. Pinnoitteena voitaisiin käyttää 

esimerkiksi EVOH:ia (eteeni/vinyylialkoholi). Tällaista ns. barrier- kerrosta käytetään 

yleisesti mm. asuinrakennusten lattialämmitysjärjestelmissä käytetyissä putkissa. Sitä ei 

ole juurikaan saatavilla suurissa putkikooissa, koska tarvetta tällaisille putkille ei ole ol-

lut olemassa.  Tällainenkaan järjestelmä ei olisi sataprosenttisen happitiivis, vaan jonkin 

verran happea pääsisi edelleen verkkoon. (Järvinen 2008, Korsman et al 2008) 

Kaasunsulkukerroksena voidaan käyttää myös mitä tahansa metallia, sillä metallit ovat 

luonnostaan kaasutiiviitä materiaaleja. Tällöin putkirakenteeseen lisättäisiin esim. ohut 

alumiinikalvo polyuretaanieristeen sekä PE- suojakuoren väliin. (Logstor 2009)  

Molemmissa ratkaisuissa ongelmiksi jäävät liitoskohdat. Kaasunsulkukerrokseen jää lii-

toksen kohdalle liitoksen kokoinen aukko, josta happi pääsee johtumaan virtausputken 
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pinnalle esteettä. Lisäksi voidaan olettaa, ettei diffuusio suuntaudu pelkästään virtaus-

putkeen päin, vaan kaasutasapainon perusteella voidaan olettaa hapen johtuvan myös 

putken suuntaisesti sulkukerroksen alla oleviin johdon osiin. Tällöin sulkukerros on lä-

hes täysin hyödytön. Barrier- kalvoa käytettäessä putket olisi liitettävä jollakin kalvoa 

rikkomattomalla menetelmällä, esim. mekaanisella liitoksella. Tällöin itse liitos voi olla 

kaasua läpäisevä. Venttiilien, ym. komponenttien kautta verkkoon pääsee nykyisellään-

kin jonkin verran happea, mutta vain hallittavissa olevia määriä.  

6.3.3 Muoviputkien liittäminen 

Juuri muoviputkien asennuskustannuksissa arvioidaan olevan mahdollisuus kustannus-

säästöihin. Tästä syystä seuraavassa esitellään pintapuolisesti joitakin yleisimpiä muo-

viputkien asennustekniikoita. 

Muoviputkien liitokset voidaan toteuttaa monella tapaa. Osa muoveista (PE ja PP) voi-

daan puskuhitsata sähköllä toisiinsa, jolloin liitoskohdasta saadaan teoriassa yhtä pitävä 

kuin putken rungosta. Muovien puskuhitsauksessa muovi sulatetaan ns. hitsauspeiliin 

johdetun virran avulla. Muoviteollisuuden ohjeiden mukaan liitettävien kappaleiden 

päät höylätään suoriksi ja puhdistetaan oksidista. Tämän jälkeen liitettävät kappaleet pu-

ristetaan hitsauspeiliä vasten, jolloin ne sulavat. Kun halutun tasoinen sulaminen on saa-

tu aikaan, hitsauspeili poistetaan ja liitettävät kappaleet puristetaan toisiaan vasten me-

kaanisesti. Tällöin muovikappaleiden molekyylit sulautuvat ja liitoksesta tulee teoriassa 

täysin yhtenäinen ja saumaton molekyylitasolla. (Muoviteollisuus 2003) Tällainen asen-

nusmenetelmä on selvästi nopeampi kuin metallimateriaalien hitsaus. Varsinainen hit-

sausvaihe kestää esimerkiksi ulkohalkaisijaltaan 200mm putkella vain noin 4 minuuttia, 

mutta liitoksen on kylläkin annettava jäähtyä puristuksessa vielä noin nelinkertainen ai-

ka.    

Muoveja voidaan myös sähkömuhvihitsata tai muhvihitsata. Sähkömuhvihitsausta käy-

tetään energia-alalla yleensä vain eristeiden liitoksissa virtausputkien sijaan ja sähköhit-

saus on yleisesti korvannut muhvihitsauksen. Sähkömuhvihitsausta on esitelty tarkem-

min kappaleessa 8. Sähkömuhvihitsaus virtausputken liitoksena soveltuu tilanteisiin, 

joissa puskuhitsaus ei esimerkiksi tilanpuutteen vuoksi ole mahdollista, tai vauriotilan-

teissa tehtäviin liitoksiin, joissa puskuhitsauksen vaatimaa puristusta ei ole mahdollista 

saada aikaan. Myös Göteborgissa kaukojäähdytysverkossa suositaan puskuhitsausta 
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sähkömuhvihitsauksen sijaan, mutta molempia menetelmiä käytetään yleisesti. Göte-

borg Energi on käyttänyt PEH- muoviputkia vuodesta 1994, eikä putkien liitoksissa tai 

niiden kestävyydessä ole ollut toistaiseksi merkittäviä ongelmia. (Sandberg 2009) 

Muoviputkissa voidaan myös käyttää laippa- sekä muita erilaisia mekaanisia liitoksia, 

joiden asentaminen on vieläkin nopeampaa kuin hitsattujen saumojen. Mekaaniset lii-

tokset perustuvat kaikki jollakin tapaa puristusvoimaan esimerkiksi pulttien välityksellä. 

Metalliputkien ja muoviputkien liittäminen kaukojäähdytysverkossa toteutetaan yleensä 

laipoilla. (Sandberg 2009) 

6.3.4 Polyeteeniputket 

Polyeteeni valmistetaan polymerisoimalla, eli järjestämällä ketjuun eteenimonomeereja. 

Polyeteenit jaotellaan niiden ominaistiheyden perusteella matala (LDPE) - ja korkeati-

heyspolyeteeneihin (HDPE tai PEH). Niistä HDPE:tä käytetään kaukolämpö- ja jäähdy-

tysputkien suojakuoren materiaalina. Polyeteenin tekee kaukojäähdytyksen kannalta 

mielenkiintoiseksi sen erinomainen korroosionkesto, keveys sekä alhainen lämmönsiir-

tokerroin (0,38 W/mK). PE putkien lämpölaajenemiskerroin on jopa 15 kertaa suurempi 

kuin teräsputkien, mutta koska kaukojäähdytysverkon lämpötilatasot ovat melko alhai-

set ja lämpötilaero on myös melko pieni, ei se aiheuttaisi suuria ongelmia. Sen sijaan 

suurempi haaste Helsingin Energian kaukojäähdytysverkolle olisi oletettavasti PE- put-

kien happidiffuusio. Polyeteeni ei nimittäin ole kaasutiivis materiaali, joten putkiston 

kautta verkkoon pääsisi oletettavasti diffuusioprosessin kautta happea, joka voisi aiheut-

taa happikorroosiota verkon teräsputkista valmistetuissa osissa. PE:n ominaisuuksiin 

kuuluu myös alttius UV-säteilylle. Ultraviolettisäteily aiheuttaa putkien kellastumista ja 

värimuutoksia, jotka eivät sinänsä ole merkityksellisiä, mutta samalla UV-säteily myös 

nopeuttaa PE-putkien vanhenemista. Tämän kompensoimiseksi lisätään putkiin usein 

valmistusvaiheessa stabilisaattoriaineita tai pigmenttiä. Koska jäähdytysverkkoa ei kui-

tenkaan rakenneta auringon valolle altistuviin paikkoihin, ei UV-säteily aiheuttaisi on-

gelmia. (Järvinen 2008, Koivisto et al. 2008, Muoviteollisuus 2003)  

Ruotsin kaukolämpöyhdistys (Svensk Fjärrvärme) on tutkinut PE- putkien aiheuttamaa 

korroosioriskiä kaukojäähdytysverkossa. Tutkimuskohteena oli Karlskronalaisen Af-

farsvärken Energi AB:n kaukojäähdytysverkko, jossa oli noin 2700m HDPE- johtoa, 

sekä 450 metriä hiiliteräsjohtoa. 
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Tutkimuksen kirjallisuusosassa määritettiin putken seinämän läpi verkon veteen liuke-

neva hapen massavirta PE 80 ja PE 100 polyeteeniputkille (Paineluokassa PN 10, luvut 

80 ja 100 viittaavat putken pitkäaikaislujuuteen yksikössä MPa). Ulkohalkaisijaltaan 

200 mm ja seinämäpaksuudeltaan 11,9 mm paksun PE 100 putken läpi laskettiin kulke-

van happea 0,75 grammaa metriä kohden ja PE 80 läpi 0,47 grammaa/metri vuoden ai-

kana. Tutkijat totesivat lisäksi maahan rakennetuissa johdoissa diffuusion aiheuttaman 

hapen massavirran olevan selvästi pienempi.  

Koska kaikki metallit muodostavat hapen kanssa tekemisiin joutuessaan lämpötilasta 

riippuen erilaisen oksidikalvon, kuluttavat johtorakenteen hiiliteräsosat jonkin verran 

happea. Tämä huomioon ottaen laskettiin tutkimuksessa korroosionopeuden lisäys poly-

eteenin ja hiiliteräksen erilaisilla suhteellisilla osuuksilla verkon materiaalina. Tarkaste-

lussa oli tasainen, yleinen syöpymä.  Tutkimuksessa todettiin, että mikäli teräsputkien 

pinta-ala on vähintään 5 % maahan rakennetusta polyeteenijohtojen pinta-alasta, ei put-

kien läpi liuennut happi aiheuta merkittävää korroosionopeuden lisäystä. Mikäli PE joh-

dot rakennetaan ilmalle alttiiseen tilaan (esim. kellarit), vastaavaksi suhdeluvuksi suosi-

teltiin 10 %: a.  

Tutkimuksessa suoritetuissa kenttätutkimuksissakaan ei havaittu merkittävää happidif-

fuusion aiheuttamaa syöpymän lisäystä hiiliteräksisissä testisylintereissä. Sen sijaan 

galvaanisesti ruostumattomaan teräkseen kiinnitetyissä hiiliterässylintereissä korroosio-

nopeus noin kolminkertaistui hapen vaikutuksesta. Tarkasteluajanjakso oli kokonaisuu-

dessaan 271 päivää.  Tutkimuksessa mitattiin samanaikaisesti myös verkon happipitoi-

suutta, jotta nähtäisiin nostaako happidiffuusio sitä merkittävästi. Lähellä nollaa olllut 

happipitoisuus ei kohonnut lainkaan, lukuun ottamatta 19 päivän ajanjaksoa, jolloin 

happipitoisuus nousi 3,4mg/l tasolle ja laski sitten hyvin lyhyessä ajassa lähtötasolle 

(n.1 päivä). Happipitoisuus kohosi samalle tasolle kuin happikadosta kärsivän vesistön 

happipitoisuus likimain on, joten mittausvirheen mahdollisuus lienee syytä huomioida.    

Ruotsalaisessa tutkimuksessa tutkittavat kappaleet altistettiin kaukojäähdytysvedelle hii-

literäsputkista otetussa sivuvirtauksessa. Tällöin testikappaleissa ei havaittu merkkejä 

pistemäisestä korroosiosta. Tutkimus ei kuitenkaan siis sulje pois Korsmanin esiin tuo-

maa pistemäisen happikorroosion mahdollisuutta muovi- ja hiiliteräsputken liittymä-

kohdassa. Ruotsalaisessa tutkimuksessa tosin todettiin, ettei ruotsista löydy kokemuksia 

tällaisista korroosio-ongelmista. (Vinka et al 2005) Tästäkään ei sinällään voida vielä 
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tehdä lopullisia johtopäätöksiä, sillä Ruotsissakin kaukojäähdytysverkko oli vuonna 

2005 keskimäärin alle 10 vuoden ikäinen. Näin lyhyessä ajassa ei todella voimakaskaan 

korroosio vielä ehdi syövyttää teräsputkia puhki. Nykyhetkeen mennessä tilanne ei ole 

kuitenkaan muuttunut, eikä muovia ja terästä yhdessä käyttävissä kaukojäähdytysver-

koissa ole ollut korroosio-ongelmia. (Nordenswan 2009) Myöskään Göteborgissa, jossa 

muoviputkien osuus verkosta on noin 50 %, ei korroosio-ongelmia ole esiintynyt. 

(Sandberg 2009) On kuitenkin muistettava, että kaukojäähdytysverkon elinikä pitää olla 

minimissäänkin selvästi lähempänä 50 vuotta kuin 20 vuotta.      

6.4 Yhteenveto 

Kaukojäähdytysverkon rakennevaihtoehdoiksi teknisten ominaisuuksien kannalta löy-

tyisi useita erilaisia vaihtoehtoja. Kustannuskysymys rajaa pois suuren joukon jalouden 

ansioista hyvän korroosionkeston omaavia metalleja, kuten esimerkiksi kuparin. Samoin 

ruostumaton teräs on liian kallis vaihtoehto. Tavallisen hiiliteräksin korroosionkestoa, ja 

siten luotettavuutta, voidaan parantaa pinnoittamalla se joko jollakin korroosiota hyvin 

kestävällä metallilla, kuten vaikkapa kromilla, tai vastaavasti jollakin muovilla. Tällai-

nen korroosionkestopinnoite olisi säilytettävä asennettaessa ehyenä sen toimivuuden 

varmistamiseksi. Tällöin virtausputkien liitokset tulisi tehdä jollakin mekaanisella liit-

timellä, kuten esimerkiksi laipalla, hitsauksen sijaan. Mekaaniset liitokset puolestaan ei-

vät ole yhtä luotettavia kuin hitsiliitokset, joten järjestelmän luotettavuus ei välttämättä 

paranisikaan.  

Muoviputket ovat luonnostaan lähes riskittömiä korroosion kannalta, mutta niiden me-

kaaniset ominaisuudet eivät ole metallien veroisia. Useita muovilaatuja ja rakenteita ei 

ole saatavissa Helsingin Energian kaukojäähdytysverkolta vaadittavassa PN 16 paine-

luokassa, jonka lisäksi muovimateriaalien iskunkestävyys on selvästi terästä huonompi. 

