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SYMBOLILUETTELO  

 

Latinalaiset 

PUE Tehon käyttökerroin    [-] 

h Entalpia     [kJ/kg] 

P Teho      [MW] 

q Massavirta     [kg/s] 

p Paine      [bar] 

T Lämpötila     [℃] 

π  Painesuhde     [-] 

E Energia     [MWh] 

CO2   Hiilidioksidi     [-] 

 

Kreikkalaiset 

η Prosessin hyötysuhde    [-] 

Δ muutos      [-] 

Alaindeksit 

s Isentrooppinen 

m massa 
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1 JOHDANTO 

 

Kaukolämmön tuotantokustannukset ovat pitkään olleet nousussa polttoaineiden 

hintojen ja niiden verotuksen noustessa. Tämän johdosta kaukolämpö on menettänyt 

kilpailukykyään muihin lämmitysratkaisuihin kuten maalämpöön verrattuna. 

Energiateollisuus ry:n selvityksen mukaan tulevaisuudessa kilpailukykyisiä ovat 

sellaiset lämmöntuottajayhtiöt, jotka tuottavat lämpönsä uusiutuvien polttoaineiden 

yhteistuotannolla. Mäntsälän Sähkön kaukolämpöliiketoiminnalle edellä mainittu 

asettaa haasteen, koska kaukolämpöverkko on laaja ja lämpökuorma ei vielä riitä 

kannattavaan yhteistuotantoon. Tästä syystä yhtiö pyrkii olemaan avoin perinteisistä 

tuotantomuodoista poikkeaville lämmöntuotantomuodoille. Yksi näistä 

vaihtoehdoista on hukkalämpöjen hyödyntäminen kaukolämmön tuotannossa. 

 

Tällä hetkellä Mäntsälän Sähkö tuottaa keskustan ja Kapulin alueella kaiken 

kaukolämpönsä maakaasulla. Polttoaine on alkanut muodostua rasitteeksi 

liiketoiminnalle hintansa ja ympäristöasioiden takia. Puupolttoaineita käyttävä 

lämpökeskus on toinen vaihtoehto, mutta investointina mittava. Lisäksi puuta 

polttavan laitoksen säätöalue ei mahdollista täyttä irtautumista maakaasusta.  

Mäntsälä on kasvava kunta, joka hankkii aktiivisesti itselleen toimijoita 

elinkeinoelämän puolelta. Oikeanlainen yritys voisi tuoda mukanaan mahdollisuuden 

hyödyntää hukkalämpöjä kaukolämmön tuotannossa. Työssä esitellään eri 

teollisuuden alojen hukkalämmön lähteitä ja niiden lämpötila-alueita. Tämä luo 

pohjan tarkastella mahdollisuuksia hukkalämmön talteenottoon Mäntsälän alueella. 

 

Lämpöpumpputeknologia on kehittynyt merkittävästi viimeisen vuosikymmenen 

aikana, mikä on tuonut ne yleiseen käyttöön energiantuotannossa niin kotitalouksissa 

kuin teollisuudessa. Pumppujen luotettavuus on parantunut, kuten myös 

energiatehokkuus. Lisäksi lämpöpumppujen kilpailukykyä on lisännyt sähkönhinnan 

maltillinen kehitys suhteessa muihin energianhintoihin, etenkin öljyn hintaan. 

Suomen energiantuotanto ei perustu vahvasti öljyyn verrattuna muihin maihin, mikä 

näkyy sähkön hinnan maltillisempana kasvuna suhteessa öljyn hinnan nousuun.  
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Tämä työ esittelee teknologiaa, jolla hukkalämpöjen hyödyntäminen olisi mahdollista 

toteuttaa. Työssä käydään läpi erilaisia teollisuudenaloja ja niiden 

hukkalämmönlähteitä ja lämpötiloja. Esittelyn on tarkoitus antaa pohja kartoitettaessa 

Mäntsälään tulevien yritysten hukkalämpöpotentiaalia. 

 

Työssä esitellään lämpöpumppujen toimintaperiaate ja lasketaan esimerkkiprosessi. 

Laskennan on tarkoitus antaa käsitys lämpötiloista, joissa prosessissa liikutaan ja 

massavirroista, jotka hahmottavat laitoksen kokoa. Prosessin laskenta antaa pohjaa 

myös laitoskuvaukselle ja talouslaskennalle.  

 

Työssä esitellään referenssejä, jotka toimivat pohjana myös talouslaskennassa ja 

laitoskuvauksessa. Referenssejä löytyi Suomesta jonkin verran. Tämä kertoo osin 

trendistä, jossa öljy pyritään vaihtamaan vaihtoehtoehtoisiin lämmitysmuotoihin. 

Referenssien ja prosessin teoreettisen laskennan pohjalta toteutetaan 

esimerkkilaitoksen kuvaus, jossa käydään läpi laitoksen sijoitus, koko ja sen 

kytkeytyminen olemassa olevaan kaukolämpöinfrastruktuuriin. Laitoksen 

sijoittaminen kartalle antaa pohjan myös ympäristönäkökohtien tarkastelulle.   

 

Työssä perehdytään hyödyntämisen taloudellisuuteen. Talouslaskenta toteutetaan 

referenssien pohjalta ja siinä käsitellään tärkeimmät kannattavuuteen vaikuttavat 

tekijät. Lisäksi tehdään herkkyystarkastelu, jossa hankkeen kannattavuutta pohditaan 

tekijöiden muuttuessa. Laskenta toteutetaan sekä kassavirtalaskennalla että 

takaisinmaksuaikalaskennalla. Suurimpana kustannuksena lämpölaitoksessa on 

investoinnin lisäksi sähkön hinta. Talouskohdassa hinnoitellaan laitoksen tuottamat 

tuotteet: kaukolämpö ja kaukokylmä. Tuotteiden hintoja verrataan myös tämän 

hetkiseen kaukolämmöntuotannon omakustannehintaan ja kylmäntuotannon 

kustannuksiin.  

 

Kiinnostus ympäristöasioihin energiantuotannossa on kasvanut. Ekologisuus 

vaikuttaa yrityksen imagoon vastuullisena toimijana. Lisäksi ympäristöasiat 

vaikuttavat poliittisesti verotuksen ja lainsäädännön kautta. Työssä tuodaan esille, 

mitä asioita ympäristön kannalta tulee ottaa huomioon lämpöpumpuilla tehtävää 

energiantuotantoa suunniteltaessa. Työssä tarkastellaan myös miten fossiilisten 
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polttoaineiden korvaaminen hukkalämmön hyödyntämisellä vaikuttaa 

kasvihuonepäästöihin ja esitellään tärkeimmät viranomaisvaatimukset 

esimerkkilaitokselle ja sen turvallisuusvaatimukset ympäristön kannalta.    
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2 HUKKALÄMMÖN LÄHTEET 

 

Hukkalämmön lähteitä on monia erilaista. Esimerkiksi osa Teollisuuden 

hukkalämmöistä on yli 120 ℃ ja ne ovat suoraan hyödynnettävissä 

lämmönvaihtimien avulla kaukolämmön tuotantoon. Lämpötilaltaan 60-80 ℃ 

hukkalämpö on suoraan hyödynnettävissä paluuveden lämmitykseen. Lämpötilaltaan 

alle 60 ℃ hukkalämmöt on lämmitettävä lämpöpumpulla kaukolämpöverkon 

tarpeita vastaavaksi. Tässä työssä keskitytään pääosin lämpötilaltaan alle  25 ℃ 

matalalämpötilaisten hukkalämpöjen hyödyntämiseen.  

 

2.1 Jätevedet 

 

Jätevesiä on virtaamiltaan, lämpötiloiltaan ja epäpuhtauksiltaan hyvin erilaisia. 

Ihanteellisin lämmönlähde on lämpötilaltaan 20 - 30 ℃ ja lämmönvaihtimen kannalta 

likaamis- ja korroosio ominaisuuksiltaan suotuisa jätevesi esimerkiksi teollisuuden 

lauhdevedet. Myös ne ovat virtaamiltaan tasaisia, jolloin varastointia ei tarvita. 

Hukkalämmön talteenottoa kunnallisista jätevesistä tehdään muun muassa Turun 

Kakolanmäellä. Kyseistä laitosta esitellään referenssit kohdassa. Mäntsälässä 

jätevedet käsitellään Porvoontien varressa sijaitsevassa jätevedenpuhdistamossa, joka 

sijaitsee noin kaksi kilometriä etelään Mäntsälän keskustasta (Lamberg 1997 osa B s 

1-37). 

 

2.2 Puutavarateollisuus 

 

Puutavarateollisuudessa (saha- ja puunkäsittelyteollisuus) potentiaalisia 

hukkalämmönlähteitä ovat muun muassa puunkuivaus, puunlämpökäsittely ja puun 

lakka- ja maalipintojen kuivaus. Puuteollisuuden hukkalämmöt soveltuvat hyvin 

hukkalämmönlähteeksi tuotannon tasaisuuden vuoksi. Ongelmana on usein sahojen 

kaukainen sijainti asutuskeskuksista. Lisäksi sahat usein käyttävät itse hukkalämpöä 

teollisuushallien lämmityksessä, tukkien ja tukkialtaiden sulanapidossa ja 

sulatuksessa (Lamberg 1997 osa B s 1-37). 
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Puu kuivataan Suomessa pääasiassa lämminilmakuivaimella. 

Lämminilmakuivaimessa lämmin ilma puhalletaan rimoitetun tuoreen sahatavaran 

läpi kosteuden poistamiseksi. Suurilla ja keskisuurilla sahoilla käytetään 

kanavakuivaamoita. Lämpö saadaan talteen poistoilmakanavaan sijoitettavalla 

lämmöntalteenottolaitteistolla. 

 

Puun lämpökäsittelyllä parannetaan puun lahonkestoa. Puun lämpö nostetaan 250 ℃ 

sähkölämmityksellä, maakaasua tai öljyä polttamalla. Laitteistoon syötetään 

vesihöyryä tai muuta palamatonta kaasua lämpökäsittelyn ajan, joka estää puuta 

syttymästä. Puuta pidetään edellä mainitussa lämpötilassa 2-8 h, jonka jälkeen se 

jäähdytetään jäähdytyslaitteistolla 50 ℃ lämpötilaan. Lämpökäsittelyn kuumakaasu 

on mahdollista ottaa talteen kaasu- ja nestelämmönsiirtimien avulla. Ongelmana 

tämän hukkalämmön hyödyntämisessä on tuotannon katkonaisuus. 

 

Puun lakka– ja maalipintojen kuivaus tehdään yleensä konvektiouuneissa, joissa 

lämpötilat vaihtelevat käytettävistä materiaaleista riippuen 50-120 ℃ välillä. 

Konvektiouunin poistoilmasta on mahdollista ottaa talteen lämpö 

lämmönsiirtolaitteistolla. Tämä kuitenkin edellyttää poistoilman puhdistusta. 

Lämpötiloiltaan hukkalämpö soveltuisi hyvin matalalämpötilaisiin kohteisiin kuten 

teollisuushallien lämmitykseen. 

 

2.3 Elintarviketeollisuus 

 

Elintarviketeollisuudessa potentiaaliset jätelämmönlähteet muodostuvat tehdastilojen 

poistoilmasta, kylmäkoneiden lauhdutuslämmöstä, uunien savukaasuista ja termisistä 

kuivausprosesseista. Tuotantoprosesseista suurin osa lämmöstä siirtyy 

teollisuushallin ilmaan. Keittopadat ja uunit luovuttavat ilmaan lämpöä, joka voidaan 

ottaa talteen lämmöntalteenottolaitteistolla. Lämpötilat näissä teollisuushalleissa 

vaihtelevat 30–35 ℃ välillä. Lämmöntalteenottoa haittaa elintarviketeollisuudessa 

usein ilmassa oleva jauhopöly rasva ja muut höyryt, jotka likaavat lämmönsiirtimiä 

(Lamberg 1997 osa B s 1-37). 
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Elintarviketeollisuuden prosesseissa käytetään paljon erilaisia kylmäkoneita. Lämpöä 

saadaan periaatteessa kahdella eri lämpötilatasolla, kuuman kylmäainehöyryn 

jäähdytyksessä 60–90 ℃ ja höyryn nesteytyksessä 30–40 ℃. Usein höyryn jäähtyessä 

ja nesteytyessä lämpö hyödynnetään yhtä aikaa. Vesi voidaan tämän prosessin 

yhteydessä lämmittää vesivirroista riippuen 35 ℃: hukkalämmön avulla. Saatua 

lämpöä voidaan käyttää esimerkiksi teollisuushallien tuloilman lämmittämiseen 

(Lamberg 1997 osa B s 1-37). 

 

Elintarviketeollisuus käyttää termisiä kuivatusprosesseita esimerkiksi maitojauheen 

ja makeisten kuivatuksessa. Näiden prosessien poistoilman lämpötila on yleensä 100 

℃. Tämänkin prosessin lämmöntalteenottoa häiritsee poistoilman likaisuus, minkä 

johdosta lämmönvaihdin tukkeutuu (Lamberg 1997 osa B s 1-37). 

 

Uunien poistohöyry on myös potentiaalinen hukkalämmönlähde. Sen lämpötila 

vaihtelee noin 150 ℃ ja 200 ℃ välillä. Hyödyntämisen kannattavuus riippuu pitkälti 

höyryn tilavuusvirrasta ja siitä kuinka katkonaista poistohöyryntuotanto on (Lamberg 

1997 osa B s 1-37). 

 

Iso-Britanniassa tehdyn tutkimuksen mukaan elintarviketeollisuuden tuotannosta  

67 % on matalahukkalämpöistä. Elintarviketeollisuuden osuus koko Ison-Britannian 

teollisuuden energiankulutuksesta on neljäsosa. Hukkalämpö muodostuu sielläkin 

kattiloiden hönkähöyryistä, kuivaus- ja pastörointiprosesseista. Kuten Suomessa, 

sielläkin pyritään lämpö käyttämään suoraan uudestaan esimerkiksi tilojen 

lämmittämiseen (R.Law Et al. 2012).  

 

2.4 Juomateollisuus 

 

Juomateollisuudessa potentiaalisimpia hukkalämmönlähteitä ovat kattiloiden 

savukaasut, höyryverkoston paisuntahöyryt, keittokattiloiden keittohöyryt, pesuvedet,   

hönkähöyryt ja vierteen jäähdytysvesi. Juomatehtaiden energia tuotetaan usein melko 

suurissa lämpökattiloissa. Kokonaisenergia vaihtelee panimoittain, mutta 

keskimäärin yhden kuution virvoitusjuomaa/olutta valmistamiseen kuluu 0,5-4 MWh 

energiaa (Lamberg 1997 osa B s 1-37).  
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Juomatehtaan eri prosesseissa käytetään suuret määrät kuumaa vettä ja höyryä. 

Nykyisin panimot käyttävät enenevässä määrin kuumaa vettä. Tästä vapautuu suuria 

määriä jätelämpöä. Moderneimmissa laitoksissa jätelämpö pyritään käyttämään 

hyödyksi tehtaan omissa prosesseissa ja LVI-järjestelmässä. Kaikkea jätelämpöä ei 

kuitenkaan voida hyödyntää tehtaan sisällä, mikä johtaa potentiaaliseen 

hukkalämpöön, joka olisi parhaimmillaan suoraan hyödynnettävissä kaukolämmön 

tuotantoon. Lämpötiloiltaan korkeimmat jätelämmöt tulevat keittokattiloiden 

höyryistä 100 ℃. Vierteen jäähdytysvesi on noin 80 ℃ ja pesukoneen pesuvedet ja 

hönkähöyryt 30–75 ℃ lämpöisiä (Lamberg 1997 osa B s 1-37). 

  

2.5 Valimoteollisuus 

 

Metallinvalaminen tuottaa jatkuvasti tai jaksoittain paljon hukkalämpöä. Vaikka 

lämmön talteenottoteknologiaa on kehitetty öljykriisistä asti, menee arviolta yhä 

puolet lämmöstä hukkaan esimerkiksi jäähdytysveden mukana. Etenkin 

korkealämpötilainen lämpö, yli 200 ℃, jää teknisten ongelmien vuoksi käyttämättä, 

vaikka se voitaisiin hyödyntää kaukolämmityksessä (J. Yagi et.al., 1995). 

 

Valimot tuottavat lämpönsä öljy- ja kupolisulatusuuneilla ja lämpö- ja 

lämpimänäpitouuneilla. Näitä lämmitetään usein fossiilisilla polttoaineilla. Poltossa 

muodostuu korkealämpötilaisia savukaasuja, joista on mahdollista ottaa lämpö 

talteen muita prosesseja varten. Näitä prosesseja ovat esimerkiksi tilojen tai 

käyttöveden lämmittäminen (Lamberg 1997 osa B s 1-37). 

 

Tehdastilojen poistoilma on usein korkealämpötilaista ja sitä on mahdollista 

hyödyntää tilojen lämmityksessä. Lämmöntalteenottoa voi tehdä, mikäli poistoilman 

laatu ei ole lämmöntalteenottolaitteistoja vaurioittavaa. Prosessikohtainen poistoilma 

voi olla hyvinkin kuumaa aina 250 ℃ (Lamberg 1997 osa B s 1-37). 

 

Valimoteollisuuden hyödyntämisen kaukolämmöntuotannossa tekee ongelmalliseksi 

sen suuret suojaetäisyydet asutukseen, jotka ovat 2000-5000 m. Metallia valettaessa 

syntyy suuri määrä hajuhaittoja ja melua. Hajuhaittoja aiheuttavat fenoli, 

formaldehydi, ammoniakki, amiinit ja kreosolit. Melua syntyy pääasiassa 
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kompressoreista. Teollisuusalueella, jossa on valimon lisäksi muuta teollisuutta, 

hukkalämpöä voisi hyödyntää (Lamberg 1997 osa B s 1-37). 

 

2.6 Konepajateollisuus 

 

Konepajateollisuuden hukkalämmönlähteitä ovat muun muassa maalaamoiden 

höyrykattiloiden, kuumasinkityspatojen ja lämpökäsittelyuunien savukaasut ja 

tehdastilojen poistoilma (Lamberg 1997 osa B s 1-37). 

 

Savukaasuja syntyy, kun höyryä ja lämpöä tuotetaan eri prosesseihin. Maalaamot 

käyttävät höyryjärjestelmiä prosesseissaan. Kuumasinkityksessä käytettäviä patoja 

lämmitetään yleensä polttimilla. Pintakäsittelylaitokset tuottavat eri prosesseissa 

tarvitsemansa lämmön samoilla kattiloilla, joilla tuotetaan rakennuksen tarvitsema 

lämpö. Myös lämpökäsittelyuuneissa tuotettava lämpö tuotetaan polttimilla 

polttamalla erilaisia polttoaineita. Näistä prosesseista syntyvää hukkalämpöä voidaan 

hyödyntää kaukolämmön tuotannossa, mikäli tuotantolaitokset ovat suuria ja lähellä 

kaukolämpöverkkoa. 

 

Kuten muillakin teollisuudenaloilla myös konepajateollisuudessa tehdastilojen 

poistoilma on suuri hukkalämmön lähde, jota voidaan hyödyntää. 

 

2.7 Tekstiili- ja pesulateollisuus 

 

Tekstiiliteollisuudessa hukkalämmönlähteitä ovat muun muassa kattiloiden 

savukaasut ja paisuntahöyryt, tehdashallin poistoilma ja värjäämö-veistämön koneet. 

Pesulateollisuudessa hukkalämpöä syntyy kuivureista ja pesulavedestä (Lamberg 

1997 osa B s 1-37). 

 

Kuivaus on yksi eniten energiaa vaativista toimenpiteistä tekstiiliprosesseissa. 

Raakamateriaalit ovat eri tuotantovaiheissa hyvin kosteita ja niitä täytyy kuivattaa. 

Kuivauksessa syntyvä poistoilma tulisi käyttää uudelleen kuivureissa, mutta 

ongelmalliseksi sen käytön tekee ilman kosteus ja sen sisältämät materiaaleista 

irronneet kuidut (R. Tugrul Ogulata 2003). 
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Suuremmissa tekstiilitehtaissa on erikseen lämmitys- ja höyrypiirit. Lämmitys 

hoidetaan kaukolämmöllä, kun taas höyry saadaan höyrypiiristä, jolle on omat 

kattilansa. Korkeaa lämpötilaa vaativat kuivaus- ja fikseerausraamit lämmitetään 

kuumaöljylämmityksellä tai raamikohtaisilla polttimilla (Lamberg 1997 osa B s 1-

37).  

 

Mikäli höyrykattiloiden kattilaveden ulospuhallusmäärät ovat suuria, voidaan lämpö 

ottaa talteen muita tehtaan prosesseja varten. Nykyaikaisissa tekstiilitehtaissa on 

muutkin eri prosesseissa syntyvät jätelämmönlähteet hyödynnetty tehokkaasti muissa 

tehtaan lämmitysprosesseissa (Lamberg 1997 osa B s 1-37). 

 

Värjäämön ja veistämön koneet tuottavat hukkalämpöä lukuisista kankaan käsittely- 

ja kuivauskoneista sekä höyrystyslaitteista, joista poistuu kuumia höyryjä. Edellä 

mainittuja voidaan ottaa talteen lämmöntalteenottolaitteistolla. Ylimääräistä lämpöä 

muuhun kuin tehtaan omaan käyttöön syntyy vain kesäaikana, jolloin sitä voitaisiin 

hyödyntää kaukolämmöntuotannossa. Lämpötilat näillä hukkalämmöillä vaihtelevat 

25-100 ℃ välillä (Lamberg 1997 osa B s 1-37). 

 

Pesuloiden pyykinkuivureiden hukkalämpöä käytetään tuloilman lämmittämiseen 

talvella. Kesällä tätä lämpöä ei tarvita ja lämpöä voitaisiin käyttää 

kaukolämmönlähteenä. Mäntsälässä pesulateollisuutta on Comforta Oy:lla, jonka 

maakaasuteho on noin 1 MW luokkaa (Lamberg 1997 osa B s 1-37). 

   

2.8 Graafinen teollisuus 

 

Graafisessa teollisuudessa jätelämpöä muodostuu muun muassa tuotantotilojen 

ilmanvaihdosta, prosessilaitteiden lämpöhäviöistä ja energiantuotannon savukaasuista 

(Lamberg 1997 osa B s 1-37). 

 

Tuotantotiloihin tuottavat lämpöä erilaiset laitteet, joita tarvitaan paperin käsittelyssä 

ja painatuksessa. Tuotantotilat ovat myös usein erittäin hyvin valaistuja. Paperin 

käsittely ja painatus vaatii ympäristön olosuhteilta tietyn lämpötilan ja kosteuden. 
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Yleensä tilojen poistoilman lämpötila vaihtelee 20–25 ℃ välillä ja se käytetään 

pääosin tuloilman lämmitykseen lämmöntalteenoton avulla. Suurten sähkömoottorien 

ja paineilmakompressorien jätelämpö voidaan ottaa talteen keskitetysti koteloimalla 

laitteet. Tämä ylilämpö hyödynnetään usein tehtaan sisällä käyttöveden ja 

tuotantotilojen lämmitykseen. 

 

Graafisten laitosten koon ollessa pieni, ei niiden oman energiantuotannon 

savukaasujen talteenotto ole kannattavaa. Mikäli aletaan olla kokoluokassa painotalo 

tai kustantamo, voi olla varteenotettava hyödyntää syntyvää hukkalämpöä 

kaukolämmön tuotannossa. 

 

2.9 Tiedonsiirtoala 

 

Tiedonsiirtoala ja tietokonesalien määrä on viime vuosikymmenen aikana kasvanut 

valtavasti. Nykyään ne käyttävät jo 1 % maailmassa tuotetusta energiasta. 

Tietokonesaleissa hukkalämpöä syntyy tietokoneiden kuluttaessa sähköä 

laskentasuorituksiin. Syntyvä lämpö jää joko hallin poistoilmaan tai mikäli konesali 

on nestemäisesti jäähdytetty niin jäähdytysnesteeseen. Kuvassa 1 on esitelty 

konesalin energiankulutuksenjakaumaa. Kuvasta näkee jäähdytyksen kuluttavan 

neljänneksen energiasta. Tämä lämpö voitaisiin lämpöpumppua hyödyntäen jalostaa 

kaukolämpöverkon tarpeita vastaavaksi. Energian häviämättömyyslain perusteella 

voidaan todeta, että kaikki energia, joka konesaleissa kulutetaan, muuttuu lopulta 

lämmöksi. Konesaleista saatava lämpömäärä on siis suoraan verrannollinen niiden 

sähkönkulutukseen pois lukien niiden oma lämmityksen tarve. Konesalit poikkeavat 

olennaisesti teollisuuden muista hukkalämmön lähteistä. Konesalille on tyypillistä, 

että sähkönkulutus pinta-alaa kohden on huomattavan suuri ja neliötehot ovat yli 

1000 W/m2. Lämpötilat, joissa konesalit toimivat ovat 20-30 ℃ luokkaa (Motiva 

2011). 
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Kuva 1. Konesalin energiankäytön jakautuminen (Hewlett-Packard) 

 

Konesalien energiatehokkuutta kuvataan PUE-luvun (Power Usage Effectiviness) 

avulla. Luku ilmaisee kokonaisenergiankulutuksen ja palvelinten kuluttaman 

energian välisen suhteen. Konesalininfrastruktuurin tehokkuutta mitataan DCIE- 

luvulla, joka on PUE:n käänteisluku. Kokonaisenergiankulutus käsittää kaiken 

tietotekniikkaa tukevien laitteiden energiankulutuksen, kuten esimerkiksi sähkön 

siirtojärjestelmä ja jäähdytys tai vaikkapa valaistus (J.Cho Et al.). 