Näistä syistä johtuen muovimateriaaleista kaukojäähdytysverkkoon parhaiten soveltui-

sivat korketiheyksisestä polyeteenistä valmistetut muoviputket, vaikkakin muista muo-

vimateriaaleista valmistettuja muoviputkia voitaisiin käyttää PN 10 paineluokkaan ra-

kennetuissa verkoissa, tai joillekin alueille rakennetuissa erillisverkoissa. Potentiaalista 

riskiä piilee kuitenkin happidiffuusiossa muovisten virtausputkien läpi, joskin tämä ei 

ole aiheuttanut ongelmia Ruotsalaisissa kaukojäähdytysverkoissa, joissa PE 100 putkia 

on käytetty 2Mpuk- teräsputkien ohessa. Putkien läpi virtaavaan veteen kulkeutuva 

happimäärä näyttäisi olevan niin pieni, ettei se lisää korroosiota verkoston hiiliteräksi-
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sissä osissa. Toisaalta kaukojäähdytysverkot ovat iältään niin nuoria, ettei täyttä var-

muutta asiasta vielä ole. Taulukoon 2 on koottu eri rakennevaihtoehtojen tarjoamia hyö-

tyjä sekä ongelmia.  

Taulukko 2. Eri rakennevaihtoehtojen ominaisuuksia. 

Rakennevaihtoehto Hyödyt ja mahdollisuudet Ongelmat ja uhat 
     
    Hidasta rakentaa 

Nykyinen Käytöstä paljon kokemusta Korroosion mahdollisuus 
(2Mpuk ja Spiro)  ja osaamista Ulkopuolinen vesi 

      
     
  Hyvä korroosion kesto Hinta 

Ruostumaton teräs Kevyempi asentaa kuin  Vaativampi hitsaus 
      nykyinen rakenne Galvaaninen korroosio 
      
     

Pinnoitettu teräsputki, Hyvä korroosion kesto Saatavuus, hinta 
hitsattava   Raskas asentaa 
      
     

Pinnoitettu teräsputki, Hyvä korroosion kesto Mekaanisen liitoksen luo- 
pikakiinnitys Nopea asentaa  tettavuus 
      
     

    Happidiffuusio 
PE100  Hyvä korroosion kesto Käytöstä ei kokemusta 

  Kevyt, nopea asentaa Altis ulkopuoliselle vahin-
     gonteolle 
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7. RAKENNEVAIHTOEHTOJEN KUSTANNUKSET 

Tässä kappaleessa tarkastellaan eri rakennevaihtoehtojen kustannuksia kaukojäähdytys-

verkon rakenteena. Kappaleissa 5 ja 6 esitettyjen vaatimusten ja rakennevaihtoehtojen 

ominaisuuksien perusteella päädyttiin tekemään kustannusarvio PE100- muoviputkille. 

Kustannusvertailua varten valittiin vuosina 2008 ja 2007 toteutettuja verkon laajenta-

misinvestointeja eri kokoluokissa, joiden rakentamiskustannukset vastasivat kunkin ko-

koluokan keskimääräisiä kustannuksia mahdollisimman hyvin. Koska kustannusten ja-

kaantuminen eri kustannuskomponentteihin selvitettiin kappaleessa 4, voidaan uusien 

rakennevaihtoehtojen rakentamiskustannusten suuruutta arvioida suhteessa toteutunei-

siin rakentamiskustannuksiin. Käytännössä siis selvitettiin, kuinka paljon nämä raken-

tamisurakat olisivat maksaneet, mikäli ne olisi toteutettu vertailussa olevalla rakenne-

vaihtoehdolla. 

Kustannusvertailua varten pyydettiin budjettitarjoukset muutamilta toimittajilta PE100 

muoviputkista (GeorgFischer, KWH-pipe), sekä arviot niiden asentamiskustannuksista 

putkitöiden osalta paineluokassa PN 16. Kaikissa kyselyissä muoviputket määritettiin 

kuitenkin liitettäväksi puskuhitsaamalla. PE- putkien rakentamisessa maanrakennustöis-

sä ei tarvitse tehdä mitään poikkeavia järjestelyjä 2Mpuk-putken rakentamiseen verrat-

tuna, joten pelkkä putkiasennustöiden kustannusvertailu riittää. Maahan rakennettavia 

muoviputkia ei kannata eristää, mutta 2Mpuk-putkien liitosten eristyskustannuksien 

puuttuminen huomioidaan toki vertailussa muoviputkien eduksi.  

Materiaalien osalta kyselyihin saatiin luotettavat vastaukset, mutta asennustöiden osalta 

jouduttiin tässä työssä tyytymään jossakin määrin karkeisiin, putkitoimittajalta (Georg-

Fischer) saatuihin arvioihin. Tämä johtui ennen kaikkea siitä, että kaukojäähdytyksen tai 

kaukolämmönkään tiimoilta ei muoviputkien käytöstä ole juuri minkäänlaista kokemus-

ta, ja tästä johtuen Suomessa ei ole yhtään kaukojäähdytys tai kaukolämmitysverkkoihin 

liitettävien muoviputkien liitostöihin auktorisoitua urakoitsijaa. Myöskään sopivia kon-

takteja muoviputkia asentaviin urakoitsijoihin ei ollut olemassa, eikä niitä tämän työn 

puitteissa onnistuttu luomaankaan.   

Putkiasennustöiden toteutuneita kustannuksia kussakin kohteessa tarkasteltiin Helsingin 

Energialla käytössä olevan PipePlan- ohjelman perusteella. Ohjelmassa on eriteltyinä 
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kunkin urakan maanrakennus-, putki- sekä eristystyöt, ja ohjelmaan on syötetty myös 

mittauspöytäkirjat kustakin työstä. Mittauspöytäkirjoissa taas on eritelty energiateolli-

suuden urakointiohjeiden mukaiset työvaiheet ja niistä maksetut yksikköhinnat, sekä 

kuinka monesta yksiköstä on maksettu. Näin saadaan selville myös asennettujen haaroi-

tusten, kulmien ym. valmisosien kustannukset ja lukumäärät, jotta niiden käytöstä syn-

tyviä kustannuksia voidaan arvioida myös muoviputkilla. Venttiilit ja muut vastaavat 

komponentit jätetään tämän tarkastelun ulkopuolelle, koska muoviputkilla toteutetuissa 

johdoissa voidaan käyttää samoja venttiileitä ja muita komponentteja kuin nykyisissäkin 

johdoissa. Muoviputkesta tehdyssä verkossa voidaan toki käyttää myös muovisia kom-

ponentteja.  

Kerättyjen tietojen perusteella voidaan arvioida, mitkä olisivat PE 100- putkilla vastaa-

van johdon rakentamiskustannukset, sillä 2Mpuk- putkien asennuksessa tarvitaan joita-

kin työvaiheita, joita muoviputkien käytössä ei tarvita. Vastaavasti muoviputkien asen-

nus vaatii joitakin uusia työvaiheita. PipePlan- ohjelman, ja energiateollisuuden kauko-

lämpöjohtojen asennusta koskevien urakkatyöohjeiden perusteella valittiin kustannuk-

siltaan merkittävimmät työvaiheet, jotka sisällytettiin PE 100- putkien asennustyö-

kyselyyn.          

Lisäksi edellä kuvaillut laskelmat tehtiin PN 10 paineluokan PE 100- muoviputkilla. 

Näin siksi, että PN 10 olisi usein riittävä paineluokka kaukojäähdytysverkolle, erityises-

ti Suomen muissa kaupungeissa, ja lisäksi Helsingissäkin saattaisi olla kannattavaa teh-

dä joillekin alueille oma, alemmassa paineluokassa toteutettu erillisverkko. 

7.1 Case- tarkastelut  

7.1.1 Case 1. Lönnrotinkatu DN 500  

Ensimmäisenä tarkastelukohteena käytettiin liitteessä 2 esiteltyä Lönnrotinkadulla teh-

tyä, noin 140 metriä pitkää DN 500 johtorakennusurakkaa. Urakan materiaalikustan-

nukset sekä putki- ja eristystöiden kustannukset 2Mpuk- johtona olivat noin 77000€. 

Liitteessä 3 on esitetty pelkistetty kustannusarvio urakasta käyttäen PE 100 muoviput-

kia. DN 500 johdon korvaava PE 100 muoviputki PN 16 paineluokassa olisi ulkohal-

kaisijaltaan 630mm.  
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Tässä kokoluokassa ei tämän työn puitteissa kyselyistä huolimatta saatu käyttökelpoisia 

kustannusarvioita PE- putkien asennustöiden osalta, joten kustannuksia arvioitiin mate-

riaalien, sekä puskuhitsauksen kustannusten avulla. Laskelmissa ei siis ole mukana yh-

teen hitsattujen putkien maahan asentamiskustannuksia, tai putkien työmaalle kuljetta-

mista tai muuta vastaavaa, jotka normaalisti kuuluvat katujohtojen asennuskustannuk-

siin. Niinpä todelliset kustannukset todennäköisesti olisivat selkeästi laskelmissa esitet-

tyjä korkeampia. 

Liitteessä 4 esitettyjen laskelmien mukaan PE- putken rakentamiskustannukset olisivat 

jo nytkin hieman suuremmat kuin teräsputkilla rakentaessa. Huomattavaa on, ettei pai-

neluokan alentaminen laskelmien mukaan alentaisi kustannuksia juuri lainkaan, joten 

kustannusarvio ei todennäköisesti ole kovin realistinen. Kuitenkin voidaan todeta, ettei 

ole syytä olettaa todellisten kustannusten olevan merkittävästi alhaisempia, vaan päin-

vastoin todelliset kustannukset lienevät selvästi korkeammat. (Vihervaara 2009, Talus 

2009) 

7.1.2 Case 2. Kalevankatu DN 400/300 

Toisena case kohteena käytettiin Kalevankadulle rakennettua DN 400/300 katujoh-

tourakkaa, jossa rakennettiin noin 30 metriä DN 400 johtoa, ja 120m DN 300 johtoa. 

Urakan putkimateriaali ja putki- sekä eristystöiden kustannukset olivat 87000€. DN 400 

johdon korvaisi 500mm ja DN 300 johdon 400mm PE 100 muoviputki.  

Liitteen 5 laskelmien mukaisesti PE 100- muoviputkilla rakentaminen olisi selvästi kal-

liimpaa kuin teräsputkilla paineluokassa PN 16. Tämä siitäkin huolimatta, että suurem-

pien, halkaisijaltaan 500mm putkien asennustyöt sisältävät laskelmissa vain materiaalin 

ja hitsiliitoksen ensimmäisen Case kohteen tapaan. Sen sijaan 400mm putkille saatiin 

arvio katuun asennettuna. PN 10 paineluokassa kustannukset olisivat suunnilleen sa-

mansuuruisia teräsputkella rakentamiseen nähden.   

7.1.3 Case 3. Mannerheimintie DN 250/150 

Kolmas tarkastelu suoritettiin Mannerheimintiellä tehdylle DN 250/150 johdolle, jossa 

DN 250 johtoa rakennettiin 60m ja DN 150 johtoa 50m. Vertailuun otettavat kustannuk-

set olivat tässä urakassa noin 38000€. Korvaavien PE 100 johtojen halkaisija olisi 

315mm ja 200mm.  
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Liitteessä 6 olevien laskelmien mukaan nykyisessä paineluokassa tämän urakan toteut-

taminen tulisi maksamaan putkitöiden ja materiaalien osalta noin 33000€ ja PN 10 pai-

neluokassa noin 22000€.  

7.1.4 Case 4. Vyökatu DN 100 

Viimeinen case katujohtojen osalta käsitteli Vyökadulle rakennettua noin 100 metrin 

mittaista DN 100 johtoa. Kyseisen urakan vertailukustannukset olivat noin 21000€. 

Vastaavan tehon saisi siirrettyä 140mm muoviputkella. 

Liitteessä 7 on esitetty laskelma tästä urakasta sekä paineluokassa PN 16, että nimellis-

paineella PN 10 käyttäen 140mm kokoista PE 100 muoviputkea ja komponentteja. Tu-

loksista nähdään rakentamisen olevan selvästi halvempaa molemmissa tapauksissa ny-

kyiseen vaihtoehtoon nähden. PN 16 luokassa rakentaminen putkitöiden ja materiaalien 

kustannus olisi noin 14000€ ja alhaisemmassa paineluokassa noin 8300€.   

7.1.5 Case 5. Pohjoisesplanadi DN 250/200/150/100 kellari 

Kellarijohtojen osalta tarkasteltiin Pohjoisesplanadille rakennettua DN 250/200/150/100 

katujohtoa. Urakan kokonaispituus oli 35 metriä, joista DN 250 osuus oli 7m, DN 200 

6m, DN 150 15m ja DN 100 7 metriä. Vastaavat PE 100 muoviputkien dimensiot (SDR 

11) olisivat 315mm/250mm/200mm/140mm. PE 100- putket olisi lisäksi varustettava 

jollakin hikoilueristeellä. Eristämiskustannuksia arvioidaan alumiinivuoratun mineraali-

villan hinnan perusteella ja työn osuudeksi arvioidaan viikon työ 50 €/h tuntihintana. 

Kustannukset teräsputkella rakennettaessa olivat noin 31000€.  

Tämän kohteen kustannusarviot on esitetty liitteessä 8. Tässä case - tarkastelussa on 

jonkin verran epävarmuutta koskien 250mm putkia, sillä tähän kokoluokkaan ei juuri-

kaan valmisosia valmisteta. Niinpä kaikkien valmisosien kustannukset jouduttiin arvi-

oimaan.  Tuloksien perusteella voidaan arvioida PE 100- putkien olevan noin viiden-

neksen edullisempia kuin nykyinen Spiro- putkella tehty johto. Huomattavaa on, ettei 

tässä tapauksessa PN 16 ja PN 10 putkien hintaeroa juurikaan ole. 

7.2 Asennus ja valvonta 

Nykyisen kaukojäähdytysverkoissa käytettävän 2Mpuk- rakenteen käytöstä on koke-

muksia kaukolämpöjohdoissa jo 1970-luvulta lähtien. Tästä syystä käytännöt ja toimen-
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piteet työskentelyyn ja laadunvalvontaan ovat pitkälle kehittyneitä ja vakiintuneita. 

Suomessa kaukolämpöjohtojen rakentamisohjeista on vastannut ensin Suomen Kauko-

lämpöyhdistys ry, joka myöhemmin on liittynyt osaksi Energiateollisuus ry:tä. Energia-

teollisuus ry:hyn kuuluvat lähes kaikki Suomessa energian tuotannossa ja jakelussa toi-

mivat yritykset ja toimijat, jolloin Energiateollisuus ry toimii alan etujärjestönä. Euroo-

pan laajuisesti vastaava toimija on Euroheat & Power, jonka jäsen Energiateollisuus ry 

puolestaan on.  

Nykyisen käytännön mukaan kaukolämpöjohtojen asennusurakoissa käytetään vain 

Energiateollisuus ry:n sertifioimia materiaaleja sekä urakoitsijoita, jotka on koulutettu 

asennustöihin Energiateollisuuden haluamalla tavalla. Suomalaisiin käytäntöihin poh-

jautuva sertifiointi on leviämässä koskemaan koko Eurooppaa, jolloin Energiateollisuu-

den LT- laadunvarmistusmenettely korvautuu Euroheat & Powerin EHP- sertifikaatilla. 

(Energiateollisuus 2009)  

Koko nykyinen laadunvarmistusmenettely on siis rakennettu koskemaan 2Mpuk- ja 

Mpuk johtojen rakentamista kaukolämpölinjoissa, joskin sitä sovelletaan myös 2Mpuk- 

johtojen rakentamiseen kaukojäähdytysverkossa. Toistaiseksi vastaavia sertifiointeja ja 

auktorisointeja ei ole tehty koskemaan johtorakentamista PE 100- tai muilla muoviput-

killa, vaan muovihitsausauktorisoinnit ja asennusoikeudet koskevat vain suojakuorien 

liitosten hitsausta.  Myöskään sertifikaatteja muovisille putkielementeille tai komponen-

teille kaukolämpö- tai jäähdytyslinjoihin ei ole myönnetty. (Energiateollisuus 2009) 

Mikäli kaukojäähdytysverkoissa alettaisiin muoviputkia käyttää, olisikin riittävän kor-

kean laadun varmistamiseksi kenties Energiateollisuuden sertifioinnit saatava laajennet-

tua koskemaan myös kyseessä olevaa muovilaatua sekä elementtien ja komponenttien, 

että asennustöiden osalta. Toisaalta muoviputket tuskin tulevat lähivuosina yleistymään 

kaukolämpöjohtoina niiden terästä huonomman lämpötilan siedon takia ja koska kauko-

jäähdytys toimii toistaiseksi melko suppealla alueella, saattaisi olla myös järkevää miet-

tiä paikallisia ratkaisuja laadun varmistamiseksi. Muoviputkien laatua ja hitsausta kos-

kevia standardeja on toki olemassa ja joillakin putkitoimittajilla on omiakin vaatimuksia 

asennustöiden suorittajien ammattitaidolle. Kuitenkin vastuu laadusta olisi viime kädes-

sä verkkoa rakennuttavalla energiayhtiöllä, tässä tapauksessa Helsingin Energialla, joten 

vähintään henkilöstön kouluttaminen muoviputkilla tapahtuvan johtorakentamisen laa-

dunvalvontaan olisi ehdottomasti järkevää.          
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7.3 Johtopäätökset 

PE 100- muoviputkien kustannukset PN 16 paineluokassa ovat pienissä, DN 250 teräs-

putkea tehonsiirtokapasiteetiltaan vastaavassa alle 315mm kokoluokassa kilpailukykyi-

siä 2Mpuk- rakenteeseen nähden katujohtojen rakenteena. Tätä suuremmissa koko-

luokissa kasvanut seinämäpaksuus ja tästä johtuva suurempi materiaalin määrä tekevät 

teräsputkista selvästi edullisemman vaihtoehdon. PN 10 kokoluokassa vastaavasti muo-

viputkien kilpailukyky säilyy hieman suurempiin kokoluokkiin, sillä materiaalin määrä 

putkien seinämissä ei nouse yhtä suureksi. Kellareihin rakennettavissa johdoissa PE 

100- putket olivat myös kilpailukykyisiä. Lisäksi kellareihin rakennettaessa muoviput-

kien keveys ja muokattavuus todennäköisesti lyhentäisi työmaiden läpimenoaikaa, jon-

ka lisäksi aina riskialttiiden tulitöiden määrä vähenisi oleellisesti.   

Tässä työssä esitellyt laskelmat perustuvat budjettitarjouksiin, joiden ei voida olettaa 

vastaavan tarkkuudeltaan aivan todellista markkinatilannetta. Lisäksi kyselyiden laati-

misessa havaittiin yhteisen kielen puuttuvan varsinkin asennustöiden osalta muoviputki-

toimittajien sekä kaukojäähdytys/kaukolämpötoimijoiden välillä. Tämä aiheuttaa tulok-

siin jonkin verran virhettä ja epävarmuutta, mutta tuloksia voitaneen pitää melko luotet-

tavina. Toisaalta kaikkia haluttuja tietoja ei myöskään tässä työssä esiteltyihin laskel-

miin saatu, vaan esimerkiksi suurissa kokoluokissa putkien asennustyöstä ei saatu arvio-

ta kuin putkien liitäntätöiden osalle. Tämä tarkoittaisi hienoista lisää todellisiin koko-

naiskustannuksiin, mutta toisaalta varsinainen kilpailutus todennäköisesti laskisi yleistä 

hintatasoa hieman. Lisäksi Helsingissäkin putkitöiden hinta on aina jonkin verran riip-

puvainen työmaan sijainnista, eikä tätäkään kyetty ottamaan näissä laskelmissa huomi-

oon, sillä tarjoukset ovat lopulta riippuvaisia vain urakoitsijoiden toimista. Niinpä saa-

tuihin tuloksiin tulee suhtautua suuntaa antavina, mutta niiden antamaa tulosta muovi-

putkien kilpailukyvystä voidaan pitää melko realistisena. Näin siksi, että tulokset ovat 

samansuuntaisia Göteborg Energin kokemusten kanssa.  

Laskelmien perusteella voidaankin todeta, että PE 100- putket ovat yksi varteenotettava 

vaihtoehto kaukojäähdytysverkon rakenteeksi, erityisesti mikäli mitoituspaineena käy-

tettäisiin PN 10 paineluokkaa. Koska muoviputkia ei kannattane eristää kellareita lu-

kuun ottamatta ainakaan Helsingin olosuhteissa, ja muoviputkien keveys ja muokatta-

vuus teräsputkiin nähden oletettavasti lyhentäisivät työmaiden läpimenoaikaa, olisi 

muoviputkien käyttö mahdollista myös Helsingin Energian kaukojäähdytysverkossa.  
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Kokemuksia ja käytäntöjä muoviputkilla rakentamisesta ei kuitenkaan Suomessa juuri-

kaan ole kaukojäähdytyksen tai kaukolämmön alueella, joten yhdelläkään asennustöitä 

suorittavalla yrityksellä ei esimerkiksi ole Energiateollisuuden tai Euroheat & Powerin 

hyväksymää laadunvalvontajärjestelmää. Koska PE 100 muoviputket vaikuttaisivat kui-

tenkin olevan tietyissä tapauksissa selvästi edullisempia, ja täten mahdollistavan joille-

kin uusille alueille laajentumisen, kannattanee laadunvalvonta saattaa vaaditulle tasolle. 

Laadunvalvonta koskee urakoitsijoiden pätevyyttä, joten auktorisoinnin ensimmäisenä 

hankkiva yritys pääsisi toimimaan markkinoilla yksin, joten halukkuutta auktorisointiin 

luulisi urakoitsijoilta löytyvän. Mikäli laadunvalvonta saadaan riittävälle tasolle, kannat-

taisi Helsingissä kokeilla muoviputkien käyttöä nykyisen kaukojäähdytysverkon raken-

teen osana ainakin pienempien putkien osalta. Näin saataisiin kokemusta mahdollisia 

PN 10 paineluokassa toteutettuja erillisverkkoja varten.  
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8. NYKYISEN RAKENNEVAIHTOEHDON PARANTAMINEN 

Työn puitteissa tarkasteltiin myös nykyisen rakennevaihtoehdon parantamismahdolli-

suuksia ja rakentamisen uusia vaihtoehtoja. Tässä kappaleessa on esitelty mahdollisuuk-

sia nykyisen rakennevaihtoehdon luotettavuuden parantamiseksi, sekä potentiaalisia ra-

kentamiskustannusten alentamismenetelmiä. Koska suurin ja riskialtein osa verkosta on 

maahan rakennetut katujohdot, tutkittiin rakentamiskustannusten alentamismahdolli-

suuksia nimenomaan katujohtojen rakentamisessa. Myös kaukolämmön puolella suurin 

osa vaurioista esiintyy juuri katujohdoissa. 

Koska rakenteeltaan yhtenevien kaukolämpöverkkojen yleisin vauriosyy katujohdoille 

oli epätiivis liitoseristys, ja eristystöiden kustannusten todettiin olevan lähes merkityk-

settömiä, tutkittiin työn puitteissa uusia liitoseristysvaihtoehtoja. Nykyisin liitoseristee-

nä käytetään kutistemuhveja, joiden luotettavuus voidaan täten kyseenalaistaa. Tästä 

syystä seuraavassa kappaleessa esitellään sähköhitsaamalla kiinnitettäviä liitosjatkoksia, 

eli yleisemmin sähkömuhveja.  

Kappaleen 4 perusteella todettiin, että maanrakennustöissä ja putkitöissä olisi mahdolli-

suuksia merkittäviin kustannussäästöihin. Maanrakennustöiden kustannusten alentami-

seen mahdollisuuden tarjoaisivat ns. ojattomat rakentamismenetelmät, eli erilaiset po-

raustekniikat. Nykyiselle rakenteelle putkiasennustöiden kustannusten alentamiseksi ei 

löydetty varsinaisia uusia menetelmiä, joskin todettiin, että etukäteen valmistettujen osi-

en, kuten esim. käyrien käyttöä entisestään lisäämällä kustannuksia voitaisiin alentaa ja 

luotettavuutta parantaa.  

8.1 Sähkömuhvit 

Kaukojäähdytysverkolta vaadittava elinikä on vähintään 50 vuotta. Suurimman uhan 

Helsingin Energian kaukojäähdytysverkolle aiheuttaa verkoston ulkopuolinen vesi, joka 

hiiliteräksisille virtausputkille päästessään aiheuttaisi vakavaa korroosiota. Verkon suu-

rimmaksi ongelmakohdaksi ja riskinaiheuttajaksi arvioidaan täten liitoskohdat, jotka on 

nykyisin eristetty kutistemuhveilla. Kutistemuhvien luotettavuutta ei pidetä asennustek-

niikasta johtuen kovin korkeana. Myös Energiateollisuuden keräämät vuosittaiset tilas-

ton tukevat tätä väitettä, sillä jopa noin 60 % kaikista vaurioista syntyy epätiiviin lii-

toseristyksen johdosta. (Energiateollisuus 2008c) 
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Ruotsissa tehdyissä tutkimuksissa eri valmistajien kutistemuhvien pitävyyttä tutkittiin 

laboratoriomenetelmin DN 50 ja DN 250 kokoluokissa. Yhtä poikkeusta lukuun otta-

matta muhvit olivat tiiviitä, mutta tutkimuksessa muhvit asennettiin melko hyvissä olo-

suhteissa ja tekijät totesivatkin todellisten työmaaolosuhteiden heikentävän lopputulos-

ta. (Sällberg & Forsaeus Nilsson 2008) Lisäksi tutkimuksessa muhvit asennettiin mark-

kinoilla toimivan eristysurakoitsijan toimesta, jolloin voidaan olettaa, että työn laatuun 

on panostettu urakoitsijan toimesta selvästi tavanomaista käytäntöä enemmän. Näin sik-

si, että Helsingissäkin on olemassa kokemuksia tapauksista, joissa auki kaivetun linjan 

kutistemuhvit olivat liikuteltavissa käsivoimin. (Pietilä 2009) Tällöin liitos ei varmasti-

kaan ole ollut vedenpitävä.  

Koska nykyinen käytössä oleva kutistemuhvi arvioitiin melko epäluotettavaksi, tarkas-

teltiin työn puitteissa myös muita liitosvaihtoehtoja. Markkinoilla on tällä hetkellä tar-

jolla 4 eri liitostyyppiä: kutistemuhvi, TSC- sähköhitsausmuhvi, SWJ- muhvi sekä EW- 

sähköhitsausmuhvi. TSC-, SWJ- sekä EW-muhvit perustuvat muovin sähköhitsaukseen 

ja niitä kaikkia voidaan pitää kutistemuhvia luotettavampana ratkaisuna. Kaikki liitokset 

eristetään PUR-vaahdolla liitoksen teon jälkeen. Eri muhvityypit on esitelty seuraavas-

sa. Muhvityyppien kustannusvertailu on esitelty luvussa 8.2. 

8.1.1 EW- muhvi 

EW- muhvi koostuu PE-holkista ja kahdesta kupariverkkopannasta. Muhvin asennus 

koostuu viidestä työvaiheesta: valmisteluista, kupariverkkopantojen kiinnityksestä, 

muhvin kutistamisesta, kiristyspantojen asennuksesta sekä itse sähköhitsauksesta.  