    

Ennen konesalien PUE-luku oli usein 2. Tällä hetkellä 1,5:n alle yltävää arvoa 

pidetään todella tehokkaana. Parhaimmillaan maailmassa on päästy noin lukuun 1,2. 

Aikaisemmin PUE-luvun teoreettisena raja-arvona oli 1. Kun hukkalämpö otetaan  

hyötykäyttöön, uusi raja-arvo on 0. Maailman konesalien energiankulutuksen on 

arvioitu kaksinkertaistuvan viiden vuoden välein. Pilvilaskennan (cloud computing) 

eli verkon yli käytettävien sovellusten ennustetaan kasvattavan konesalien 

energiantarvetta entisestään. (ABB) 

 

Taulukossa 1 on listattuna kaikki luvussa esitellyt teollisuudenalat, joissa 

hukkalämpöjä syntyy. Lisäksi taulukossa on listattuna niille ominaiset lämpötilat, 

joissa hukkalämmöt esiintyvät.  

 

 

Konesalin energiankäyttö %

Palvelimet

Jäähdytys

Tuulettimet

UPS

Valaistus

Muut
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Taulukko 1. Teollisuuden hukkalämpöjen lähteet ja lämpötilat 

Teollisuudenala Hukkalämmönlähde Lämpötila-ala 

Jätevedenpuhdistus Jätevesi 6-20 ℃ 

Puutavarateollisuus Kuivausilma /kaasu 60–250 ℃ 

Elintarviketeollisuus Kylmälaitteiden lauhdelämpö 

Uunien savukaasut 

Uunien poistohöyry 

35 ℃ 

230–250 ℃ 

150–200 ℃ 

Juomateollisuus Keittokattiloiden keittohöyryt 

Pesuk.pesuvesi ja hönkähöyryt 

Vierteen jäähdytysvesi 

100 ℃ 

30–75 ℃ 

77 ℃ 

Konepajateollisuus Tehdastilojen poistoilma 20–250 ℃ 

Valimoteollisuus Kattiloiden savukaasut 

Prosessikohtainen poistoilma 

Tehdastilojen poistoilma 

160-400 ℃ 

20-250 ℃ 

20-50  ℃ 

 

Tekstiili- ja 

pesulateollisuus 

Höyryverkoston paisuntahöyry 

Värjäämö-veistämön koneet 

100–140 ℃ 

25–100 ℃ 

Graafinen teollisuus Poistoilma 20-30 ℃ 

Tiedonsiirto-ala Konesalin jäähdytys 20-30 ℃ 
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3 HYÖDYNTÄMISTEKNIIKKA 

 

Lämpöpumppu ottaa lämpöenergiaa matalalämpötilaisista lämmönlähteistä, kuten 

ympäristön ilmasta, järven tai joen vedestä, maaperästä tai kaupallisten ja teollisten 

prosessien hukkalämpövirroista (Aye 2007, 814). Lämpöpumppu luovuttaa 

lämpöenergiaa korkeammassa lämpötilassa, jolloin sitä voidaan käyttää käytännön 

sovelluksissa. Esimerkiksi lämpöpumpulla voidaan siirtää lämpöenergiaa ulkoilmasta 

asuinhuoneiston sisälle, jolloin huoneisto lämpenee. Kylmäkoneella puolestaan 

siirretään lämpöenergiaa esimerkiksi jääkaapin sisältä sen ulkopuolelle, jolloin 

jääkaapin sisätila jäähtyy. Lämpöpumppu ja kylmäkone ovat käänteisiä prosesseja 

joiden erona on, että lämpöpumpussa hyödynnetään lauhduttimen lämpötehoa ja 

kylmäkoneessa höyrystimen kylmätehoa. 

 

Kiinteistöissä käytetyt lämpöpumput voidaan jakaa neljään eri tyyppiin, riippuen 

niiden käyttökohteesta ja käyttämästä tekniikasta. Nämä neljä luokkaa ovat: 

lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden tekoon käytettävät lämpöpumput, 

lämmitykseen ja jäähdytykseen käytettävät lämpöpumput, integroidut lämpöpumput 

sekä lämmitykseen, jäähdytykseen, lämpimään käyttöveteen että 

lämmöntalteenottoon poistoilmasta ja vain lämpimän käyttöveden valmistamiseen 

tarkoitettu lämpöpumppu. Lämpöpumput voivat toimia ainoana 

lämmitysjärjestelmänä kiinteistössä tai rinnan jonkun toisen lämmitysmuodon 

esimerkiksi kaasukattilan kanssa. (K.J Chua Et al. 2010)   

 

Yleisin lämpöpumppuprosessi koostuu neljästä pääkomponentista: kompressorista, 

lauhduttimesta, paineen alennus- eli kuristusventtiilistä sekä höyrystimestä. 

Komponenttien läpi virtaa suljetussa kierrossa kiertoaine, jota lämpöpumpuissa ja 

kylmäkoneissa kutsutaan myös kylmäaineeksi. Kiertoaineen tehtävä on kuljettaa 

energiaa prosessin läpi höyrystimeltä lauhduttimelle. Lämpöenergian siirtoon 

tarvitaan mekaanista työtä, joka tuodaan prosessiin kompressorilla. Kompressorin 

tehon tarve on kuitenkin pienempi kuin lämpöpumpun tuottama lämpöteho, jolloin 

lämpöpumppu on kannattavampi ratkaisu lämmitykseen kuin suora sähkölämmitys.  

Lämpöpumppuprosessi on kuin lämpövoimalaitosprosessi, kiertosuunta vain on 

päinvastainen. Voimalaitosprosessissa lämpöenergiaa siirtyy kuumasta lämmön 
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lähteestä kylmään lämpönieluun ja prosessi tuottaa mekaanista työtä. 

Lämpöpumpussa tehdään prosessiin mekaanista työtä, joka saa lämpöenergian 

virtaamaan kylmästä lämmön lähteestä kuumaan lämpönieluun, kuva 2. (Aye 2007, 

814-815). 

 

 

 
Kuva 2. Lämpöpumpun toimintaperiaate 

 

3.1 Kompressorit 

 

Kompressorilla käsitetään laitetta, joka nostaa kaasumaisen aineen painetta 

puristamalla sitä pienempään tilavuuteen. Kompressoritekniikoita on useita erilaisia 

ja niitä hyödynnetään niin, että ne soveltuvat parhaiten käyttötarkoitukseen. 

Kompressorit voidaan jakaa kineettisiin- ja syrjäytyskompressoreihin. 

Syrjäytyskompressoreja ovat esimerkiksi mäntäkompressori ja scroll-kompressori. 

Näitä kompressoreja käytetään usein kotitalouslaitteissa, kuten jääkaapeissa, 

pakastimissa ja ilma– ja maalämpöpumpuissa. 

 

Teollisuusmittakaavan kompressoreja ovat aksiaali- ja radiaalikompressorit, joita 

käytetään esimerkiksi suihkumoottoreissa tai polttomoottorien ahtimissa. 

Aksiaalikompressoreissa virtaus kulkee akselin suuntaisesti. Tällaisia kompressoreja 

käytetään esimerkiksi kaasuturbiineissa. Suuren kokoluokan kylmäkoneissa 

käytetään radiaalikompressoreja, joissa virtaus suuntautuu poispäin akselista. 
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Suurissa kylmän- ja lämmönyhteistuotantokohteissa käytetään myös 

ruuvikompressoria. 

 

 
Kuva 3. Keskipakoispumpun toimintaperiaate (wikimedia commons) 

 

3.2 Kiertoaineet 

 

Kiertoaine on hyvin merkittävä osa lämpöpumppuprosessia. Lämpöpumpun toiminta-

arvot ovat varsin riippuvaisia valitun kiertoaineen termodynaamisista 

ominaisuuksista. Hyvien termodynaamisten ominaisuuksien lisäksi kiertoaineen tulisi 

olla myrkytön, palamaton, inertti ja vaaraton ympäristölle.  

 

Kiertoaineita on käytännössä viittä eri tyyppiä: CFC-, HCFC- ja HFC-yhdisteet sekä 

näiden sekoitukset ja luonnolliset aineet. Uusissa lämpöpumpuissa käytetään 

kiertoaineena HFC-yhdisteitä, sekoituksia ja luonnollisia aineita. CFC-yhdisteet eli 

freonit tuhoavat ilmakehän otsonia ja ovat voimakkaita kasvihuonekaasuja, siksi 

niiden valmistus ja käyttö uusissa laitoksissa on kiellettyä. CFC-yhdisteitä ovat muun 

muassa paljon käytetyt R12, R114 ja R500. Korvattaessa freonien käyttöä 
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lämpöpumpuissa tulisi uusilla kiertoaineilla saavuttaa vähintään sama luotettavuus ja 

kustannustehokkuus. Myös lämpöpumppujärjestelmän energiatehokkuuden tulisi 

pysyä samalla tasolla tai jopa parantua uusilla kiertoaineilla, jotta lämpöpumput 

olisivat edelleen kiinnostavia energiansäästöratkaisuja. Lämpöpumppuja tulee 

kuitenkin muokata tai uudelleen suunnitella uusille kiertoaineille sopiviksi. 

Lämpöpumpun tehokkuus riippuu enemmän lämpöpumpun ja järjestelmän 

suunnittelusta kuin valitusta kiertoaineesta. (IEA Heat Pump Centre 2012c).  

 

HCFC-yhdisteet ovat ns. siirtymävaiheen kiertoaineita. Ne sisältävät freonien tapaan 

klooria ja ovat siten haitallisia ympäristölle. HCFC-yhdisteiden vaikutus 

otsonikerrokseen on kuitenkin vain 2 – 5 % ja ilmaston lämpenemiseen n. 20 % 

verrattuna R12 freoniin. HCFC-yhdisteiden käytöstä luovutaan teollisuusmaissa 

vuoteen 2020 mennessä ja kokonaan vuoteen 2040 mennessä. EU:ssa on puolestaan 

sovittu HCFC-yhdisteiden käytön loppuvan vuoteen 2015 mennessä. HCFC-

yhdisteitä ovat esim. R22 ja R401. (IEA Heat Pump Centre 2012c). 

  

HFC-yhdisteet eli fluorihiilivedyt ovat suorituskyvyltään hyviä kiertoaineita. Lisäksi 

HFC-yhdisteet eivät sisällä klooria eivätkä tuhoa otsonikerrosta. Siksi nämä yhdisteet 

ovat pitkäaikaisia vaihtoehtoja CFC- ja HCFC-yhdisteille. HFC-yhdisteet ovat 

kuitenkin kasvihuonekaasuja ja myötävaikuttavat ilmaston lämpenemiseen. HFC-

yhdisteitä ovat mm. R32 ja 14 (IEA Heat Pump Centre 2012c). 

 

Sekoitukset koostuvat kahdesta tai useammasta puhtaasta kiertoaineesta ja niiden 

tarkoitus on korvata CFC-yhdisteitä uusissa sovelluksissa. Sekoitusten etuna on se, 

että ne voidaan suunnitella erityisesti tiettyyn käyttötarkoitukseen. Nykyiset 

sekoitukset tehdään lähinnä HFC-yhdisteistä ja hiilivedyistä. Kaksi lupaavinta 

korviketta R22 kiertoaineelle ovat sekoitukset R410A ja R407C. (IEA Heat Pump 

Centre 2012c).  

 

Luonnolliset kiertoaineet ovat aineita, joita esiintyy jo luonnostaan biosfäärissä. 

Niiden vaikutukset otsonikerrokseen tai ilmaston lämpenemiseen ovat 

merkityksettömän pieniä ja ne ovat siten hyviä pitkäaikaisia vaihtoehtoja CFC-

yhdisteille. Jotkin luonnolliset kiertoaineet saattavat kuitenkin olla palavia tai 
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myrkyllisiä, jolloin niiden käyttäminen vaatii erityisen huolellista suunnittelua. 

Esimerkkejä luonnollisista kiertoaineista ovat mm. ammoniakki, hiilivedyt kuten 

propaani, hiilidioksidi, ilma ja vesi. (B.O. Bolaji Et al. 2013).  