Valmisteluvaiheessa muhvi sekä suojakuori liitoksen kohdalta puhdistetaan. Holkin 

paikka määritellään ja merkitään suojakuoreen. Tämä työvaihe sisältyy kaikkien muhvi-

tyyppien asentamiseen, joten se ei lisää läpimenoaikaa. 

Kun valmistelut on tehty, kiinnitetään kupariverkkopannat suojakuoriin siten, että nii-

den uloin reuna on noin 30 mm holkin ulkoreunasta liitoskohtaan päin valmiissa liitok-

sessa. Kuparipantojen päät eivät saa kosketta toisiaan ja niiden väliin on jätettävä vähin-

tään 6-8mm väli oikosulun välttämiseksi. Kuparipantojen päissä olevat hitsausjohteet on 

myös väännettävä erilleen toisistaan. Kupariverkkopannat kiinnitetään nitomalla suoja-

kuoreen, joten tämä työvaihe on melko lyhytkestoinen. 
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Tämän jälkeen holkki liu’utetaan merkitylle kohdalle kuparipantojen päälle. Tämän jäl-

keen holkki on kutistettava koskettamaan kuparipantoja käyttäen esim. puhalluslamppua 

samaan tapaan kuin kutistemuhvin asennuksessa. Työvaihe lisää periaatteessa läpi-

menoaikaa, mutta kutistuksen ei tarvitse olla yhtä perusteellinen kuin kutistemuhvin 

asennuksessa, sillä työvaiheen tarkoituksena on vain saattaa muhvin sisäpinta kosketuk-

siin kuparipantojen kanssa, eikä muodostaa vedenpitävää liitosta.  

Kun holkin päät on kutistettu koskettamaan kuparipantoja, puristetaan ne vielä puristin-

pantojen avulla lujasti suojakuoreen kiinni holkin päistä. Työvaihe on periaatteessa yli-

määräinen kutistemuhvien käyttöön nähden ja täten pidentää läpimenoaikaa.  Lopuksi 

EW- muhvi kiinnitetään suojaputkeen johtamalla kupariverkkopantoihin sopiva sähkö-

virta, jolloin suojaputki ja holkki sulavat toisiinsa kiinteästi kiinni.  Hitsaustietokonee-

seen syötetään putken ulkohalkaisija ja kone määrittää ja syöttää oikean suuruisen säh-

kövirran pantoihin. (Salling Plast 2009) Kuvassa 9 on esitetty leikkaus EW- holkkilii-

toksesta asennettuna. Kuvassa näkyy PE- pintojen välissä oleva hitsausvastuksena toi-

miva kupariverkko. 

 

Kuva 9. EW- sähköhitsausmuhvin leikkaus  
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Huomioitavaa on, että tällä tekniikalla saadaan kerralla kiinnitettyä holkki molemmista 

päistään, joten läpimenoajan ei oleteta kokonaisuudessaan kasvavan juuri lainkaan. Lii-

toksen teon jälkeen holkki myös koeponnistetaan ilmalla, jolloin voidaan varmistua lii-

tosten pitävyydestä.  

8.1.2 TSC- muhvi 

TSC- muhvi koostuu PE- holkista sekä kuparilankapannasta. TSC- muhvin holkki on 

muista sähkömuhvityypeistä poiketen halki pituussuunnassa, jolloin holkki voidaan lait-

taa paikoilleen liitoskohdan päälle liu’uttamatta. TSC- muhvi kiinnitetään päistään sa-

malla tavalla kuin EW- muhvi, eli suojakuoren ja holkin välille muodostuu saumaton 

kiinteä liitos. Koska holkki ei ole pituussuunnassa ehjä, joudutaan siihen tekemään koko 

muhvin matkalta pituussuuntainen hitsaus työmaalla. Työmaaolosuhteista johtuen voi-

daan tätä pitää ylimääräisenä riskinä ja se joka tapauksessa kasvattaa läpimenoaikaa. 

Läpimenoaika TSC- muhveilla onkin osoittautunut selvästi kutistemuhveja suuremmak-

si.  

Kuvassa 10 on esitetty leikkaus TSC- muhvista. Kuvassa näkyvä pitkittäinen juova on 

työmaalla tehtävä ylimääräinen hitsi. Puoliympyrän muotoinen kohouma on eristeen 

täyttöä ja koeponnistusta varten poratun reiän tulppa. TSC- muhvilla tehtäviin eris-

tysurakoihin sisältyy siis myös koeponnistus ilmalla, joten liitokset lienevät vedenpitä-

viä. Lisäksi erään putkitoimittajan takuun voimassaolo vaatii heidän hyväksymänsä 

TSC- liitoksen käyttöä, mutta tätä voidaan pitää vain kilpailuedun tavoitteluna.  (Pietilä 

2009)  
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Kuva 10. TSC- sähköhitsausmuhvin leikkaus  

 

Viimeisimpien käyttökokemuksien mukaan TSC- muhvit ovat osoittautuneet jossain 

määrin epäluotettaviksi juuri pituussuuntaisen sähköhitsin vuoksi. Monissa kaupungeis-

sa on jouduttu korjaamaan TSC- muhvilla eristettyjä johtoja, joissakin vain 6 vuoden 

käytön jälkeen. (Pietilä 2009) 

8.1.3 SWJ- muhvi 

SWJ- muhvi koostuu holkista sekä ennen asennusta nauhamaisesta SWJ- hitsausren-

kaasta. Itse holkki on HDPE: stä valmistettu kutistumaton määrämittainen rakenne, joka 

liu’utetaan teräsputken hitsauksen jälkeen liitoskodan päälle. Holkin sisähalkaisija on 

muutamia millejä putkilinjan PEH- suojakuoren ulkohalkaisijaa suurempi, joten holkkia 

on helppo liikutella suojakuoren päällä. SWJ- nauha on ontto ja poikkileikkaukseltaan-

kin rengasmainen komponentti, jonka tehtävänä on periaatteessa toimia tukirakenteena 

hitsausvastuksena toimivalle kuparilangalle. (Pietilä 2009) 

Kun holkki on liu’utettu oikealle kohdalle, työnnetään SWJ- rengas holkin ja suojakuo-

ren väliin siten, että SWJ- rengas kiertyy suojakuoren ympärille renkaaksi jääden vain 

muutamia millejä avonaiseksi päistään. SWJ- rengas joutuu siis puristuksiin holkin ja 
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suojakuoren väliin. Onton rakenteen ansiosta SWJ- rengas painuu jonkin verran kasaan, 

mutta suojakuori-rengas-holkki rakenne on tämä huomioiden mitoitettu tiiviiksi koko-

naisuudeksi.  SWJ- renkaaseen syötetään sähkövirta, jolloin sekä suojakuoren, että hol-

kin PE- muovi sulavat kiinni SWJ- renkaaseen muodostaen tiukan liitoksen. SWJ- ren-

gas on valmistettu eri materiaalista kuin holkki ja johdon suojakuori, joten liitosta ei 

voida pitää aivan yhtä luotettavana kuin esimerkiksi saumatonta PE-PE sähköhitsauslii-

tosta. (Pietilä 2009) Kuvassa 11 on esitetty leikkaus kiinnitetystä SWJ- liitoksesta. Ku-

vassa alempi, suurempi, musta PE- kappale on virtausputkea ja ylempi jatkosholkkia. 

 

Kuva 11. SWJ- sähköhitsausmuhvin leikkaus 

Asentamisen jälkeen holkkiin porataan reikä, liitokset koeponnistetaan ilmalla sekä eris-

tetään lopuksi PUR-vaahdolla. Liitosta voidaan pitää täten selvästi luotettavampana 

kuin kutistemuhviliitosta ja tällä asennusmenetelmällä saadaan muhvi liitettyä samanai-

kaisesti molemmista päistään. Näin myöskään putkilinjan rakentamisen läpimenoaika ei 

kasva merkittävästi.  

Helsingin Energia käyttää SWJ- muhveja tunnelijohdoissa, joissa verkostoa uhkaa vain 

tippuva ja mahdollisesti putkilinjan pinnalle kondensoituva vesi. SWJ- muhvia ei ylei-

sesti käytetä Helsingin Energian katujohdoissa, koska kahden eri aineen välinen sähkö-
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hitsausliitos ei ole yhtä luotettava kuin samasta aineesta valmistettujen kappaleiden lii-

tos. (Pietilä 2009) Tällöinhän sähköhitsiliitoksen hyöty ei tulisi maksimoitua, vaan valit-

taisiin vain toisiksi paras rajahyöty parasta vastaavilla rajakustannuksilla. SWJ- muhve-

ja voisi kuitenkin käyttää myös kellariolosuhteissa.  

Lisäksi kuten kuvasta 11 käy ilmi, nousee liitoskohta renkaan paksuuden verran muun 

johdon yläpuolelle. Tähän kohtaan kohdistuisi katujohdoissa linjan lämpölaajenemisen 

johdosta erittäin suuria voimia ympäröivän maan vastustaessa laajenemista, jolloin put-

kesta kohoava liitos joutuisi linjan kasvaessa pituussuuntaan työntämään maa-ainesta 

tieltään. Oletettavasti kaikki liitokset eivät tätä kestäisi, vaan SWJ- rengas irtoaisi put-

kesta ja vesi pääsisi virtausputken pinnalle korroosiota aiheuttamaan.  

8.2 Liitosvaihtoehtojen kustannukset 

Helsingin Energian saamista urakkatarjouksista kerättyjen hintojen perusteella vertail-

tiin eri liitosvaihtoehtojen vaikutusta verkoston rakentamisen kokonaiskustannuksiin. 

Taulukossa 657464 on esitetty eri liitosvaihtoehtojen yksikköhinnat töineen. EW- muh-

veille ei ollut urakkakyselyä tehty liitostöiden osalta, joten EW- muhveille työn kustan-

nuksena käytettiin TSC- muhvin työn arvoa. Tämä alkuarvaus tehtiin, koska TSC- 

muhvilla tehty eristystyö oli kaikkein kallein. Näin varmistutaan siitä, ettei EW- muhve-

ja arvioida ainakaan merkittävästi liian edullisiksi. Kuitenkaan kaikista muhvityypeistä 

ei ollut saatavilla tarjouksia kaikille DN kooille. Niinpä taulukossa 3 olevat hinnat ovat 

putkikoolle DN 500, lukuun ottamatta EW- muhveja, joista oli olemassa tarjous vain 

DN 600 koolle ilman töitä. Myöskään ei ollut olemassa tarjousta, jossa kutistemuhvin 

asennuksen työn ja tarvikkeiden osuus olisi ollut eriteltynä, vaan käytössä oli vain ko-

konaisyksikköhinta. Tämä ei sinänsä aiheuta virhettä.  

Taulukko 3. Liitosvaihtoehtojen yksikkökustannukset 

Muhvityyppi 
Komponentit 

[€] Työ [€] Yhteensä [€] 

Kutiste DN 500     332 

SWJ DN 500 228 204 432 

TSC DN 500 205 221 426 

EW DN 600 256 221 477 
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Laskelmissa on vertailtu vain itse muhvien ja siihen liittyvien, verkkoon kiinteästi liitet-

tävien osien kustannuksia lisättynä henkilötyön kustannuksilla. PUR- vaahdon asennus 

ei sisälly laskelmiin. Tällä ei sinänsä ole merkitystä, koska polyuretaanivaahdotus sisäl-

tyy kaikkiin liitostyyppeihin. Täten laskelmissa ei synny virhettä tästä syystä. Liitoksille 

laskettiin ensin yksikkökustannus johdon rakentamisessa yksinkertaisesti summaamalla 

kustannuskomponentit yhteen, jonka jälkeen laskettiin eri muhvityyppien kustannusten 

vaikutus verkon rakentamisen kokonaiskustannuksiin. Tämä suoritettiin vertaamalla 

keskimääräisiä rakentamiskustannuksia sähkömuhvien aiheuttamaan kustannusten nou-

suun, kun liitosväliksi arvioitiin 10m. 10 m valittiin liitosvälin parametriksi 12 metrin 

sijaan liitäntöjen, venttiilien ym. johdon poikkeavuuksien huomioimiseksi. Kutistemuh-

vin ja EW- muhvin vertailu suoritettiin kokoluokassa DN 600 ja kutistemuhvin yksik-

köhintana tässä kokoluokassa käytettiin 365€:a. Keskimääräisinä rakentamiskustannuk-

sina käytettiin aiemmin taulukossa 3 esitettyjä arvoja. Vertailu on esitetty taulukossa 4.  

Taulukko 4. Sähkömuhvien kustannusvertailu kutistemuhviin 

Muhvityyppi Ero kutiste [€] Ero [%] 
Ero kutiste 

[€/m] 
Rak.Kust.Muutos 

[%]  

SWJ DN 500 100 30,1 10 0,79 

TSC DN 500 94 28,3 9 0,74 

EW DN 600 113 31,0 11 0,89 
 

Edellä esitettyjä kustannustietoja ja vertailuja voi pitää luotettavina siinä mielessä, että 

ne kertovat sähkömuhvien ja itse asiassa kaikkien liitostyyppien rakentamiskustannus-

ten olevan käytännössä merkityksettömän pieniä kokonaisuuden kannalta. Prosentin 

luokkaa oleva kokonaiskustannusten nousu on hyväksyttävällä tasolla. Vaikka sähkö-

muhvit ovat yksikköhinnaltaan jopa 30 % kutistemuhveja kalliimpia, on niiden käyttö 

silti perusteltua verkoston luotettavuuden paranemisen, sekä käyttöiän oletetun pitene-

misen ansiosta. Voidaan lisäksi sanoa, että Helsingin Energian kaukojäähdytysverkon 

alueella kaikki maanrakennustöitä vaativat kunnossapito- ja korjaustoimenpiteet maksa-

vat tuhansia euroja minimissään ja yleensä kymmenen tuhannen euron rajapyykki ylit-

tyy. Eli mikäli sähkömuhvien käytöllä säästytään edes yhdeltä vuodolta kilometriä koh-

den, ovat ne taloudellisestikin kannattavia.  
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Lisäksi tulosten tarkastelussa on huomioitava se, että kaikki kustannustiedot ovat tarjo-

uksia johonkin tiettyyn urakkaan. Ne eivät siis ole sinällään täysin vertailukelpoisia, 

mutta antavat kuitenkin kuvan uusien liitostyyppien kustannustasosta Todella vertailu-

kelpoista tietoa saataisiin vain pyytämällä tarjoukset kaikille eri muhvityypeille johon-

kin tiettyyn urakkaan. Tällöinkin hinnoissa voisi olla vastaavanlaisia eroja, sillä tarjous-

ten hinnat ovat riippuvaisia urakoitsijan oman työtilanteen lisäksi mm. yleisestä talousti-

lanteesta, alueellisesta kilpailutilanteesta eristysurakointimarkkinoilla jne. Tähän ei työn 

puitteissa ryhdytty, koska jo näiden tulosten perusteella voidaan todeta sähkömuhvien 

käytön olevan teknisesti sekä taloudellisesti kannattavaa sekä suositeltavaa. 