 

Ammoniakkia on käytetty kiertoaineena teollisuuden kylmäsovelluksissa yli 120 

vuoden ajan. Ammoniakkia, R717 käytetään laajalti keskisuurissa ja suurissa 

jäähdytys- ja kylmävarastolaitoksissa. Termodynaamisesti ja taloudellisesti 

ammoniakki on erinomainen vaihtoehto freoneille ja R22 kiertoaineelle uusissa 

lämpöpumppusovelluksissa. Ammoniakkia ei vielä ole paljonkaan käytetty pienessä 

mittakaavassa sen myrkyllisyyden takia. Ammoniakki ärsyttää ihoa ja silmiä ja on 

hengitettynä myrkyllinen. Luontoon päästessään ammoniakki on erittäin vaarallinen 

vesieliöille. Huolellisella suunnittelulla ammoniakki tulee olemaan kuitenkin hyvä 

vaihtoehto myös pienempiin laitoksiin. Lisäksi korkeapainekompressorien 

kehittyessä ammoniakki tulee olemaan erinomainen korkealämpötilainen kiertoaine. 

Tällä hetkellä ammoniakin lauhtumislämpötila on korkeimmillaan noin 78 °C. 

Referenssien perusteella ammoniakki olisi sopivin vaihtoehto, nostettaessa 

lämpötilaa kaukolämpöverkon tarpeita vastaavaksi (B.O. Bolaji Et al. 2013). 

 

Luonnollisista aineista hiilidioksidi, R744 on käytetyin asuinrakennuksissa ja 

toimistoissa, sillä se ei ole kovin myrkyllistä eikä palavaa. Hiilidioksidi on lupaava 

korvike HCFC- ja HFC-yhdisteille. Hiilidioksidilla on myös alhainen painesuhde, 

mutta sen lauhtumispiste on melko alhainen kriittisen pisteen ollessa 31,4 °C 

lämpötilassa ja siten teoreettinen lämpökerroin tavallisella lämpöpumpulla on 

hiilidioksidille melko vaatimaton. Kehitteillä onkin järjestelmiä, jotka voisivat toimia 

pienellä tehon kulutuksella kriittisen pisteen lähellä ja sen yläpuolella. (B.O. Bolaji 

Et al. 2013). 

 

3.3 Lämpöpumppuprosessin tilapisteiden laskenta 

3.3.1 Laskennan teoria 

 

Lämpöpumpun kiertoprosessi voidaan piirtää kiertoaineen log p,h kuvaajaan, josta 

lämpöpumpun toiminta-arvoja on helpompi tarkastella. Kuvassa 4 on Coolpack 
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ohjelmistolla piirretty kiertoaineen R410 log p,h kuvaaja ja siihen on piirretty 

esimerkki lämpöpumpun kiertoprosessista (Coolpack 2012). Kuvaajassa y-akselilla 

on paine logaritmisella asteikolla yksikkönä bar ja x-akselilla entalpia yksikkönä 

kJ/kg.  

 

Kuvassa 4 siniset viivat ovat entropiaviivoja, punaiset käyrät lämpötilakäyriä celsius-

asteina ja vihreät ominaistilavuuskäyriä. Myöhemmissä kuvissa paksu musta käyrä 

on kiertoaineen kyllästymiskäyrä, jonka vasemmalla puolella aine on alijäähtynyttä 

nestettä, käyrän välissä höyryä ja oikealla puolella tulistunutta höyryä. 

Kyllästymiskäyrällä kiertoaine on kylläisessä tilassa, vasemmalla kylläistä nestettä ja 

oikealla kylläistä höyryä. Ohuemmat mustat käyrät kyllästymiskäyrän välissä 

kuvaavat höyryn kosteuspitoisuutta.  

 

 

 
Kuva 4. Kylmäaine R410A log p,h-diagrammi (Coolpack) 

 

Prosessien tilapisteiden arvot saadaan kuvaajasta katsomalla. Näiden pisteiden arvoja 

ovat paine, lämpötila ja entalpia. Lämpöpumpun kiertoprosessissa on neljä vaihetta. 
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Höyrystyminen, jossa prosessiin tuodaan lämpö entalpian ja paineen pysyessä 

vakiona. Tässä vaiheessa lämpöpumppu ottaa energiaa lämmönlähteestä. 

Puristuksessa kompressori puristaa kiertoainetta, jolloin sen lämpötila, paine ja 

entalpia kasvavat isentropian pysyessä samana. Todellisuudessa isentropia muuttuu 

ja muutosta korvataan isentrooppi-hyötysuhteella. Tästä kerrotaan myöhemmin. 

Lauhduttimessa prosessi luovuttaa lämpöä ja sen entalpia laskee paineen pysyessä 

samana. Paisunnassa kiertoaineen lämpötila, paine ja entalpia laskevat. Armatuureja 

prosessien eri vaiheissa ovat höyrystimessä ja lauhduttimessa lämmönsiirtimet, 

puristuksessa kompressori ja paisunnassa paisuntaventtiili.  

 

Kompressorin puristuksen isentrooppihyötysuhde määritellään yhtälön (1) 

mukaisesti. 

   

�� =
������

�����
      (1) 

 

missä 

h entalpia [kJ/kg] 

η hyötysuhde [-] 

alaindeksit 

1 puristuksen alkupiste 

2 puristuksen loppupiste 

s isentrooppinen 

     

   

 

Kun tiedetään kompressorin isentrooppihyötysuhde, voidaan laskea pisteen 2 entalpia 

h2 yhtälön 2 mukaisesti.  

 

ℎ� =
������

��
+ ℎ�      (2) 

 

Log p,h kuvaajasta nähdään pisteen 2 lämpötila T2. Saadut arvot on listattu 

taulukkoon 1. Pisteen 3 lämpötila saadaan alkuarvoista, kun otetaan huomioon 
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alijäähdytys ja entalpia voidaan katsoa kuvaajasta. Koska kiertoaineen paisunta 

kuristusventtiilissä on isentalpinen, on pisteen 4 entalpia sama kuin pisteen 3. 

Lämpötila T4 eli höyrystymislämpötila on annettu alkuarvona. 

 

Lämpöpumpun höyrystimen ja lauhduttimen teho voidaan laskea yhtälöllä 3. Samaa 

yhtälöä muokkaamalla voidaan laskea massavirta mistä tahansa armatuurista.  

 

P = � Δℎ       (3) 

  

missä  

qm massavirta [kg/s]  

Δℎ entalpian muutos 

 

3.3.2 Tilapisteiden ja massavirtojen laskenta 

 

Lasketaan teoreettisen kaksivaiheisen lämpöpumppuprosessin tilapisteiden lämpötilat 

paineet entalpiat ja massavirrat. 

 

Prosessi on teholtaan 10 MW. Siihen johdetaan kylmäpuolelta 25 ℃ vesi joka poistuu 

lämmönsiirtimeltä 16 ℃ lämpötilassa. Kaukolämpöpuolella vesi saapuu 40 ℃ 

lämpötilassa ja poistuu 80 ℃ lämpötilassa. Kaksivaiheisen lämpöpumppuprosessin 

kiertoaineina toimivat R410 ja R717. Tilapisteet prosessissa on havainnollistettu 

kuvassa 5. 
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Kuva 5. Prosessikaavio tilapisteillä 

 

Lämmönsiirtimeltä lähtevän kaukokylmäveden entalpia 

Saadaan veden h,s piirroksesta.  

 

p2= 0,2 MPa  

t2= 15 ºC 

h,s –Piirroksesta entalpian arvoksi saadaan h2 =62,94 kJ/kg 

  

Lämmönsiirtimelle tulevan kaukokylmä veden lämpötila saadaan laskettua lisäämällä 

lämmönsiirtimen lämpötilan muutos tulevan veden lämpötilaan. 

 

t1 = t2 + 10 ºC = 25ºC 

 

h,s –Piirroksesta entalpian arvoksi saadaan h1 =104,77 kJ/kg 

 

Entalpian muutos kaukokylmävedelle lämmönsiirtimessä saadaan laskettua 

entalpioiden erotuksella. 
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∆h = h2 –h1 =104,77 kJ/kg – 62,94 kJ/kg =41,830 kJ/kg 

 

Kaukokylmän massavirta saadaan yhtälöstä 3 johtamalla muotoon 

 

� =
!

"�
=

�#	###$%

&�,()#	$*/$,
= 239,06	23/4    (3) 

 

Lämmönsiirtimelle tulevan kaukolämpö veden entalpia: 

 

p3= 0,4 MPa  

t3= 40 ºC 

h,s –Piirroksesta entalpian arvoksi saadaan h1 =167,5 kJ/kg 

  

Lämmönsiirtimeltä poistuvan kaukolämmön veden lämpötila saadaan laskettua 

lisäämällä lämmönsiirtimen lämpötilan muutos tulevan veden lämpötilaan. 

 

t4 = t3 + 40 ºC = 80 ºC 

p4= 0,5 Mpa 

h,s –Piirroksesta entalpian arvoksi saadaan h4 =334,79 kJ/kg 

 

Entalpian muutos kaukolämpövedelle lämmönsiirtimessä saadaan laskettua 

entalpioiden erotuksella. 

 

 

∆h = h4 –h3 =334,79 kJ/kg – 167,5 kJ/kg =167,29 kJ/kg 

 

Kaukolämmön massavirta saadaan kaavasta 3 johtamalla muotoon. 

 

� =
!

"�
=

�#	###$%

�56,�7	$*/$,
= 59,78	23/4    (3) 
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Kuva 6. Matalalämpötilainen puristusprosessi (Coolpack) 

 

Lasketaan matalalämpötilaisen puristusprosessin tilapisteet kiertoaineella R410A 

Pisteessä viisi kiertoaineeseen on tuotu lämpöä kaukokylmävedestä lämmönsiirtimen 

avulla, jolloin sen lämpötila ja entalpia ovat kasvaneet paineen pysyessä vakiona. 

Pisteen 5 lämpötila, entalpia ja paine ennen puristusprosessia saadaan kuvan 6 log p,h 

diagrammista. 

 

 p5=2 bar 

T5=24 ℃ 

h5=455 kJ/kg 

 

Pisteestä viisi pisteeseen kuusi kiertoainetta puristetaan kompressorissa, jolloin sen 

entalpia, lämpötila ja paine kasvavat entropian pysyessä vakiona. Puristuksen 

painesuhde π= 4 Pisteen kuusi ominaisarvot saadaan lukemalla log p,h kaaviosta. 

 

p6=8 bar 
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h6s=475 kJ/kg 

 

Todellisuudessa puristus ei kuitenkaan ole isentrooppista vaan puristuksessa tapahtuu 

häviöitä. Oikea entalpia saadaan laskettua yhtälön 4 avulla. isentrooppivakio on 0,75 

 

 

ℎ5 =
�;����

��
+ ℎ< =

&6<
=>

=?
�&<<

=>

=?

#,6<
+ 455

$*

$,
= 481,667	2B/23  (4) 

 

Lämpötila pisteessä 6 voidaan lukea diagrammista. 

 

T6=60 ℃ 

 

Pisteestä 6 pisteeseen 7 kiertoaine luovuttaa lämpöä korkeamman lämpötilan 

kiertoprosessille. Tässä lämmönsiirrossa pysyy kiertoaineen paine vakiona 

lämpötilan ja entalpian laskiessa. Pisteen 7 tilapisteen ominaisarvot voidaan lukea log 

p,h diagrammista 

 

p7= 8 bar 

T7=0 ℃ 

h7=200 kJ/kg 

 

Pisteestä 7 pisteeseen 8 kiertoaineen annetaan paisua paisuntaventiilissä. 

Paisuntaventtiilissä kieroaineen entalpia pysyy vakiona, mutta sen paine ja lämpötila 

laskevat. Pisteestä 8 prosessi kierto alkaa alusta. Pisteen 8 tilapisteen arvot saadaan 

diagrammista katsomalla 

 

p8=2 bar 

T8=-37,5 ℃ 

h8=200 kJ/kg 

 

Prosessin massavirta saadaan laskettua yhtälöstä 3 johtamalla. Prosessin teho P on 10 

MW ja entalpiamuutoksena voidaan käyttää pisteiden 5 ja 6 entalpiaeroa. 
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� =
!

"�
=

�#	###$%
CDE�,;;FGDHHI=>

=?

= 375	23/4    (3) 

 

 

 

 
Kuva 7. Korkealämpötilainen puristusprosessi kylmäaineella R717 (Coolpack) 

 

Lasketaan korkealämpötilaisen puristusprosessin tilapisteet kiertoaineella 

R717A(ammoniakki). Pisteessä yhdeksän kiertoaineeseen on tuotu lämpöä 

kaukokylmävedestä lämmönsiirtimen avulla, jolloin sen lämpötila ja entalpia on 

kasvanut paineen pysyessä vakiona. Pisteen 9 lämpötila entalpia ja paine ennen 

puristusprosessia saadaan log p,h diagrammista. 

 

 p9=4,5 bar 

T9=60 ℃ 

h9=1606 kJ/kg 
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Pisteestä viisi pisteeseen kuusi kiertoainetta puristetaan kompressorissa, jolloin sen 

entalpia, lämpötila ja paine kasvavat entropian pysyessä vakiona. 

Puristuksen paine suhde π= 4,45 Pisteen kuusi ominaiusarvot saadaan lukemalla log 

p,h kaaviosta. 

 

p10=20 bar 

h10s=1650 kJ/kg 

 

Todellisuudessa puristus ei kuitenkaan ole isentrooppista vaan puristuksessa tapahtuu 

häviöitä. Oikea entalpia saadaan laskettua yhtälön 4 avulla. isentrooppivakio on 0,75 

 

 

ℎ�# =
��J���K

��
+ ℎ7 =

�5<#
=>

=?
��5##

=>

=?

#,6<
+ 1606

$*

$,
= 1672,7	2B/23  (4) 

 

Lämpötila pisteessä 10 voidaan lukea diagrammista. 

 

T10=110 ℃ 

 

Pisteestä 10 pisteeseen 11 kiertoaine luovuttaa lämpöä korkeamman lämpötilan 

kiertoprosessille. Tässä lämmönsiirrossa pysyy kiertoaineen paine vakiona 

lämpötilan ja entalpian laskiessa. Pisteen 11 tilapisteen ominaisarvot voidaan lukea 

log p,h diagrammista 

 

p11= 20 bar 

T11=40℃ 

h11=400 kJ/kg 

 

Pisteestä 11 pisteeseen 12 kiertoaineen annetaan paisua paisuntaventtiilissä. 

Paisuntaventtiilissä kiertoaineen entalpia pysyy vakiona, mutta sen paine ja lämpötila 

laskevat. Pisteestä 12 prosessi kierto alkaa alusta. Pisteestä 12 prosessi kierto alkaa 

alusta. Pisteen 8 tilapisteen arvot saadaan diagrammista katsomalla. 
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p12=2 bar 

T12= 0 ℃ 

h12=400 kJ/kg 

 

Prosessin massavirta saadaan laskettua yhtälöstä 3 johtamalla. Prosessin teho P on 10 

MW ja entalpiamuutoksena voidaan käyttää pisteiden 9 ja 10 entalpiaeroa. 

 

� =
!

"�
=

�#	###$%
C�;;FG�;J;I	=>

=?

= 163,94	23/4     (3) 

 

Yhteenvetona laskennasta toimii taulukko 2 jossa on esitelty kaikkien tilapisteiden 

paine, lämpötila ja entalpia. 
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Taulukko 2. Prosessin tilapisteiden paineet, lämpötilat ja entalpiat 

Tilapiste Paine [bar] Lämpötila [℃] Entalpia [kJ/kg] 

1. 2 25 104,77 

2. 2 15 62,94 

3. 4 40 167,5 

4. 5 80 334,79 

5. 2 24 455 

6. 8 60 481,67 

7. 8 0 200 

8. 2 -37,5 200 

9. 4,5 60 1606 

10. 20 110 1672,7 

11. 20 40 400 

12. 2 0 400 
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4 REFERENSSEJÄ 

 

ABB on toimittanut Academica Oy:lle Helsingin Katajanokalle konesalin, josta 

tuotetaan   lämpöä   Helsingin  Energian   kaukolämpöverkkoon. Konesalin  teho   on  

2 MW, mutta laajennusvara on 5 MW asti. Pinta-alaltaan konesali on 500 neliömetrin 

kokoinen ja se sijaitsee kallion sisässä vanhassa pommisuojassa 16 metriä 

merenpinnan alapuolella. ABB:n mukaan kyseessä on maailman energiatehokkain 

konesali. Konesalin jäähdytys hoidetaan kaukojäähdytyksellä kylmän meriveden ja 

lämmönvaihtimien avulla. Palvelinten tuottama hukkalämpö otetaan talteen 

lämmönvaihtimilla ja johdetaan hyötykäyttöön Helsingin Energian 

kaukolämpöverkkoon. Laitos tuottaa lämpöenergiaa noin 10 GWh verran vuodessa. 

Käytössä olevan konesalin energiakulutuksesta hieman yli 50 prosenttia muodostuu 

jäähdytyksestä ja hieman alle 50 prosenttia palvelinten energiankulutuksesta (ABB). 

 

Scancool on osa lahtelaista Oilon-konsernia, joka tuottaa jäähdytys- ja 

lämpöpumppuratkaisuja teollisuudelle. Yritys tuottaa palvelun suunnittelusta 

toteutuksen kautta huoltoon asti (Scancool).  

 

Valion Seinäjoen tehtaalla on otettu käyttöön teollisen mittakaavan 

lämpöpumppuratkaisu, jossa tuotannossa syntyvää lämpöä ja kylmää otetaan talteen 

tehtaan toiminnassa uudelleen hyödynnettäväksi. Hanke on toteutettu yhteistyössä 

Scancool Oy:n ja Elomatic Oy:n kanssa.  Seinäjoen tehtaan kaksi lämpöpumppua 

tuottavat vuodessa noin 19 GWh energiaa (Scancool).  

 

Seinäjoen tehtaalla lämpöä tarvitaan muun muassa tuotantolaitoksen pesuissa, 

raejuuston ja voin valmistuksessa, maitojauheen kuivauksessa ja kiinteistön 

lämmityksessä. Kylmää tarvitaan tuotteiden jäähdytyksessä. Nyt kylmää tuotetaan 

ammoniakin avulla, joten lämpöpumppusovelluksella voidaan korvata osa 

jäähdyttämiseen tarvittavasta vedestä. Lämpöä otetaan talteen tehtaan käyttämän 

jääveden palautuskierron lämmöstä, joka muuten johdettaisiin lauhduttimien kautta 

jäte-energiavirtana ulos, ja maitojauheen valmistuksesta syntyvästä 

lauhdutuslämmöstä. Lämpöä jaetaan lämmönjakoputkia pitkin eri kohteisiin ympäri 

tehdasta. Tehtaalla risteilee 2,5 kilometriä lämmön jako-, palautus- ja 
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keruuputkistoja. Lämpöpumppulaitteet ovat Scancoolin kehittämiä ja valmistamia. 

Lämmönjakojärjestelmä kehitettiin tiiviissä yhteistyössä Valion, Elomaticin sekä 

Scancoolin kesken.  

 

 
Kuva 8. Teollisuuskoon lämpöpumppu (Scancool) 

 

Myös toinen Valion meijeri Riihimäellä hyödyntää Scancoolin lämpöpumppuja. 

Tammikuun 2010 lopulta alkaen on meijerissä otettu kylmälaitoksen lauhdutuslämpö 

talteen. Muutostyö parantaa Riihimäen meijerin energiatehokkuutta. Aiemmin nyt 

lämpöpumpulla tuotettu energia tuotettiin pääosin kotimaisella hakkeella ja turpeella. 

Nyt hukkalämpö saadaan kierrätettyä takaisin prosessiin. Lämpöpumppu on toiminut 

annetuilla laskenta-arvoilla. Lämpöpumppu on mallia HP 291, jonka lämpöteho on 

1,1 MW. Energia tuotetaan 63 ℃ kuumavetenä ja lämmönlähde on 26 ℃ 

ammoniakki, joka tulee jäähdytyspuolelta. COP arvoksi on saatu yli 5 (Scancool). 

  

  

Scancool on toimittanut 2006-2010 Keskon logistiikkayhtiölle Keslog Oy:lle 

Vantaan Hakkilaan keskusvarastoille ammoniakkijäähdytysjärjestelmän sisältäen 

kylmätekniikan lisäksi täydellisen automaation ja sähköistyksen. Asennukset on 

toteutettu logistiikkakeskusten ollessa toiminnassa 24/7 h. Toimitukseen kuului 

Grasso merkkiset ammoniakkiliuosjäähdyttimet. Järjestelmä sisältää kolme 

konehuonetta, joiden yhteinen kylmäteho on 7 MW. Järjestelmän lämmönvaihtimet 

tulivat Ecocoililta ja pumput riihimäkeläiseltä Kolmeksilta. Järjestelmä sisältää noin 
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400 kpl ilmajäähdyttimiä ja automaatiojärjestelmänä toimii teollisuuden yleisesti 

käyttämä Siemensin S7 (Scancool). 

 

Vuonna 2009 asennettu Scancool teollisuuslämpöpumppu hyödyntää Ruoka-

Saarioisten Sahalahden tehtaalla kylmän tuotannossa syntyvää hukkalämpöä. Talteen 

otettu energia käytetään tilalämmitykseen sekä lämmittämään käyttövettä 60 °C 

asteeseen. HP291 yksikkö on kaksipiirinen lämpöpumppu, jonka suurin teho on 1,4 

MW. Korkeimmillaan 9 bar:in puristettava ammoniakki antaa järjestelmän COP-

arvoksi 5(Scancool). 

 

HP291 moduulissa ammoniakki on referensseissä korkeimmillaan puristettu 11,5 

bar:in paineeseen. Moduulissa on kaukolämpövalmius, joka sallii lämpötilan 

nostamisen 80 °C. Moduulipohjaiset ratkaisut mahdollistavat helposti laajennettavan 

kokonaisuuden. Moduulin lämpöteho on 0,1-10 MW ja sen dimensiot on esitelty 

kuvassa 9 (Scancool). 

 
Kuva 9.3D mallikuva lämpöpumppumoduuleista(Scancool) 

 

Snellmanin tehtaalla johdettiin jätevesi kunnan viemäriverkostoon ennen 30 °C 

lämpötilassa. Samaan aikaan sisään tuleva kylmä vesi lämmitettiin 55 °C lämpötilaan 
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öljyllä. Nykyään, lämpöpumppu investoinnin jälkeen, jäteveden hukkalämmöstä 

saatavalla energialla lämmitetään kylmä käyttövesi 55°C lämpötilaan. Kolmepiirisen 

teholtaan 1,2 MW lämpöpumpun COP-arvo on 5. Scancool ilmoittaa 30 ℃ 

lämmönlähteestä tuotettavan lämmön omakustannehinnaksi 13 €/MWh (Scancool). 

 
 

Pemco Oy on Hollolassa toimiva yritys joka tuottaa lämpöpumppu- ja 

jäähdytysratkaisuja teollisuudelle. Lämpöpumppuprosessit tehdään avaimet käteen- 

periaatteella asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Kylmäaineena Pemco käyttää 

käyttötarkoituksesta riippuen R410a, R134a tai jotakin muuta pitkäaikaiseen 

käyttöön hyväksyttyä, ilmakehälle mahdollisimman turvallista kylmäainetta. 

Kompressoreina käytetään tehosta ja käyttökohteesta riippuen joko Danfoss scrolleja, 

Bitzer ruuveja tai turbokompressoreita. Tehonsäätö on toteutettu joko on/off 

portaissa, ruuvin luistisäädöllä tai taajuusmuuttajalla kierroslukusäätönä. 

Lämmönvaihtimet ovat juotettuja levylämmönvaihtimia, joilla pyritään saavuttamaan 

paras mahdollinen tehokkuus ja mahdollisimman pieni kylmäainemäärä. 

Lämmönvaihtimien levyt ovat haponkestävää terästä kuparijuoteella (Pemco). 

  

Laitteistot rakennetaan tehtaalla valmiiksi ja esitestataan. Laitteisto on mahdollista 

saada myös koteloituna. Laitteisto rakennetaan ja esitestataan myös sähkön ja 

automaation osalta. Ohjaukset ovat liitettävissä väyläratkaisuihin. Pemcon 

ilmoittamat COP-arvot riippuvat hyvin paljon lähdelämpötiloista ja 

tuottolämpötiloista, sekä niiden lämpötilaeroista. COP on yleensä välillä 3-6. 