Sähkömuhvien käyttöön siirtymisestä aiheutuu joitakin kertaluontoisia kustannuksia, 

kuten investointi sähköhitsauslaitteistoon ja urakoitsijoiden kouluttamisen kustannukset. 

Sähköhitsauskoneet hankitaan yleensä muhvitoimittajalta, sillä ne on usein suunniteltu 

nimenomaiseen käyttöön. Hitsauskoneiden kustannus on luokkaa 10000€.  Jotkin muh-

vitoimittajat tarjoavat koulutusta urakoitsijoille ilmaiseksi, mikäli heiltä tilataan muhve-

ja riittävä määrä. Jotkin toimittajat myös vuokraavat hitsauskoneita ja muhvien asen-

nuksessa tarvittavia työvälineitä. Tällöin omaa pääomaa ei tarvitsisi sitoa laitteistoon.  

Jotkin muhvitoimittajat myös tekevät itse eristystöitä, jolloin investointeja laitteistoon ei 

myöskään tarvittaisi. Tällöin ongelmaksi muodostuu ammattitaidon omaavan kunnossa-

pitohenkilöstön puute korjaustarpeen ilmaantuessa, sekä kilpailun vähyyden johdosta 

nousevat kustannukset.  

8.3 Yhteenveto sähkömuhveista ja johtopäätökset 

Edellä esitetyt sähköhitsattavat muhvivaihtoehdot ovat kaikki luotettavampia ja tekni-

sestä näkökulmasta parempia katujohtojen liitoseristeitä kuin nykyinen kutistemuhvi. 

Kun ulkopuolinen vesi pystytään pitämään paremmin poissa teräksisen virtausputken 

pinnalta, vähenee korroosion aiheuttaman vuodon riski merkittävästi.  

Muhvityyppien tekniikkojen esittely edellä perustuu pääosin Helsingin Energian henki-

löstön kokemuksiin, sekä kaupallisiin lähteisiin. Varsinaista tutkimustietoa muhveista ei 

ole tarjolla, mutta sähkömuhvien yleisyys ja painekokeen tuoma varmuus vedenpitä-

vyydestä katsotaan riittäväksi todisteeksi sähkömuhvien luotettavuudesta. Myös Göte-

borg Energi käyttää varsinkin suuremmissa kaukojäähdytysputkissa sähkömuhviliitok-

sia eristyksessä, juuri edellä esitellyistä syistä. (Sandberg 2009)   
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Sähkömuhvien kustannukset ovat yksikkötasolla selvästi korkeammat, mutta kokonai-

suuden kannalta kustannusten nousu ei ole merkittävä. Lisäksi sähkömuhvit voidaan 

luokitella investoinniksi verkon käyttöiän parantamiseksi, jolloin niiden käytöllä saavu-

tetaan säästöjä tulevaisuudessa kunnossapito- ja perusparannustöiden vähenemisenä. 

Jotkin sähkömuhvit saattavat lisätä läpimenoaikaa hieman, mutta haitta lienee kuitenkin 

huonosta eristyksestä johtuvia mahdollisia tulevia kunnostustöitä pienempi.  

Edellä mainituista syistä johtuen suositellaan sähkömuhvien käyttöä kutistemuhvien si-

jaan kaukojäähdytysverkossa. Erityisesti EW- muhvilla päästään hyvään vedeneristyk-

seen hyväksyttävillä investointikustannuksilla. 

8.4 Ojattomat rakentamismenetelmät 

Koska maanrakennustyöt ovat suurin yksittäinen kustannuskomponentti Helsingin kau-

kojäähdytysverkon rakentamiskustannuksista, kartoitettiin työn puitteissa myös mahdol-

lisia säästömahdollisuuksia maanrakennustöiden suorittamisessa. Nykyinen rakenta-

mismenetelmä edellyttää pitkien kaivantojen tekemistä katuihin, jolloin liikennettä ja ja-

lankulkua työn alla olevilla osuuksilla joudutaan rajoittamaan. HelenJäähdytyksen toi-

minta-alueeseen kuuluvat Suomen vilkkaimmat kadut Helsingin ydinkeskustassa, joiden 

avaaminen synnyttää paljon negatiivisia mielikuvia koko Helsingin Energian toiminnas-

ta. Yleisestikin kaukojäähdytyksen markkina-alueena toimivat alueet, joissa suurien 

kaivutöiden suorittaminen ei ole suotavaa. Niinpä katua avaamattomat johdonrakenta-

mismenetelmät, ns. ojattomat rakennusmenetelmät (trenchless construction), tunnetaan 

myös nimellä NoDig-menetelmät, ovat erittäin kiinnostavia kaukojäähdytyksen näkö-

kulmasta. Seuraavassa esitellään joitakin kaukojäähdytyksen kannalta mielenkiintoisia 

ja soveltuvia rakentamismenetelmiä. 

Vaihtoehtoisia menetelmiä ovat maata syrjäyttävät työntömenetelmät, kuten esim. suo-

japutken hydraulinen tunkkaus, sekä erilaiset paineporausmenetelmät, joissa periaat-

teessa rakennetaan pieniä tunneleita putkistoille. Tällöin maa-ainesta poistetaan putkien 

tieltä. Yleisesti kaikkia tällaisia menetelmiä kutsutaan horisontaalisiksi porausmenetel-

miksi (horizontal drilling methods, HDM). Erilaisilla menetelmillä on tiettyjä rajoituk-

sia niiden soveltuvuuden suhteen eri maalajeissa ja erilaisille putkikooille. Maaperän 

koostumus suunnitellulla putkireitillä onkin selvitettävä etukäteen ennen porauksen 

aloittamista. Mikään tällainen porausmenetelmä ei näet kustannuksiltaan sovellu kallio-
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perään rakentamiseen sellaisenaan, eikä kaikkia menetelmiä voida käyttää esim. savi-

sessa maastossa. Lisäksi suurilla putkikooilla voidaan käyttää vain joitakin menetelmiä. 

Ojattomissa asennusmenetelmissä koko rakennettava johtopituus asennetaan kerralla 

kaivettuun tunneliin, joten 2Mpuk putkien, sekä kaikkien muidenkin putkityyppien hit-

saus- sekä eristystyöt on tehtävä etukäteen. (Scmitt & Hoffmann 2002) 

Yleensä porausmenetelmiä käytetään vain poikkeusolosuhteissa ja sellaisissa paikoissa, 

joissa perinteinen rakentamismenetelmä tai siltojen teko on mahdotonta. Käytännössä 

tämä tarkoittaa junanratojen, moottoriteiden sekä vesistöjen alittamista. Tämän kaltai-

sissa kohteissa kustannukset eivät ole kaikkein merkittävin tekijä rakentamismenetel-

mää valittaessa, vaan olosuhteet käytännössä määräävät käytettävän tekniikan. Kuiten-

kin porausmenetelmät ovat joissain tapauksissa osoittautuneet kustannustehokkaaksi 

vaihtoehdoksi myös tavanomaisissa olosuhteissa. (Scmitt & Hoffmann 2002)       

8.5 Porausmenetelmät  

Ojattomat rakennusmenetelmät voidaan jakaa ohjattaviin sekä hallitsemattomiin po-

rausmenetelmiin. Hydraulinen tunkkaus sekä muut maata syrjäyttävät menetelmät ovat 

yleensä hallitsemattomia, sillä niissä porausreitin suunta määräytyy jo ennen porauksen 

aloittamista työstötyökalun suuntauksella ja reitti voi muuttua hallitsemattomasti kesken 

porauksen maaperän ominaisuuksien vaihtuessa ja vaikkapa kivien takia. Poraa ei siis 

voida ohjata aktiivisesti työn aikana. Tästä syystä menetelmä soveltuu vain tietyille 

maalajeille.  

Menetelmissä, joissa maa-ainesta poistetaan putkilinjan tieltä, voidaan poraa yleensä 

ohjata aktiivisesti porauksen aikana. Tällaisia menetelmiä ovat mm. vaakaporaus, suun-

taporaus sekä mikrotunnelointi. Niissä käytetään kauko-ohjattavaa porausterää, johon 

pumpataan bentoniittiä. Bentoniitti kuljettaa maa-aineksen pois tunnelista ja toisaalta 

holvaa kaivannon seinät, jolloin muodostuu tunnelimainen onkalo. (Scmitt & Hoffmann 

2002)   

8.5.1 Ohjaamattomat porausmenetelmät 

Yleisimmin käytettyjä ohjaamattomia porausmenetelmiä ovat hydraulinen tunkka-

us/junttaus, sekä erilaiset maavasarat (earth hammers). Niissä putkireitti porataan maata 

syrjäyttävän työkalun avulla johtamalla siihen riittävän suuri työntövaste. Menetelmää 
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voidaan verrata naulaamiseen vasaralla. Esimerkiksi maavasaran päähän kohdistetaan 

vasaralla riittävän suuri voima, jolloin muotoiltu poraustyökalu syrjäyttää maa-ainesta 

tieltään. Maavasara suunnataan ennen ensimmäistä iskua, eikä suuntaa voida muuttaa 

tämän jälkeen. Tällaiset menetelmät eivät sovi kaikille maalaaduille eivätkä kovin pit-

kille matkoille (max. noin 100m). (Scmitt & Hoffmann 2002) 

Tunkkauksessa tai junttauksessa ei välttämättä käytetä erillistä työkalua, vaan vasaran 

iskut kohdistetaan maahan rakennettavaan putkeen. Tällainen menetelmä todennäköi-

sesti vaurioittaa putkea, joten kaukolämmityksessä tai jäähdytyksessä ei voida yleensä 

juntata varsinaista virtausputkirakennetta, vaan käytetään erillistä suojaputkeksi jäävää 

putkea. Suojaputken kustannukset nostavat tällöin rakentamisen kokonaiskustannuksia, 

jolloin varsinkin suuremmilla, yli DN 65 putkikooilla, kokonaiskustannukset nousevat 

varmasti perinteistä rakentamismenetelmää korkeammiksi. (Scmitt & Hoffmann 2002) 

8.5.2 Ohjattavat porausmenetelmät 

Kaukojäähdytyksen kannalta kiinnostavia ohjattavia porausmenetelmiä ovat vaaka- ja 

suuntaporaus. Vaaka- ja suuntaporauksessa poraus suoritetaan pumppaamalla bentonii-

tin ja veden sekoitusta pyörivään, muotoiltuun terään. Tällöin nesteseos leikkaa maa-

ainesta ja kuljettaa sen ulos tunnelista. Samalla bentoniitti holvaa tunnelin seinämät, jol-

loin kaivanto ei sorru hienojakoisessakaan maaperässä. Terän pää paikallistetaan radio-

signaalilla ja pyörimisnopeutta muuttamalla voidaan vaikuttaa terän suuntaukseen. 

(Scmitt & Hoffmann 2002) 

Poraus aloitetaan tekemällä bentoniitti-vesi- seoksella ensin halkaisijaltaan melko pieni 

pilottireikä, jota sitten suurennetaan vaadittavan suuruiseksi erillisellä terällä. Lopulli-

nen tunneli tehdään yleensä samalla kun asennettava putki vedetään tunneliin. Lopulli-

nen tunneli onkin yleensä halkaisijaltaan muutamia senttimetrejä suurempi kuin asen-

nettava putki. Tällöin putki saadaan vedettyä bentoniitillä vuorattuun tunneliin melko 

helposti. Vaakaporaus ei sovellu kivikkoiseen maastoon tai kalliolouhintaan, eikä 

myöskään kaikkein hienojakoisimpaan maastoon. Putkikoon ylärajana voidaan pitää 

noin DN 300 kokoa ja suurimpana rakennettavana matkana noin 250 metriä. (Scmitt & 

Hoffmann 2002) 

Vaaka- ja suuntaporauksen erona on se, että suuntaporausta käytetään pääasiassa vain 

yli DN 300 kokoluokissa, jolloin suuntaporauksessa käytetään raskaampaa, enemmän ti-
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laa vaativaa laitteistoa. Suuntaporaus myös sopii kaikille maalajeille, mukaan lukien ki-

viseen maaston. Suuntaporaamalla voidaan rakentaa jopa 1500 metriä pitkiä linjoja. 

Suuntaporauksen tarjoamia mahdollisuuksia on havainnollistettu kuvassa 12, jossa on 

esitetty erään Ruotsissa suuntaporaamalla rakennetun kaukolämpöputken reitti. Johto on 

DN 300 2Mpuk teräsputkirakennetta. 