Mitoituksen lähtökohtina Pemco käyttää lämmönlähteen ominaisuuksia ja lämmön 

hyötykäytön kohteita. Raja-arvoiksi tuottamilleen prosesseille Pemco ilmoittaa 

lämmönlähteen osalta 5-40 ℃ lämmönlähteen ja lämmönlähteen lämpötilaeron osalta 

2-15 ℃. Kuumapuolella raja-arvoiksi ilmoitetaan 30–75 ℃ lauhdutuslämpötila ja 15-

40 ℃ lämpötilaero. Lämpöpumppujen teho vaihtelee välillä 50-1500 kW, mutta 

laitteita on mahdollista kytkeä rinnan (Pemco).  
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Kuva 10.Pemcon lämpöpumppujen COP-arvo suhteessa lämpötiloihin (Pemco Oy) 

 

 

Turkulaisten jäteveden hukkalämpöä hyödyntävä Kakolan lämpöpumppulaitos 

tuottaa sekä kaukolämpöä että kaukojäähdytystä turkulaisille kiinteistöille. Laitos 

valmistui 2009  Kakolan jätevedenpuhdistamon yhteyteen. Lämpöpumppulaitos 

tuottaa energiaa uusiutuvasta energialähteestä – puhdistetusta jätevedestä. Se 

kierrättää puhdistetun jäteveden lämpöpumpun kautta, joka ottaa talteen jäteveden 

sisältämän lämpöenergian kaukolämpöverkossa hyödynnettäväksi. Laitos tuottaa 

lisäksi kaukokylmää. 

 

Jätevedestä saatava lämpöenergia, 160 GWh, vastaa noin 7 500 pientalon vuotuista 

lämmönkulutusta ja noin 8 % prosenttia koko Turun kaukolämmöntarpeesta. Laitos 

korvaa pääosin kivihiilen- ja öljynpolttoa, mikä tarkoittaa Turun seudun 

hiilidioksidipäästöissä noin 50 000 tonnin vähenemää vuositasolla. 

Lämpöpumppulaitos koostuu jätevedenpuhdistamon yhteyteen louhitusta luolasta, 15 

000 kuutiometrin kylmävesialtaasta, itse lämpöpumpusta putkistoineen ja 

pumppuineen, sähkötiloista sekä ajotunnelista. Lämpöpumppulaitoksen teho on 21 

MW kaukolämpöä ja 14,5 MW kaukojäähdytystä (Turku Energia). 
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5 LAITOSKUVAUS 

 

Laitoskuvaus on vasta esisuunnitelma, joka on toteutettu referenssien ja järkeviksi 

havaittujen toimintatapojen pohjalta. Laitos voitaisiin sijoittaa Kapulin 

teollisuusalueelle jo olemassa olevan maakaasulla toimivan lämpökeskuksen tontille. 

Lämpöpumput eivät vie paljoa tilaa suhteessa niiden antamaan tehoon, joten 

lisäsiiven rakentaminen nykyiseen lämpökeskukseen on järkevä ratkaisu. Kuva 11 

esittää kartalla laitteiston sijaintipaikan Kapulin teollisuusalueella. 

 

 
Kuva 11. Sateliittikuva Kapulin lämpökeskuksesta 

 

 

Rakennuksen laajennusosaan tulee kompressorihuone, paineilmahuone, muuntamo ja 

sähkökeskus. Valvomo ja sosiaalitilat sijaitsevat rakennuksen vanhassa osassa. 

Uudesta osasta tulee kulku vanhaan kattilahalliin, mutta tilat pysyvät erillisinä. Jo 

olemassa olevia prosessinosia pyritään hyödyntämään niiltä osin kuin se on 

teknistaloudellisesti järkevää. 

 

Laitokseen tulee matalalämpötilapuolelta n. 25 ℃ vettä, joka palaa hukkalämpöä 

tuottavalle kohteelle n. 18 ℃ . Lämpöpumput nostavat kahdessa eri 
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kompressorivaiheessa lämpötilan ensiksi 40 ℃ :seen ja toisessa vaiheessa 70-80 ℃ 

:seen ulkolämpötilasta ja kaukolämpökuormasta riippuen. Ensimmäinen ja toinen 

piiri tulevat käyttämään eri kiertoainetta. Kaukolämmön menoveden lämpötilaa 

voidaan nostaa laitoksessa olemassa olevalla kaasukattilalla, mikäli menoveden 

lämpötila ei riitä kaukolämpöverkon tarvitseman tehon siirtämiseen. Kattilan teho on 

6 MW, joka riittää hyvin tähän tarkoitukseen. 

 

Prosessiin tulee myös vapaa- ja aktiivijäähdytyspiiri kaukojäähdytyksen lämpötilan 

pitämiseksi sallituissa lämpötiloissa. Tämä vaaditaan, koska kesällä 

jäähdytyskuorman ollessa suurimmillaan on kaukolämpökuorma päinvastoin 

pienimmillään. Aktiivijäähdytyspiiri rakennetaan lähteväksi ensimmäiseltä 

kompressorivaiheelta. 

 

Jäähdytysprosessissa kompressorihuoneesta kiertoaine kierrätetään putkistoissa 

laitoksen katolla ilmajäähdyttimissä. Kaukolämmön paluuvesi on vuodenajasta 

riippuen 60–40 ℃. Veden lämpötilaa nostetaan näin ollen lämpöpumppulaitoksella 

20–40 ℃. Tämä vaatii massiivisen teholtaan 10 MW lämmönsiirtimen. Tämä on 

myös laitoksen huipputeho. Kaukojäähdytyksen puolella lämmönsiirrin on teholtaan 

sama, mutta tilavuudeltaan paljon suurempi. Kokoero johtuu meno- ja 

paluuvirtauksen lämpötilaerosta, mikä on pienempi noin 7 ℃. Lämmönsiirtimen 

kokoa voidaan aina kompensoida kasvattamalla virtausta. Virtauksen kasvaessa 

kuluttavat pumput enemmän sähköä, mistä aiheutuu käyttökustannuksia. Prosessin 

havainnollistava prosessikaavio on esitetty kuvassa 12. 
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Kuva 12. Lämpöpumppulaitoksen prosessikaavio 

 

Jotta laitokselle saataisiin sen tehoa vastaava kuorma, on Mäntsälän keskustan 

kaukolämpöverkosta rakennettava siirtolinja Kapulin teollisuusalueelle. Linja tulee 

olemaan pituudeltaan noin kahden kilometrin pituinen. Laitoksen vesihuolto voidaan 

järjestää lämpölaitoksella jo olemassa olevalla vesiliittymällä. Laitokselle joudutaan 

rakentamaan teholtaan noin 4 MW sähköliittymä. Hankkeen toteutuessa se tullaan 

rakentamaan Kapuliin rakennettavalta 110 kV sähköasemalta, jolta itse 

hukkalämmönlähdekin tulee saamaan sähkönsä. 

 

Laitoksen valvonta tullaan liittämään olemassa oleviin tietojärjestelmiin. Laitos tulee 

olemaan miehittämätön. Laitoksen automaatiojärjestelmä on valvottavissa ja 

päätoimintojen osalta ohjattavissa kaukokäyttötoimintona Liedontien lämpölaitoksen 

valvomosta. Laitos on kytketty myös alueen hälytysjärjestelmään, joka on keskitetty 

voimalaitokselle ja sieltä on yhteys alueellisen hätäkeskuksen järjestelmään. 

 

Poikkeuksena olemassa oleviin lämpölaitoksiin, muutoksen tuo ammoniakki, jota 

käytetään kiertoaineena toisessa lämpöpumppupiirissä. Ammoniakki vaatii 

myrkyllisyytensä vuoksi mittavat varotoimenpiteet mahdollisen vuodon 

ympäristöhaittojen torjumiseksi. Lähistöä varten täytyy rakentaa 

kompressorihuoneen ulkopuolelle varoitusvalo ja sireeni (SFS 404-1).  
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6 HYÖDYNTÄMISEN TALOUDELLISUUS  

 

6.1 Nykytilanne 

 

Nykytilanteessa Mäntsälän Sähkö tuottaa kaukolämmön omilla maakaasukäyttöisillä 

lämpökeskuksilla, joita on yhteensä 6 kpl. Lämpökeskuksissa on 1-3 kattilaa. 

Päälämpökeskuksina toimivat lämmityskaudella Liedontien ja Kapulin keskukset ja 

kesällä Huvitien keskus. Lämpökeskusten tärkeimmät tekniset tiedot on esitetty 

taulukossa 3. 

 

Taulukko 3. Mäntsälän kaukolämpökeskusten tiedot 

Laitos Lämpöteho 

MW 

Polttoaine Rakennusvuosi Kattiloiden 

lukumäärä 

Ruusutarhat 1 maakaasu 2011 2 

Huvitie 15 maakaasu 1983 3 

Mustamäki 4,6 maakaasu 1974 2 

Liedontie 19 maakaasu 2007 2 

Kapuli 6 maakaasu 2007 1 

Kapuli B 1,4 maakaasu 2008 1 

 

Lämpökeskukset käyttävät polttoaineena maakaasua ja niiden lämpöteho on yhteensä 

46,5 MW. Tässä työssä käsitellään Mäntsälän keskustan ja Kapulin alueen 

kaukolämpöverkkoja, joihin Liedontien ja Kapulin lämpökeskukset tuottavat lämpöä. 

Verkostohäviöiksi on vuoden 2009 lukujen perusteella oletettu noin 11 %. 

Kaukolämmön tuotannon kuukausivaihtelu käy ilmi kuvasta 13, joka esittää 

Mäntsälän Sähkön kaukolämmön tuotantoa kuukausittain nykytilanteessa eli vuonna 

2010. Kuvassa on todellinen tuotanto ja lämmitystarveluvulla korjattu tuotanto, jotka 

olivat noin 42 800 MWh/a ja 40 100 MWh/a. 



   40 

 

 
Kuva 13. Kaukolämmöntuotanto kuukausittain 

 

Lämpötilakorjauksessa on oletettu, että 65 % kaukolämpöenergiasta kuluu 

rakennusten lämmitykseen ja on siten riippuvainen ulkoilman lämpötilasta. Loppu 35 

% kuluu käyttöveden lämmitykseen eikä se riipu ulkoilman lämpötilasta, joten se jää 

lämpötilakorjauksen ulkopuolelle. 

6.1.1 Kaukolämmön tuotannon ennuste vuonna 2020 

 

Lämpötilakorjattu kaukolämmön tuotanto Mäntsälässä oli vuonna 2010 noin 40 100 

MWh/a. Ramboll Finlandin vuonna 2008 tekemässä kaukolämpöpotentiaalin- 

kartoituksessa Mäntsälän Sähkölle arvioitiin uusien kaukolämpöasiakkaiden 

lämmönkulutukseksi vuonna 2020 noin 12 100 MWh/a, joka vastaa kaukolämmön 

tuotantoa noin 13 600 MWh/a ottaen huomioon verkostohäviöt. Tällöin 

lämpötilakorjatuksi kaukolämmön tuotantoennusteeksi vuonna 2020 saadaan noin 53 

700 MWh/a. Kuvassa 13 on esitetty lämpötilakorjattu kaukolämmön tuotanto 

Mäntsälässä kuukausittain ja ennuste vuodelle 2020. 
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Kuva 14. Kaukolämmöntuotanto vuonna 2010 ja ennustettu vuodelle 2020 

 

Kaukolämmön tuotannon kuukausikeskitehot vuonna 2010 ja ennustetut 

kuukausikeskitehot vuonna 2020 on esitetty kuvassa 14. Lämmöntuotantolaitoksen 

mitoitustehoksi valitaan 10 MW kaukolämpöä tarkasteluvuonna 2020. Tämä 

perustuu vuonna 2020 ennustettuihin kaukolämmön kuukausikeskitehoihin, jotka 

ovat suurimmillaan lähes 11 MW. Tämä suurin kaukolämmön kuukausikeskiteho 

vuonna 2020 on valittu myös lämpöpumppulaitoksen kaukolämmön mitoitustehoksi. 

Kokemuksesta tiedetään, että kaukolämmön kulutuksen hetkellinen tuntikeskiteho on 

suuruusluokkaa puolitoistakertainen kuukausikeskitehoon verrattuna. Ennustettu 

minimikuukausikeskiteho vuonna 2020 on vajaa 2 MW. 
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Kuva 15. Kaukolämmön kuukausikeskitehot vuonna 2010 ja ennuste vuodella 2020 

 

Mäntsälän Sähkön kaukolämmöntuotannossa polttoaineena toimii maakaasu, joka 

tuodaan Suomeen Venäjältä Siperian kaasukentiltä. Maakaasun hinta on polttoaineen 

toimitussopimuksessa sidottu indekseillä öljyn hintaan. Koska öljy ja kaasu ovat 

toisiaan korvaavia polttoaineita, noudattaa kaasun hinta öljyn hintaa. Maakaasun 

hinta kasvoi kolminkertaiseksi 2000-luvun aikana. Tulevan hintakehityksen uskotaan 

olevan maltillisempaa, vaikka kaasunkulutuksen uskotaan Euroopassa lisääntyvän 

öljyvarojen hiipumisen myötä. Siperian maakaasukenttien on arvioitu riittävän 80 

vuodeksi eteenpäin. Maakaasun hintaa on viimevuosina muuttanut verotuksen 

kiristyminen. Koska maakaasu on fossiilinen polttoaine, tulee sen hinta 

tulevaisuudessa nousemaan EU:n lisätessä ilmastotavoitteitaan ja sitä kautta 

maakaasun verotusta. Lisäksi fossiilisten polttoaineiden niukkuus tarkoittaa 

kiristyvää kilpailua energiantuotannon ja kemianteollisuuden välillä. Kilpailu johtaa 

maakaasun hinnan nousuun. Maakaasun hintana käytetään 42 €/MWh. 
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Kuva 16. Maakaasun hinnan kehitys (Tilastokeskus) 

Kaukolämmön hinta 

 

Energiateollisuus ry:n julkaisemassa kaukolämpötilastossa 2009 suomalaisten 

kaukolämpöyritysten kaukolämmön veroton keskihinta oli noin 45 €/MWh. Vuoden 

2010 osalta kaukolämmön keskihintatietoja ei ole vielä käytettävissä, mutta 

ennakkotietojen mukaan keskihinta olisi pysynyt suunnilleen ennallaan. Vuoden 

2011 alussa Mäntsälän Sähkön kaukolämmön veroton myyntihinta oli noin 64 

€/MWh. Tämä hinta kattaa myös kaukolämpöverkon kunnossapidon vaatimat 

investoinnit. Hinta on noin 25 % kalliimpi kuin erillistuotantoon peruvien 

lämpöyritysten kaukolämmön keskihinta vuoden 2011 alussa. Kaukolämmön 

myynnin verottomaksi keskihinnaksi (energiamaksu) on arvioitu 65 €/MWh, jota 

käytetään tässä työssä. Hinta perustuu Mäntsälän Sähkön kaukolämmön 

myyntihintaan. 

 

6.2 Investointi 

 

Scancoolin mukaan Laitoksen ominaisinvestointi on 250 000 €/MW. Investointi 

sisältää laiteinvestoinnit, tontin, sähköliittymän, rakennuksen ja liitännän 

kaukolämpöverkkoon yms. Investoinnin jakautumista eri osa-alueille on arvioitu 

kuvassa 17. Jakautumaa pyrittiin arvioimaan toteutuneiden voimalaitosinvestointien 
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kustannusten pohjalta korvaamalla kattila ja turbiini lämpöpumppulaitteistolla. 

Investointi on laskettu ilman energiatukea.  

  

 
Kuva 17. Lämpöpumppulaitoksen Investoinnin jakautuminen osa-alueittain 

 

Investointi rahoitetaan lainarahalla, joka lyhennetään kymmenessä vuodessa. Laina 

on annuiteettilaina ja sen koroksi on laskettu 2 %. Korko on laskettu kasvavaksi 0,2 

% vuosittain maailmantalouden elpyessä. Taulukossa 4 on esitetty vuosittain lainan 

poistot, koron osuus ja jäljellä oleva laina. 

 

Taulukko 4. Vuosittaiset lainanpoistot, lainapääoma, rahoituskulut ja korko 

Vuosi Lainan- 

poisto 

Lainapääoma Rahoituskulu Korko 

1 350 000 3 150 000 66 500 2,00 % 

2 350 000 2 800 000 65 450 2,20 % 

3 350 000 2 450 000 63 000 2,40 % 

4 350 000 2 100 000 59 150 2,60 % 

5 350 000 1 750 000 53 900 2,80 % 

6 350 000 1 400 000 47 250 3,00 % 

7 350 000 1 050 000 39 200 3,20 % 
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8 350 000 700 000 29 750 3,40 % 

9 350 000 350 000 18 900 3,60 % 

10 350 000 0 6 650 3,80 % 

11 350 000 0 7 000 4,00 % 

 

 

6.3 Käyttökustannukset 

 

Käyttö- ja kunnossapitokustannusarviot koostuvat kiinteistä ja muuttuvista käyttö- ja 

kunnossapitokustannuksista. Kiinteitä kustannuksia ovat lainanpoistot, vuosihuollot 

ja tontin kiinteistövero. Muuttuvia ovat sähkön hinta   

 

6.3.1 Sähkön hinta 

 

Sähkön hinta muodostuu kahdesta osasta, energian hinnasta ja siirtohinnasta. Lisäksi 

noin kolmanneksen kuluista muodostavat verot. Sähkön tukku- ja vähittäismarkkinat 

on vapautettu Pohjoismaissa, mutta sähkön siirto ja jakelu ovat edelleen valvotussa 

monopoliasemassa. Kivihiilellä tuotettu lauhdesähkö useimmiten määrittää sähkön 

pörssihinnan tason Nord Poolissa. Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden yhdentyminen 

Saksan, Ranskan, Belgian ja Alankomaiden sähkömarkkinoiden kanssa saattaa nostaa 

sähkön hintaa Pohjoismaissa, koska sähkön hinnanvaihtelu on Keski-Euroopassa 

suurempaa kuin Pohjoismaissa ja hintataso myös yleensä korkeampi. Sähkön 

aluehinta Suomessa eroaa sähköpörssin systeemihinnasta, mikäli tietyllä alueella on 

sähkön siirtorajoitustilanne. 
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Kuva 18. Sähkön hinnan kehitys (Nordpool) 

6.3.2 Kunnossapitokustannukset 

 

Energiantuotantolaitoksilla kunnossapitokustannukset koostuvat 

kunnossapitohenkilökunnan palkoista, uusittavista laitteista ja komponenteista. 

Energiantuotantolaitosten kunnossapitokustannuksiksi voidaan karkeasti arvioida 

noin 2 % investoinnista vuosittain. Luku on yleinen arvioitaessa voimalaitosten 

kunnossapitokustannuksia suhteessa investointiin ja perustuu toteutuneisiin 

kustannuksiin suhteessa investointeihin. 

 

6.4 Tuotto ja tuotteiden hinnoittelu 

 

Kaukolämpö ja kaukokylmä hinnoitellaan omakustannehinnan perusteella. 

Omakustannehinnassa otetaan huomioon investoinnin kuoletus ja lainakulut. 

Poistojen lisäksi kuluissa huomioidaan laitoksen kuluttama sähkö ja 

kunnossapitokustannukset. Omakustannehintaa kaukokylmälle ja kaukolämmölle on 

esitelty kuvassa 19.  
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Kuva 19. Yhdistetyn kylmän- ja lämmöntuotannon omakustannehinta vuosittain. 

 

Omakustannehinnan päälle lisätään kate, jolla katetaan hankkeen riskit. Kate voidaan 

määrittää erotuksella vaihtoehtoehtoisesta kustannuksesta, joka kaukolämmön tai 

kaukokylmän tuottamisesta tulisi. Esimerkiksi jos yrityksen oma kylmäntuotanto 

maksaa sille 27 €/MWh voi Mäntsälän Sähkö myydä kylmää 25 €/MWh ja kate 

syntyy myyntihinnan ja omakustannehinnan erotuksena. Kuten kuvasta huomataan, 

on omakustannehinta lämmölle keskimäärin 20 €/MWh. Tämä on 

lämmöntuotantokustannuksena todella edullinen. Esimerkiksi tällä hetkellä 

tuotettavaan lämpöön jo maakaasun hankintaan kuluu noin 50 €/MWh. 

Kaukolämmön hinnalla on laskupaineita kilpailukyvyn takaamiseksi 

lämmitysmarkkinoilla, joten kaikkea tuloa ei voi tulouttaa omistajalle.  Laskennassa 

lämmönhinnaksi on asetettu 30 €/MWh ja kylmän hinnaksi 20 €/MWh. Suurissa 

kaupungeissa, joissa kaukojäähdytystä jo on, energian hinta on hieman yli 20 

€/MWh. Tuotteena kaukokylmän hinnoittelu on siis kilpailukykyinen. 

 

6.5 Kokonaistaloudellisuus 

 

Suurin kustannus lämpöä tuotettaessa on sähkö, jota lämpöpumput kuluttavat 

nostaessaan hukkalämmön lämpötilaa kaukolämpöverkon tarpeiden mukaiseksi. 
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Koska kaukolämpöliiketoiminta on osa Mäntsälän Sähköä, tarkastellaan tässä 

kappaleessa hankkeen kokonaistaloudellisuutta koko yrityksen kannalta, Muissa 

laskelmissa menot ja tulot on käsitelty niin, että hanke on itsenäinen ja liiketoiminta 

ostaa sähkön verkkoliiketoiminnalta. 

 

Mäntsälän Sähkön verkkoliiketoiminnan kannalta hanke on ensinnäkin merkittävä 

sähkön siirron kasvun kannalta. Energian häviämättömyys lain perusteella energia, 

joka otetaan talteen vaikkapa datakeskuksesta on tultava sinne jostakin. Kohde joka 

tuottaisi teholtaan 10 MW hukkalämpöä sähköenergian kulutuksesta, nostaisi 

verkkoliiketoiminnan siirtämää energiamäärää kymmenillä prosenteilla. Tällainen 

siirtomäärän kasvu kasvattaisi liikevaihtoa samassa suhteessa. 

 

Hukkalämmön talteenotto vaatisi sähköenergiaa 25 GWh. Sähköliittymän 

rakentaminen maksaisi 155 000 €. Tämän lisäksi perusmaksu olisi 3 250 € ja sähkön 

siirron kulutusmaksu 319 300 € vuodessa. Yhteensä tämä lisäisi siirtoliiketoiminnan 

liikevaihtoa 322 550 €. Taloudellista hyötyä verkkoliiketoiminnalle ja sitä kautta 

Mäntsälän Sähkölle on vaikea arvioida, koska se riippuu hyvin paljon lopullisesta 

teknisestä toteutuksesta. Vuoden 2011 Mäntsälän sähkön vuosikertomuksen mukaan 

verkkoliiketoiminnan liikevoittoprosentti liikevaihdosta oli 14,5 %, tämä antaa 

suuntaa siihen, mitä lopullinen taloudellinen hyöty voisi olla. (Mäntsälän Sähkön 

vuosikertomus 2011) 

 

6.6 Hankkeen kannattavuus 

 

Hankkeen kannattavuuteen vaikuttavia avaintekijöitä ovat investointi, 

huipunkäyttöaika, lämmön- ja sähkönhinta. Lisäksi muuttavat kustannukset, jotka 

liittyvät kunnossapitoon ja käyttöön vaikuttavat hankkeen kannattavuuteen. 

Hankkeen kannattavuuden tunnuslukuja ovat takaisinmaksuaika ja investoinnin 

prosentuaalinen tuotto tietyllä takaisinmaksuajalla. 

 

Diskonttaus- eli nykyarvomenetelmässä ongelmana on, että tuottovaatimus on 

määrättävä etukäteen. Energiatuotannon kohdalla ongelmaa ei ole, koska kysyntä on 

varmaa. Hankkeen nykyarvonlaskenta suoritettiin käyttäen kolmea eri korkokantaa. 
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Hankkeen kannattavuus pysyi plussalla kaikissa variaatioissa. Taulukossa 5 on 

esitelty laskennan tuloksia. 

 

Taulukko 5. Diskontattu tuotto eri korkokannoilla 

Korkokanta 3% 5% 7% 

Tuotto 9 765 081 8 107 380 6 824 016 

Tuotto min 5 170 159 4 249 233 3 542 844 

Tuotto max 14 360 002 11 965 526 10 105 188 

Yli investoinnin Kyllä Kyllä Kyllä 

 

 

Rahoitus ja investointipäätösten yhteydessä yleisimmin hyväksytty tapa on sisäisen 

korkokannan menetelmä. Sen avulla saadaan helposti vertailukelpoinen suure 

investoinnin tuotto tai rahoituksen kustannus vuosittaisena korkona. Yrityksen sisällä 

voidaan näiden laskelmien pohjalta vertailla eri hankkeita ja niiden kannattavuutta 

keskenään. (Leppiniemi 2009) 

 

Sisäisen korkokannan laskelma ei poikennut hankkeen osalta muista laskelmista vaan 

hanke oli hyvin kannattava tälläkin laskelmalla. Sisäinen korkokanta oli normaali 

tuotannolla 18,4 %, minimituotannolla 8,1 % ja laitoksen tuottaessa 

maksimienergiamäärän 27,7 %. 