  

 

Kuva 12. Suuntaporauksen periaate (KWH-pipe 2005) 

 

Tällaiset porausmenetelmät olisivat ihanteellisia rakentamismenetelmiä taipuisien muo-

viputkien rakentamiseen, jollaisien kanssa niitä yleisesti käytetäänkin. Suuntaporaus-

menetelmää käytetään Suomessakin mm. viemäriputkien asentamiseen. Menetelmän 

kustannukset ovat kilpailukykyisiä myös Suomessa, ainakin vaativien kohteiden osalta, 

joskin kokemusta tällaisista menetelmistä on melko vähän. Porausmenetelmien sovel-

tamista jarruttavat Helsingissä paikoin hyvinkin tiheään rakennetut vesijohto-, viemäri-, 

kaukolämpö- ja kaasujohdot yhdessä sähkö-, puhelin- ja IT - kaapeleiden kanssa. Tällai-

sissa paikoissa on viemärijohdot jouduttu rakentamaan jo niin syvälle, ettei niiden alitse 

ole enää kannattavaa porata, jos perinteisellä menetelmällä rakentaminen on mahdollis-

ta.  
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Göteborg Energi on käyttänyt suuntaporausta runsaasti kaukojäähdytysverkon rakenta-

misessa, jolloin putkimateriaaliksi porattavilla osuuksilla on valittu PEH-muoviputki. 

Työskentelyolosuhteet Göteborgissa vastaavat paljolti Helsingin olosuhteita, joten po-

rausmenetelmien soveltuvuutta Helsingin kaukojäähdytysverkon rakentamiseen ei liene 

syytä epäillä. Kuitenkin kokemukset Göteborgista osoittavat, että myös porausmenetel-

mät voivat aiheuttaa merkittävääkin haittaa liikenteelle. On havaittu, että Göteborgin 

savisessa maaperässä bentoniitin ja porauksen aiheuttama paine nostaa savea maan pin-

taan kohti, jolloin katupinnoitteeseen tulee suurehkojakin, jopa noin 20 cm kohoamia. 

Tämä on johtanut mm. raitiovaunukiskojen vääntymiseen ja muihin vastaaviin haittoi-

hin, joiden korjaaminen nostaa rakentamiskustannuksia. Ongelma on vakavampi suu-

remmilla, yli 500 mm putkikooilla, mutta sitä voidaan yrittää lieventää suorittamalla po-

raus hitaammin. Kuitenkin suuntaporaamalla voidaan rakentaa 100 metriä kaukojäähdy-

tyslinjaa käyttökuntoon noin viikossa. Lisäksi poraaminen on todellakin kustannusteho-

kas vaihtoehto. (Sandberg 2009) 

 

Kuva 13. Suuntaporaamalla rakennettu putkilinja Göteborgissa (Frohm 2009) 

Työn puitteissa selviteltiin mahdollisuutta kokeilla ojatonta rakentamismenetelmää 

eräässä Mannerheimintien alituksessa. Kyseessä olisi ollut noin 60 metrin putkiveto DN 

500 johdolla vaakaporausmenetelmällä. Alustavissa budjettikyselyissä selvisi poraus-
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menetelmän kustannusten olevan kilpailukykyisiä perinteiseen rakentamismenetelmään 

nähden kyseisessä kohteessa. Vaakaporausmenetelmän kustannukset muodostuvat aloi-

tuskaivannon ja lopetuskaivannon tekemisestä, putkitöistä porauksineen, sekä pump-

pauskustannuksista ja muista kustannuksista, kuten esim. pois pumpatun bentoniitti- 

maa aineksen pois kuljettamisesta. Vaakaporausmenetelmän kustannukset ovat jonkin 

verran riippuvaisia vaadittavasta syvyydestä, sillä mitä syvemmälle putkilinja joudutaan 

rakentamaan, sitä korkeammiksi nousevat aloituskaivantojen kustannukset. Kolmea 

metriä syvemmälle ei juuri olisi kannattanut poraamalla rakentaa, sillä silloin aloitus-

kaivantoja olisi jouduttu tukemaan. Lopulta vaakaporausta ei kuitenkaan voitu tässä 

kohteessa kokeilla, sillä suunnitellun putkilinjan kohdalla olisi ollut liian paljon erilaista 

infrastruktuuria ja lupaa poraukseen ei olisi viranomaisilta saatu.         
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9. JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

Tämän työn lopputuloksena voidaan todeta nykyisen 2Mpuk- rakenteen olevan koko-

naisuudessaan teknistaloudellisesti paras rakennevaihtoehto Helsingin Energian PN 16 

paineluokassa toteutetun kaukojäähdytysverkon rakenteeksi. Kuitenkin PE 100 muovi-

putket saattaisivat mahdollistaa joillekin uusille alueille laajenemisen, varsinkin jos alu-

eille rakennettaisiin oma alhaisemman paineluokan erillisverkko.  

Koska nykyisen rakenteen käytöstä on runsaasti kokemusta sekä tietotaitoa, ei sen käy-

töstä poistamiseen ole tämän työn perusteella perusteita. PE 100 muoviputkilla voitai-

siin saavuttaa kustannussäästöjä pienimmissä kokoluokissa, mutta ei ole kuitenkaan 

varmaa miten uuden järjestelmän käyttöönotto todellisuudessa onnistuisi. Työn perus-

teella suositellaan PE- putkien käytön kokeilemista jossakin sopivassa kohteessa koke-

muksien hankkimiseksi, sillä alhaisemmassa paineluokassa toteutettujen erillisverkko-

jen kustannukset olisivat muoviputkilla oletettavasti selvästi alhaisemmat. Lisäksi yh-

distettynä ojattomiin rakentamismenetelmiin, PE- putket antaisivat yhden uuden käyttö-

kelpoisen työkalun entistä nopeampaan verkon rakentamiseen, jonka avulla saattaisi olla 

mahdollista saada asiakkaita, joita ei muuten tavoitettaisi. PE- putkien ainoaksi ongel-

maksi teknisestä näkökulmasta jäi happidiffuusio putkien seinämien lävitse. Kirjallisuu-

den ja käyttökokemusten perusteella hapen lisääntyvä määrä verkostossa vaikuttaisi kui-

tenkin olevan melko pieni, eikä sen ole todettu aiheuttavan merkittävää putkiston sisä-

puolista korroosiota kaukojäähdytysverkoissa. Todellisuudessa verkostoon pääsee ra-

kentamisen aikana, sekä venttiilien ym. vastaavien komponenttien kautta todennäköises-

ti enemmän happea kuin PE- putkien läpi menisi. Happidiffuusio on kuitenkin pidettävä 

mielessä muoviputkien käyttö harkittaessa. 

Nykyisen rakenteen suurimmaksi uhaksi arvioitiin verkoston ulkopuolinen vesi, erityi-

sesti liitoskohdissa. Koska kaukojäähdytysjohdot ovat usein ympäristöä kylmempiä, 

kondensoivat ne ympäristöstä kosteutta pinnallensa, mikäli eristys on puutteellinen. 

Putkien alhaisesta lämpötilasta johtuen korroosion etenemisnopeus ei liene yhtä suuri 

kuin kaukolämpöjohdoissa, mutta korroosiovaurion riski lienee kuitenkin suurempi. 

Tästä syystä teräsputkien liitoskohtien eristämiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota. 

Nykyinen liitosjatko, kutistemuhvi, soveltuu huonosti kaukojäähdytysverkon liitoseris-

tämiseen, sillä kaukojäähdytyksessä käytetään suuria putkikokoja, joihin on hyvin vai-
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keaa asentaa puhalluslampulla kutistettavaa muhvia luotettavasti. Myös kokemukset 

vahvistavat tätä oletusta, joten liitoskohtien eristykseen suositellaankin käytettävän säh-

köhitsattavia jatkoksia, erityisesti ns. EW- muhveja. Liitosten eristeenä sähkömuhveissa 

käytetään samaa PUR- vaahtoa kuin kutistemuhvienkin eristeenä.  

Ojattomat rakentamismenetelmät, erityisesti suunta- ja vaakaporaus vaikuttaisivat myös 

käyttökelpoisilta vaihtoehdoilta verkoston rakentamismenetelmänä. Näin liikenteelle ai-

heutuvia haittoja saataisiin pienennettyä, jolloin yrityskuvalle ei myöskään aiheutuisi 

haittaa verkoston rakentamisesta. Myös kustannussäästöt ja työmaiden läpimenoajan 

pieneneminen vaikuttaisivat mahdollisilta, jopa todennäköisiltä. PE 100 muoviputket 

soveltuisivat porauksiin jonkin verran 2Mpuk- johtoja paremmin, sillä ne ovat selvästi 

taipuisampaa materiaalia. Työn perusteella suositellaankin porausmenetelmää vähintään 

kilpailutettavaksi/kokeiltavaksi esimerkiksi jonkin risteysalueen alittamiseen, jotta to-

dellinen kustannustaso ja menetelmän soveltuvuus Helsingin alueella saataisiin selvitet-

tyä. Kokemukset Göteborgista kuitenkin todistavat sekä porauksen, että PE 100 putkien 

olevan toimiva vaihtoehto kaukojäähdytysverkon rakennevaihtoehtona. 

Kokonaan uusia kaukojäähdytysverkkoja suunniteltaessa kannattaa suunnittelupaineen 

valintaan käyttää suurta harkintaa. Suomessa tuskin yksikään kaukojäähdytysjärjestelmä 

Helsinkiä lukuun ottamatta todella vaatisi PN 16 nimellispainetta, ja tarvittaessa PN 10 

paineluokassa rakennetun verkoston staattista painetta voitaisiin nostaa välipumppaa-

moillakin kattamaan verkoston uloimmat osat. Suunnittelupaineella PN 10 verkoston 

rakentaminen vaikuttaisi olevan merkittävästi edullisempaa, etenkin PE- putkia käytet-

täessä. Tällaisessa verkossa suuret, yli DN 500- kokoiset runkojohdot kannattaisi raken-

taa 2Mpuk- johtona, ja pienemmissä johdoissa voitaisiin käyttää kustannustehokkaasti 

PE- muoviputkia. Näin tehtäessä saataisiin investointikustannukset minimoitua. 
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10. YHTEENVETO  

Viihtyvyyden, työtehon, kiinteistön arvon kasvattamiseksi tai prosessien jäähdyttämi-

seksi on useissa liike- ja asuinkiinteistöissä jokin jäähdytysjärjestelmä. Helsingin kes-

kusta-alueella kiinteistöt voivat valita kiinteistökohtaisen jäähdytysjärjestelmän sijaan 

ulkoistetun jäähdytysratkaisun, kaukojäähdytyksen. Kaukojäähdytys on ympäristön 

kannalta selvästi parempi vaihtoehto, sillä kaukojäähdytyksessä käytetään jäähdy-

tysenergian tuotantoon pääasiassa sellaisia resursseja, jotka muuten jäisivät käyttämättä. 

Tämä johtaisi hiilidioksidipäästöjen laskuun, joka lisäksi kasvihuoneilmiötä kiihdyttävi-

en kylmäaineiden käyttöä voitaisiin välttää. Lisäksi kaukojäähdytys vähentäisi kiinteis-

töissä jäähdytysjärjestelmän vaatiman tilan määrää sekä jäähdytyksestä aiheutuvaa me-

lua ja tärinää.  

Lisäksi kaukojäähdytys on kiinteistökohtaista järjestelmää selvästi luotettavampi jääh-

dytysratkaisu sekä teknisesti, että taloudellisesti. Kiinteistökohtaiset järjestelmät toimi-

vat näet sähköllä, jonka hinnan volatiliteetti on kaukojäähdytysenergian hintaan nähden 

selväsi suurempi, ja tästä johtuen liki mahdoton ennustaa jäähdytysjärjestelmän elinkaa-

ren ajalla. Kaukojäähdytysenergia tuotetaan sähkön sijaan Helsingissä tavallisesti joko 

vapaajäähdytyksenä suoraan merivedestä, absorptiokoneilla kaukolämmön hukkaläm-

möllä, tai lämpöpumpuilla puhdistetun jäteveden energiaa hyödyntäen. Koneellinen tuo-

tanto on hajautettu 16 eri yksikköön, joten luotettavuus on selvästi parempi kuin yhden 

kiinteistökohtaisen kompressoritekniikkaan perustuvan jäähdyttimen. 

Tämän työn tutkimusosassa pyrittiin löytämään teknistaloudellisesta näkökulmasta pa-

ras vaihtoehto kaukojäähdytysverkon rakenteeksi. Tutkimuksen aluksi selvitettiin ensin 

nykyisellä 2Mpuk- rakenteella vuosina 2007 ja 2008 toteutuneet rakentamiskustannuk-

set putkimetriä kohden, jotta voitiin selvittää myös mahdollisuuksia alentaa nykyisen 

rakennevaihtoehdon rakentamiskustannuksia sekä luotettavuutta kaukojäähdytysverkos-

sa.  

Tämän jälkeen selvitettiin kaukojäähdytysverkkoon kohdistuvia uhkia, jotta erilaisten 

rakenteiden luotettavuutta ja kestoa kaukojäähdytysverkossa voitiin arvioida. Verkos-

toon kohdistuvista mekaanisista rasituksista liikenteen aiheuttama tärinä sekä maaperän 

painuminen lienevät vakavimmat uhat. Putkiston lämpöliike tai vastaavasti lämpöhäviöt 
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eivät kaukojäähdytysverkossa ole likimainkaan samanlainen haaste kuin kaukolämpö-

johdoissa. Putkiston sisäpuolinen korroosio ja eroosio pystytään torjumaan vedenkäsit-

telymenetelmillä, mutta teräsputkien pinnalle pääsevän ulkopuolisen veden aiheuttamaa 

korroosiota voidaan torjua vain huolellisella eristyksellä. Putkiston ulkopuolinen vesi 

arvioitiin nykyisellä rakennevaihtoehdolla toteutetun kaukojäähdytysverkon suurim-

maksi uhaksi. 

Uhkien selvittämisen jälkeen tutkittiin muutamia valikoituja rakenteita, joita olivat ruos-

tumaton teräs, eri tavoin pinnoitetut teräsputket sekä HDPE- muoviputket. Teknisiltä 

ominaisuuksiltaan kaikki edellä mainitut materiaalit soveltuisivat kaukojäähdytysverkon 

rakennevaihtoehdoksi, mutta niistä vain PE- muoviputkien todettiin olevan taloudelli-

sesta näkökulmasta kilpailukykyisiä. PE- ja muidenkin muoviputkien osalta happidif-

fuusio putkien läpi saattaisi teoriassa aiheuttaa putkiston sisäpuolista korroosiota verkon 

teräksisissä osissa, mutta tällaista ei ole havaittu tapahtuvan muovi- ja teräsputkia käyt-

tävissä Ruotsalaisissa kaukojäähdytysverkoissa. Maahan rakennetuissa johdoissa putki-

en läpi kulkeutuvan hapen massavirta on ilmeisesti niin pieni, ettei ongelmia synny. 

Kuitenkin verkostoa suunniteltaessa on pidettävä happidiffuusion aiheuttama riski mie-

lessä, ja kenties otettava se huomioon vedenkäsittelyjärjestelmissä.  

PE muoviputkille tehdyn materiaali- ja putkiasennustöiden vertailun perusteella arvioi-

tiin PE 100 muoviputkien olevan paineluokassa PN 16 DN 250 kokoa vastaavassa 

315mm ja sitä pienemmässä kokoluokassa kokonaiskustannuksiltaan jonkin verran 

edullisempia kuin nykyinen rakennevaihtoehto. Tätä suuremmilla putkihalkaisijoilla 

nykyinen 2Mpuk- rakenne osoittautui kannattavimmaksi rakennevaihtoehdoksi talou-

dellisesta näkökulmasta. 

Vastaavasti PN 10 paineluokan PE 100 muoviputket olivat selvästi edullisempia kuin 

sama rakenne PN 16 paineluokassa. Tällöin ne olisivat kilpailukykyisiä likimain DN 

400 teräsputkea tehonsiirtokapasiteetiltaan vastaavaan 500mm kokoluokkaan saakka. 

Koska Helsingin Energian runkoverkon vaatimus on kuitenkin alusta pitäen ollut PN 

16, ei tällaisia putkia kannata käyttää kustannussäästöistä huolimatta.  

Kuitenkin uutta kaukojäähdytysjärjestelmää suunniteltaessa kannattaa harkita verkoston 

rakentamista PN 10 paineluokassa, mikäli korkea staattisen paineen tarve ei vaadi kor-

keampaa paineluokkaa. Tällöinkin investointipäätöstä tehtäessä kannattaisi arvioida vä-



 
 
 

91

lipumppaamisen vaikutusta ja verkkoinvestoinneissa saavutettavien säästöjen suhdetta 

PN 16 paineluokan verkon rakentamiskustannuksiin. Helsingissäkin joillekin alueille 

saattaisi olla järkevintä rakentaa oma paineenalennusventtiileillä tai lämmönsiirtimellä 

eristetty erillisverkko alhaisemmassa paineluokassa. PN 10 paineluokan PE 100- muo-

viputket saattavat mahdollistaa kannattavan laajenemisen joillekin alueille, joille nykyi-

sellä rakenteella ei ole kannattavaa investoida.             

Nykyisen rakennevaihtoehdon luotettavuutta voitaisiin kannattavasti parantaa investoi-

malla liitoskohtien eristämiseen sähköhitsattavilla EW- muhveilla. Niiden käyttö nostai-

si hieman kustannuksia ja läpimenoaikaa, mutta saavutettavien hyötyjen arvioidaan ole-

van selvästi haittoja suurempia. Ojattomat rakentamismenetelmät saattaisivat tarjota 

mahdollisuuden kustannussäästöihin, ja ainakin niitä soveltamalla voitaisiin verkon ra-

kentamisesta liikenteelle aiheutuvia haittoja vähentää, ja todennäköisesti lyhentää työ-

maiden läpimenoaikaa. Tällaiset poraukset soveltuisivat esimerkiksi katujen, risteysten 

sekä vesistöjen alittamiseen, ja niissä voitaisiin käyttää terästä taipuisampia PE 100 

muoviputkia putkimateriaalina. 
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LIITE 1 Kaukojäähdytysjohtojen rakentamiskustannusten jakaantuminen 

Rautatieläisenkatu DN 200 55000€

2 %

24 %

Maanrakennus
43 % Putkityöt

Eristystyöt 
Putkimateriaalit0 %
Sisäiset laskutukset

5 %

26 %

Muut

 

Kalevankatu DN400,300 230000€

38 %

15 %6 %

30 %

4 %
7 %

Maanrakennus
Putkityöt
Eristystyöt
Putkimateriaalit
Sisäiset laskutukset
Muut

 



 
 
 

 

Lönnrotinkatu DN500 160 000€

46 %

11 %
3 %

34 %

2 % 4 %

Maanrakennus
Putkityöt
Eristystyöt
Putkimateriaalit
Sisäiset laskutukset
Muut

 

 

Pohjois-esplanadi DN 250/100 kellari 44000€

5 %

57 %
5 %

10 %

23 %

Maanrakennus
Putkityöt
Eristystyöt
Putkimateriaalit
Sisäiset laskutukset

 

 

 

 



 
 
 

 

LIITE 2 PE- muoviputkien lämpöhäviöiden määritys 

Eristämättömän muoviputken lämpöhäviön määritys Energiateollisuuden 2006 julkai-

seman Kaukolämmön käsikirjan kappaleen 5.12 mukaan:  

Häviölämpövirta 
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⎜⎜
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TT

KK
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)(2 21    (1) 

missä  Tm  menolämpötila [°C] 

  Tp tulolämpötila [°C] 

  Tg häiriöttömän maan lämpötila [°C]   

  K1 ja K2 lämmönläpäisylukuja, 

joille 

keskeg RRR
KK

++
=−

1
21    (2) 

missä Rg maaperän lämpövastus/putkipituus [m°C/W] 

  Re on eristeen lämpövastus/putkipituus [m°C/W]   

Rkesk putkien keskinäisen vaikutuksen huomioiva lämpövas-

tus/putkipituus [m°C/W] 

Lämpövastukset/putkipituus 

Putken vaipan lämpövastus 
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2ln
2

1
D
DR

i
e πλ
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      Jatkuu 



 
 
 

 

      Liite 2 jatkoa 

missä λi putken lämmönjohtavuus [W/m°C] 

  D1 putken sisähalkaisija [mm] 

D2 putken ulkohalkaisija [mm] 

 

Putkien keskinäisen vaikutuksen huomioiva termi 
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   (4) 

jossa E putkien keskilinjojen välinen etäisyys [mm] 

Maaperän lämpövastus 
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⎛+= 122ln

2
1 2

Dc
H

D
HR
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g πλ
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missä λg maaperän lämmönjohtavuus [W/m°C] 

H putkien sijaintisyvyys korjattuna maanpinnan lämpövas-

tuksen huomioivalla kertoimella [mm] 

Dc vakiotermi, nyt yhtä kuin, D2 kuvasta 5.34 (Energiateolli-

suus 2006) 

Maanpinnan ja ilman välinen lämpövastus huomioidaan muuntamalla se ekvivalentti-

seksi maakerrokseksi, joka lisätään todelliseen sijaintisyvyyteen. Tällöin 

gs

g

h
HH

λ
+′=     (6) 

      Jatkuu  



 
 
 

 

      Liite 2 jatkoa 

      

jossa H’ putken todellinen sijaintisyvyys 

  λg maaperän lämmönjohtavuus [W/m°C] 

  hgs lämmönsiirtokerroin maanpinnalla [W/m2°C] 

Oletukset: 

Häiriötön stationääritila,  

Yksidimensionaalinen konduktiolämmönsiirto 

Valitut alkuarvot:  

Lämmönjohtavuuksiksi valitaan kirjallisuudesta mahdollisimman suuret realistiset ar-

vot, koska näin voidaan arvioida häviölämpövirta mahdollisimman suureksi, joka ku-

vastaa tällöin suurinta mahdollista häviötä. 

Maaperän lämmönjohtavuus vaihtelee maalajin mukaan välillä 0,5–3,5 W/m°C (Ener-

giateollisuus 2006). Maaperän lämmönjohtavuutena käytetään 3 W/m°C.  

Putkimateriaalin (Polyeteeni) lämmönjohtavuudeksi valitaan 0,40 W/m°C (Järvinen 

2008).   
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      Liite 2 jatkoa 

Ilman ja maanpinnan välisenä lämmönsiirtokertoimena käytetään 15 W/m2°C (Energia-

teollisuus 2006).  

Putken dimensioina käytetään erään valmistajan (Georg Fischer) DN 400 PE100 putken 

mittoja.  

Tällöin  D2 400 mm 

  D1 327,4 mm 

Kaukojäähdytysverkon rakentamisessa käytetään yleisesti Kaukolämpöyhdistyksen suo-

situsmittoja maanrakennuksen osalta. Tällöin putket haudataan 800 mm syvyyteen ja 

putkien ulkoreunojen välinen etäisyys on 200 mm (Energiateollisuus 2006). Täten  

E 200+ D2 

H’ 800 mm 

Termi Dc määritetään Kaukolämpökäsikirjan kuvasta 5.34, jonka mukaan kiinnivaahdo-

tetuille putkille Dc=D2. Koska eristämättömän muoviputkijohdon geometria on yhtene-

vä, käytetään tätä myös tässä laskelmassa. 

Menolämpötilan mitoitusarvona kaukojäähdytysverkossa käytetään 8 °C ja paluulämpö-

tilan 16 °C. Maaperän lämpötilana käytetään arvoa 5 °C (vuosikeskiarvo) (Energiateol-

lisuus 2006) 

Sijoitukset: 

Maaperän lämpövastus: Lasketaan ensin ekvivalenttinen maakerros yhtälöllä (5)  
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Sijoitetaan arvot yhtälöön (6)   
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Putkien keskinäisen vaikutuksen huomioiva lämpövastus yhtälöstä (4) 
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Putken vaipan lämpövastus yhtälöstä (3) 
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Tällöin yhtälöstä (2) saadaan 
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Johtopäätökset: 

Virtausputken sisähalkaisijaltaan vastaavan kokoisessa teräsputkessa (DN 300) siirtyy 

100 Pa/m mitoituspainehäviöllä noin 5,5 MW jäähdytysenergiaa (Helsingin Energia 

2009). Tällöin esimerkiksi kaksi kilometriä pitkässä siirtojohdossa lämpöhäviö olisi 

näillä lämpötiloilla noin 100 kW. Tämä tarkoittaa vain noin 2 % häviötä, joten sitä voi-

daan pitää merkityksettömänä. Lisäksi on tärkeää huomata, että kun lämpövirta on täs-

säkin tapauksessa putkesta poispäin, todellisuudessa asiakkaille toimitettavaa tehoa saa-

daan lisää.  

      Jatkuu 
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Tilanne olisi siis kaukojäähdytystä toimittavan tahon kannalta erittäin edullinen ja jopa 

tavoiteltava. Voidaan kuitenkin päätellä, että mikäli lämpötilatasot muuttuisivat siten, 

että maaperän lämpötila muuttuisi 7 °C kaukojäähdytysjohtojen keskilämpötilaa korke-

ammaksi (edellä esitetyssä laskussa se on siis 7 °C alhaisempi), jolloin lämpövirran 

suunta vaihtuisi, ei lämpöhäviö olisi merkittävä.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

LIITE 3 PE- putkien lämpöhäviöiden määritys kellarijohtoina 

Lämpöhäviöt kellarijohdosta ilmaan Incroperan lämmönsiirtoyhtälöiden mukaan.  

Oletukset: 

Häiriötön stationääritila 

Yksidimensionaalinen lämmönsiirto 

vapaa konvektiolämmönsiirto väliaineesta putkeen, putkena lävitse lämpö siirtyy vain 

johtumalla ja putken pinnalta ilmaan vain vapaalla konvektiolla. Säteilylämmönsiirtoa 

ei oteta huomioon. 

Häviölämpövirta 
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ππλπ
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missä Tw virtaavan veden lämpötila [°C] 

T∞ ympäristön lämpötila [°C] 

r1 putken säde sisäpinnalle [mm] 

r2 putken säde ulkopinnalle [mm] 

hw konvektiolämmönsiirtokerroin vedestä [W/m2°C] 

λi putkimateriaalin lämmönsiirtokerroin [W/m°C] 

hair konvektiolämmönsiirtokerroin ilmaan [W/m2°C] 
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Alkuarvot 

Virtaavan veden lämpötilana käytetään kaukojäähdytysverkon menopuolen mitoitus-

lämpötilaa 8 °C ja paluupuolen lämpötilana 16 °C. Ympäristön lämpötilana käytetään 

20 °C, koska kellareiden lämpötila ei yleensä ole ainakaan sitä suurempi. Putken dimen-

sioiksi valitaan Georg Fischerin DN 250 muoviputken mitat ja lämmönsiirtokertoimena 

käytetään 0,40 W/m°C. Konvektiolämmönsiirtokertoimet valitaan Incroperan ”Funda-

mentals of Heat and Mass Transfer”:in taulukosta 1.1 mahdollisimman suuriksi. Tällöin 

hw  1000 W/m2°C 

hair 25 W/m2°C 

Sijoitetaan: 

Menopuoli yhtälöstä (7)   
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Paluupuoli yhtälöstä (7) 
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Johtopäätökset: 

Ympäröivä ilma lämmittää jäähdytysputkia, muttei merkittävällä teholla. Kellarijohto-

jen maksimipituus on n. 200 m, jolloin lämpöhäviö olisi noin 24 kW, joka on alle kolme 

prosenttia tämän kokoisessa putkessa 100 Pa/m painehäviöllä siirtyvästä noin 1,5 MW 

tehosta.   



 
 
 

 

LIITE 4. Kustannusarvio Case 1. 

PN 16      

Yksikkö  
Koko 
[mm] m €/m € 

      
Putkielementit ja  630 288 229 65952 
puskuhitsaus      
   kpl €/kpl € 
      
Putkielementin valmisosa,  630 4 2165 8660 
kulmaelementti 90°      
Asennus, puskuhitsi   8 370 2960 
      
Putkielementin valmisosa,  630 2 1367 2734 
laippakaulus      
Asennus, puskuhitsi   2 370 740 
      
Ylimääräinen sauma  630 6 370 2220 

    
 
Yhteensä 83266 €

 

PN 10      

Yksikkö  
Koko 
[mm] m €/m € 

      
Putkielementit ja  630 288 213 61344 
puskuhitsaus      
   kpl €/kpl € 
      
Putkielementin valmisosa,  630 4 2033 8132 
kulmaelementti 90°      
Asennus, puskuhitsi   8 370 2960 
      
Putkielementin valmisosa,  630 2 1588 3176 
laippakaulus      
Asennus, puskuhitsi   2 370 740 
      
Ylimääräinen sauma  630 6 370 2220 

    
 
Yhteensä 78572 €

 

 

 



 
 
 

 

LIITE 5. Kustannusarvio Case 2. 

PN 16      

Yksikkö  
Koko 
[mm] m €/m € 

      
Putkielementit ja  500 65 156 10140 
puskuhitsaus      
   kpl €/kpl € 
      
Putkielementin valmisosa,  500 2 1313 2626 
kulmaelementti 90°      
Asennus, puskuhitsi   4 340 1360 
      
Putkielementin valmisosa,  500 2 3378 6756 
T- haara      
Asennus, puskuhitsi   4 340 1360 
      
Ylimääräinen sauma  500 6 340 2040 
           
      
Putkielementti hitsattuna  400 265 277 73405 
ja asennettuna kaivantoon      
   kpl €/kpl € 
      
Putkielementin valmisosa,  400 8 794 6352 
kulmaelementti 90°      
Asennus, puskuhitsi   16 330 5280 
      
Putkielementin valmisosa,  400 2 758 1516 
T- haara      
Asennus, puskuhitsi   4 330 1320 
      
Putkielementin valmisosa,  500/400 2 953 1906 
supistuskappale      
Asennus, puskuhitsi   4 340 1360 
      
Putkielementin valmisosa,  400 2 541 1082 
laippakaulus      
Asennus, puskuhitsi   2 330 660 
      
Päätylaippa  400 2 172 344 
      
Ylimääräinen sauma  400 15 330 4950 

    
 
Yhteensä 122457€

      Jatkuu 

 



 
 
 

 

Liite 5 jatkoa 

PN 10      

Yksikkö  
Koko 
[mm] m €/m € 

      
Putkielementit ja  500 65 173 11245 
puskuhitsaus      
   kpl €/kpl € 
      
Putkielementin valmisosa,  500 2 916 1832 
kulmaelementti 90°      
Asennus, puskuhitsi   4 340 1360 
      
Putkielementin valmisosa,  500 2 265 530 
T- haara      
Asennus, puskuhitsi   4 340 1360 
      
Ylimääräinen sauma  500 6 340 2040 
           
      
Putkielementti hitsattuna  400 265 180 47700 
ja asennettuna kaivantoon      
   kpl €/kpl € 
      
Putkielementin valmisosa,  400 8 326 2608 
kulmaelementti 90°      
Asennus, puskuhitsi   16 330 5280 
      
Putkielementin valmisosa,  400 2 139 278 
T- haara      
Asennus, puskuhitsi   4 330 1320 
      
Putkielementin valmisosa,  400 2 482 964 
laippakaulus      
Asennus, puskuhitsi   2 330 660 
      
Putkielementin valmisosa,  500/400 2 1242 2484 
supistuskappale      
Asennus, puskuhitsi   4 340 1360 
      
Päätylaippa  400 2 172 344 
      
Ylimääräinen sauma  400 15 330 4950 

    
 
Yhteensä 86315 €

 

 



 
 
 

 

LIITE 6. Kustannusarvio Case 3.  

PN 16      
      

Yksikkö  
Koko 
[mm] m €/m € 

      
Putkielementti hitsattuna  315 120 172 20640 
ja asennettuna kaivantoon      
   kpl €/kpl € 
      
Putkielementin valmisosa,  315 4 268 1072 
kulmaelementti 90°      
Asennus, puskuhitsi   8 65 520 
      
Putkielementin valmisosa,  315 2 351 702 
T- haara      
Asennus, puskuhitsi   4 65 260 
      
Putkielementin valmisosa,  315 2 110 220 
laippakaulus      
Asennus, puskuhitsi   2 65 130 
      
Päätylaippa  315 2 77 154 
      
Ylimääräinen sauma  315 6 65 390 
           
      
Putkielementti hitsattuna  200 100 69 6900 
ja asennettuna kaivantoon      
   kpl €/kpl € 
      
Putkielementin valmisosa,  200 6 72 432 
kulmaelementti 90°      
Asennus, puskuhitsi   12 65 780 

 

 

 

Jatkuu 

 

 

 

 



 
 
 

 

Liite 6 jatkoa 

Putkielementin valmisosa,  200 2 110 220 
T- haara      
Asennus, puskuhitsi   4 65 260 
      
Putkielementin valmisosa,  315/200 2 145 290 
supistuskappale      
Asennus, puskuhitsi   4 65 260 
      
Putkielementin valmisosa,  200 2 28 56 
laippakaulus      
Asennus, puskuhitsi   2 65 130 
      
Päätylaippa  200 2 42 84 
      
Ylimääräinen sauma  200 2 65 130 
    Yhteensä 33630
 

PN 10      
      

Yksikkö  
Koko 
[mm] m €/m € 

      
Putkielementti hitsattuna  315 120 113 13560 
ja asennettuna kaivantoon      
   kpl €/kpl € 
      
Putkielementin valmisosa,  315 4 177 708 
kulmaelementti 90°      
Asennus, puskuhitsi   8 65 520 
      
Putkielementin valmisosa,  315 2 496 992 
T- haara      
Asennus, puskuhitsi   4 65 260 
      
Putkielementin valmisosa,  315 2 113 226 
laippakaulus      
Asennus, puskuhitsi   2 65 130 
      
Päätylaippa  315 2 77 154 
      
Ylimääräinen sauma  315 6 65 390 
           

 

Jatkuu 



 
 
 

 

Liite 6 jatkoa 

Putkielementti hitsat-
tuna  200 100 38 3800 
ja asennettuna kaivan-
toon      
   kpl €/kpl € 
      
Putkielementin val-
misosa,  200 6 46 276 
kulmaelementti 90°      
Asennus, puskuhitsi   12 65 780 
      
Putkielementin val-
misosa,  200 2 131 262 
T- haara      
Asennus, puskuhitsi   4 65 260 
      
Putkielementin val-
misosa,  315/200 2 153 306 
supistuskappale      
Asennus, puskuhitsi   4 65 260 
      
Putkielementin val-
misosa,  200 2 37 74 
laippakaulus      
Asennus, puskuhitsi   2 65 130 
      
Päätylaippa  200 2 42 84 
      
Ylimääräinen sauma  200 2 65 130 

    
 
Yhteensä 23302 €

 

 

 

 



 
 
 

 

LIITE 7. Kustannusarvio Case 4. 

PN 16      

Yksikkö  
Koko 
[mm] m €/m € 

      
Putkielementti hitsattuna  140 200 34 6800 
ja asennettuna kaivantoon      
   kpl €/kpl € 
      
Putkielementin valmisosa,  140 12 250 3000 
kulmaelementti 90°      
Asennus, puskuhitsi   24 65 1560 
      
Putkielementin valmisosa,  140 6 150 900 
supistuskappale      
Asennus, puskuhitsi   12 65 780 
      
Putkielementin valmisosa,  140 2 14 28 
laippakaulus      
Asennus, puskuhitsi   2 65 130 
      
Päätylaippa  140 2 23 46 
      
Ylimääräinen sauma  140 10 65 650 

    
 
Yhteensä 13894 €

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Jatkuu  



 
 
 

 

Liite 7 jatkoa 

PN 10      

Yksikkö  
Koko 
[mm] m €/m € 

      
Putkielementti hitsattuna  140 200 22 4400 
ja asennettuna kaivan-
toon      
   kpl €/kpl € 
      
Putkielementin val-
misosa,  140 12 27 324 
kulmaelementti 90°      
Asennus, puskuhitsi   24 65 1560 
      
Putkielementin val-
misosa,  140 6 64 384 
supistuskappale      
Asennus, puskuhitsi   12 65 780 
      
Putkielementin val-
misosa,  140 2 19 38 
laippakaulus      
Asennus, puskuhitsi   2 65 130 
      
Päätylaippa  140 2 23 46 
      
Ylimääräinen sauma  140 10 65 650 

    
 
Yhteensä 8312 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

LIITE 8. Kustannusarvio Case 5. 

 

PN 16      

Yksikkö  
Koko 
[mm] m €/m € 

      
Putkielementti hitsattuna  315 15 342 5130 
ja asennettuna kellariin      
   kpl €/kpl € 
      
Putkielementin val-
misosa,  315 10 268 2680 
kulmaelementti 90°      
Asennus, puskuhitsi   20 65 1300 
      
Ylimääräinen sauma  315 6 65 390 
           
      
Putkielementti hitsattuna  250 12 130 1560 
ja asennettuna kellariin      
   kpl €/kpl € 
      
Putkielementin val-
misosa,  250 2 100 200 
kulmaelementti 90°      
Asennus, puskuhitsi   4 65 260 
      
Putkielementin val-
misosa,  315/250 2 140 280 
supistuskappale      
Asennus, puskuhitsi   4 65 260 
      
Putkielementin val-
misosa,  250 2 100 200 
laippakaulus      
Asennus, puskuhitsi   2 65 130 
      
Päätylaippa  250 2 60 120 
      
Ylimääräinen sauma  250 2 65 130 

 

 

       

 
  Jatkuu  



 
 
 

 

  Liite 7 jatkoa 

Putkielementti hitsattuna  200 31 87 2697 
ja asennettuna kellariin      
   kpl €/kpl € 
      
Putkielementin val-
misosa,  200 10 72 720 
kulmaelementti 90°      
Asennus, puskuhitsi   20 65 1300 
      
Putkielementin val-
misosa,  250/200 2 110 220 
supistuskappale      
Asennus, puskuhitsi   4 65 260 
      
Putkielementin val-
misosa,  200 2 28 56 
laippakaulus      
Asennus, puskuhitsi   2 65 130 
      
Päätylaippa  200 2 42 84 
      
Ylimääräinen sauma  200 6 65 390 
      
Putkielementti hitsattuna  140 13 53 689 
ja asennettuna kellariin      
   kpl €/kpl € 
      
Putkielementin val-
misosa,  140 15 43 645 
kulmaelementti 90°      
Asennus, puskuhitsi   30 65 1950 
      
Putkielementin val-
misosa,  200/140 2 50 100 
supistuskappale      
Asennus, puskuhitsi   4 65 260 
      
Ylimääräinen sauma  140 4 65 260 
      
   m €/m  
Hikoilueristys,    70 20 1400 
mineraalivilla      
   tuntia €/tunti  
Asennus    40 50 2000 

    
 
Yhteensä 25801 €

Jatkuu  



 
 
 

 

  Liite 7 jatkoa 

PN 10      

Yksikkö  
Koko 
[mm] m €/m € 

      
Putkielementti hitsattuna  315 15 342 5130 
ja asennettuna kellariin      
   kpl €/kpl € 
      
Putkielementin val-
misosa,  315 10 177 1770 
kulmaelementti 90°      
Asennus, puskuhitsi   20 65 1300 
      
Ylimääräinen sauma  315 6 65 390 
           
      
Putkielementti hitsattuna  250 12 130 1560 
ja asennettuna kellariin      
   kpl €/kpl € 
      
Putkielementin val-
misosa,  250 2 100 200 
kulmaelementti 90°      
Asennus, puskuhitsi   4 65 260 
      
Putkielementin val-
misosa,  315/250 2 140 280 
supistuskappale      
Asennus, puskuhitsi   4 65 260 
      
Putkielementin val-
misosa,  250 2 100 200 
laippakaulus      
Asennus, puskuhitsi   2 65 130 
      
Päätylaippa  250 2 60 120 
      
Ylimääräinen sauma  250 2 65 130 
 

 

 

 

Jatkuu  



 
 
 

 

  Liite 7 jatkoa 

Putkielementti hitsattuna  200 31 87 2697 
ja asennettuna kellariin      
   kpl €/kpl € 
      
Putkielementin val-
misosa,  200 10 46 460 
kulmaelementti 90°      
Asennus, puskuhitsi   20 65 1300 
      
Putkielementin val-
misosa,  250/200 2 110 220 
supistuskappale      
Asennus, puskuhitsi   4 65 260 
      
Putkielementin val-
misosa,  200 2 37 74 
laippakaulus      
Asennus, puskuhitsi   2 65 130 
      
Päätylaippa  200 2 42 84 
      
Ylimääräinen sauma  200 6 65 390 
      
Putkielementti hitsattuna  140 13 53 689 
ja asennettuna kellariin      
   kpl €/kpl € 
      
Putkielementin val-
misosa,  140 15 27 405 
kulmaelementti 90°      
Asennus, puskuhitsi   30 65 1950 
      
Putkielementin val-
misosa,  200/140 2 50 100 
supistuskappale      
Asennus, puskuhitsi   4 65 260 
      
Ylimääräinen sauma  140 4 65 260 
      
   m €/m  
Hikoilueristys,    70 20 1400 
mineraalivilla      
   tuntia €/tunti  
Asennus    40 50 2000 

    
 

Yhteensä 24409 €
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