 

6.7 Herkkyystarkastelu 

 

Herkkyystarkastelu toteutettiin arvioimalla laitoksen tuottaman kylmäenergian 

määrää ja tarkasteltiin sen vaikutusta tulokseen. Kylmäenergia on merkittävämpi 

laitoksen talouden kannalta ja valittiin sen takia herkkyystarkastelun kohteeksi. Tulos 

min. on laskettu niin, että laitos tuottaa vain 90 % suunnitellusta energiamäärästä ja 

tulos maks. niin että laitos tuottaa 110 % sunnitellusta energiamäärästä 

Herkkyystarkastelu on esitetty graafisesti kuvassa 20 .   
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Kuva 20. Herkkyystarkastelu eri energiatuotantomäärillä 

 

Herkkyystarkastelun tuloksessa näkyy selvästi poistojen loppuminen vuoden 2023 

kohdalla. Herkkyystarkastelussa ei tuotteiden hintaa ole sidottu indekseihin, joka 

maltillisesti laskee tulosta sähkön hinnan noustessa tasaisesti. Edellä mainittu 

korjaantuu, mikäli tuotteiden hinnat sidotaan indekseihin. Toisaalta samalla nähdään, 

ettei arvioitu sähkön hinnannousu merkittävästi rasita tulosta. Kylmävuosienergia 

pysyy vakiona koko laitoksen elinkaaren, koska asiakas ei todennäköisesti laajenna 

toimintaansa tai jos laajentaa on kyseessä kokonaan uusi erillistä tarkastelua vaativa 

hukkalämpöä tuottava laitos. Lämpövuosienergiaa on talouslaskelmissa nostettu 

tasaisesti aiemmin esitettyjen arvioitujen kulutuksen nousujen mukaan. 
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7 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 

 

Lämpölaitoksen sijoittamista mietittäessä ympäristökysymykset nousevat pintaan. 

Seuraavissa osioissa on esitelty Mäntsälän kunnan Kapulin teollisuusalueen 

ympäristöä, tilaa ja viranomaisvelvoitteita, joita alueella rakentaminen edellyttää. 

 

7.1 Nykytila 

 

Lämpölaitoksen sijoituspaikaksi on valittu Mäntsälän Kapulin kaavoitettu 

teollisuusalue. Alueella on ennestään teollisuutta. Kaavoitettu alue on tällä hetkellä 

asumatonta metsäaluetta. Maaperä on pääosin moreeni- ja kallioaluetta ja 

maanpinnan korkeusvaihtelut ovat huomattavia, joten käyttöönotto vaatii suuria 

tasoitus- ja täyttötoimenpiteitä. Alueelle teetetyn luontoselvityksen mukaan 

kasvillisuudeltaan arvokkain alue on tarkastelualueen luoteisosassa sijaitseva 

Puirojan suo, joten lämpölaitos ei häiritse kyseistä aluetta. Alue on todettu liito-

oravan asuttamaksi ja se onkin huomioitu sijoituspaikkaa suunniteltaessa.  

 

Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta ja sen käyttö virkistys- ja 

ulkoilualueena on vähäistä. Kaavoitettuun alueeseen kuuluu sekä kunnan että 

yksityisen omistamia alueita. Kuvassa 21  on nähtävissä Kapulin alueen asemakaava. 

 

 
Kuva 21. Kapulin teollisuus alueen asemakaava (Mäntsälän Kunta) 
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7.2 Rakentaminen 

 

Uuden laitoksen ja putkiston rakentaminen kestää noin puoli vuotta. Rakentamisen 

aikaiset merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat kuljetuksista ja työkoneista 

aiheutuvat meluhaitat sekä putkiston rakentamiseen liittyvät kaivutyöt. Haitat ovat 

kuitenkin paikallisia ja kestävät vain rakentamisen ajan. 

 

Rakentamisen vaikutukset eläimistöön ja kasvillisuuteen eivät ole merkittäviä. 

Kaukolämpöputkisto peitetään maan alle noin metrin syvyyteen ja itse laitoksen 

rakentamisesta aiheutuvat haitat ovat kohtalaisen pienet. Suurimmat työt joudutaan 

tekemään laitoksen pohjan tasauksessa maaston korkeuseroista johtuen. 

Pohjavesialueella rakentamisessa käytetään sellaisia rakentamisratkaisuja, joilla ei 

ole vaikutusta pohjaveteen.  

 

 

7.3 Vaikutukset ihmisiin 

 

Maisemamuutoksia lämpölaitos ei aiheuta, koska suunniteltu alue on jo ennestään 

teollisuusaluetta. Alueelta ei ole näköyhteyttä asuinalueille, eikä lähellä ole alueita, 

joiden maisemallista arvoa lämpölaitos häiritsisi. 

 

Työpaikkoja uusi voimalaitos tuo alueelle vain rakentamisvaiheessa, koska 

voimalaitos on miehittämätön. Rakennusvaiheen työllistävä vaikutus on lisäksi pieni, 

koska laitokset toimitetaan usein valmiina moduuleina paikoilleen asennettuna. 

Suurimmat meluhaitat aiheutuvat vapaajäähdytyksestä, jota joudutaan tekemään 

kesäaikana. Laitoksen aiheuttamaksi äänitasoksi ympäristössä on arvioitu 

referenssien pohjalta 54 dB(A) ekvivalenttisena melutasona mitattuna. 

 

Laitoksen suunnittelussa otetaan huomioon ympäristöonnettomuusriskit ja 

varotoimenpiteet onnettomuuksien varalle. Laitokseen sijoitetaan vaadituille 

paikoille tarvittavat ilmaisimet ammoniakkivuotojen varalle. Laitoksen toiminnasta 

aiheutuvat ympäristöonnettomuusriskit pyritään minimoimaan hyvällä suunnittelulla 
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ja laadukkailla teknisillä toteutuksilla. Laitoksen normaalitoiminnalla ei myöskään 

ole vaikutusta pohjaveteen eikä maaperään.  

 

7.4 Kestävä kehitys 

 

Suomessa valtioneuvosto teki periaatepäätöksen kesällä 1998 ekologisen 

kestävyyden edistämiseksi. Hallituksen kestävän kehityksen ohjelmalla pyritään 

ekologiseen kestävyyteen ja sitä edistävien taloudellisten, kulttuuristen ja sosiaalisten 

edellytysten luomiseen. Kapulin lämpölaitoshankkeella halutaan edistää kansalaisten 

hyvinvointia turvaamalla lämmönsaanti myös tulevaisuudessa. Uusi voimalaitos 

suunnitellaan siten, että se täyttää parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimukset 

(BAT) sekä muut valtion asettamat pienten voimalaitosten tavoitteet. Uuden 

tekniikan käytön myötä päästöt vähenevät ja päästöjen vähentyessä tuotettua energiaa 

kohden parannetaan myös ympäristön tilaa ja torjutaan haitallisia 

ympäristövaikutuksia.  

 

7.5 Ilmasto ja päästöt 

 

Suurimpia huomioitavia tekijöitä investointikustannusten lisäksi 

lämpölaitosprojekteja mietittäessä ovat päästöasiat. Erilaiset lait ja säädökset 

asettavat tiukat rajat voimalaitosten rakentamiselle.  Mäntsälän kunnan alueella 

ilmaston laadun on todettu olevan keskimäärin melko hyvä. Teollisuuden ja 

energiantuotannon päästöt ovat melko pienet. Suurimmat päästölukemat on mitattu 

Lahti-Helsinki moottoritien varrella. Uuden voimalaitoksen päästöt eivät muuta 

Mäntsälän kunnan ilmanlaatua suuresti. 

 

IT-alan hiilidioksidipäästöt ovat noin kaksi prosenttia koko maailman päästöistä. 

Hiilidioksidipäästöjen osuus on samaa luokkaa kuin lentoliikenteellä. Konesalien 

aiheuttamien päästöjen arvioidaan nelinkertaistuvan tämän vuosikymmenen aikana, 

mikä on iso haaste alalle (Motiva). 

Tällä hetkellä Mäntsälän Sähkön kaukolämpö tuotetaan kokonaan maakaasulla. 

Maakaasun päästökerroin erillistuotannolla tuotetulle lämmölle on 250 kgCO2/MWh. 
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Lämmöntuotannossa syntyvät hiilidioksidipäästöt vuonna 2011 olivat 7 636 tCO2. 

Sähkön keskimääräinen CO2-päästökerroin: 200 kgCO2/MWh. Mikäli lämmön-

tuotannossa siirryttäisiin hukkalämpöä hyödyntäviin lämpöpumppu-laitoksiin, jonka 

COP-arvo    olisi referenssien    pohjalta    noin   4,5    olisi    sen    hiilidioksidipäästö  

1680 tCO2/a. Lämmöntuotannossa syntyvät hiilidioksidipäästöt laskisivat nykyisestä 

siis alle neljäsosaan. Tällainen toiminta tukee kestävää kehitystä ja Mäntsälän sähkön 

strategiaa siirtymisestä uusiutuviin ja ympäristöä vähemmän kuormittaviin 

tuotantovaihtoehtoihin. (Motiva) 

 

7.6 Lupa-asiat 

 

Ennen lämpölaitosprojektin aloittamista on vaadittavat viranomaisvelvoitteet 

täytettävä. Tässä työssä tarkasteltavan lämpölaitoksen tilanteessa lupia ei tarvita yhtä 

paljon kuin esimerkiksi kiinteäpolttoainetta käyttävän voimalaitoksen 

rakentamisprojektissa. Poikkeuksen tekee ammoniakki, jonka käyttöä säädellään 

kemikaali- ja ympäristölupa-asioissa. 

 

Kapulin teollisuusalueella on jo voimassaoleva asemakaava, joten asemakaavoitusta 

ei tarvitse tehdä erikseen. Koska alue on jo valmiiksi teollisuuskäytössä, ei uusi 

lämpölaitos tuo suuria muutoksia kaavoitukseen. 

 

Uudisrakennukset tarvitsevat rakennusluvan. Lämpölaitoksen rakennuslupaa haetaan 

yhdessä osassa kaikkine siihen kuuluvine rakenteineen. Rakentamisen aloittaminen 

edellyttää rakennusluvan saantia. Rakennusluvan myöntää Mäntsälän kunta. 

Rakennuksessa ei ole savupiippua, joten ilmailulaitoksen lausuntoa ei tarvita. Mikäli 

uusi lämpölaitos on mahdollista sijoittaa samalle tontille Kapulin lämpökeskuksen 

kanssa tekemällä laajennus rakennukseen, voidaan lupa mahdollisesti hakea 

toimenpidelupana. 

 

Hanke edellyttää ympäristöluvan hankkimista. Ympäristöluvassa käsitellään 

hankkeen vaikutuksia kokonaisuudessaan. Toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin 

ympäristölupa on lainvoimainen. Luvan myöntää Keski-Uudenmaan 
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ympäristökeskus. Ympäristölupaa haettaessa esitellään lämpölaitoksen toiminta ja 

vaikutukset yleisesti. 

 

Ympäristöluvan hakemisessa merkittävään rooliin tulee nousemaan ammoniakin 

käyttö kiertoaineena. Vastaavia lupia on myönnetty muun muassa Valion 

Lapinlahden tehtaalle, jossa ammoniakkia käytetään kylmäkoneistoissa samanlaisia 

määriä kuin tässä lämpölaitoksessa käytettäisiin. Ympäristölupa on myönnetty vaikka 

aluetta ympäröi pientaloalue. Ammoniakkia tulee säilyttää, käsitellä ja lisätä 

prosessiin kemikaalilainsäädännön mukaisesti. Lisäksi ympäristöluvassa pitää 

tarkkaan kuvata prosessintoiminta ja laitteet, jolla ympäristöriskejä vähennetään. 

Luvassa tulee myös kuvata valvonta, mittaus ja kuinka laitos ja henkilöstö toimivat 

hätätapauksessa. Käytönvalvojat, jotka eri osin ovat vastuussa laitoksen 

turvallisuudesta, kemikaaleista ja sähkölaitteista tulee myös nimetä ympäristölupaan. 

Jätevesien johtamisesta kunnalliseen jätevesiverkkoon sovitaan Mäntsälän 

vesilaitoksen kanssa. Energiamarkkinajärjestöltä ei tarvitse hakea erillistä 

päästölupaa. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Fossiilisten polttoaineiden hinnan nousu ja kaukolämmön niihin sitoutuneisuus on 

nostanut kaukolämmön hinnan kilpailukyvyn rajamaalle muihin lämmitysmuotoihin 

verrattaessa. Uudet lämmitysmuodot kuten maalämpö ovat nostaneet 

markkinaosuuttaan uusien ja saneerattavien kiinteistöjen keskuudessa. Kaukolämmön 

suurin kustannuserä on tuotanto polttoainekustannuksineen ja investointeineen. Sen 

vuoksi tuotanto on myös suurin keino vaikuttaa asiakashinnan kilpailukykyyn. 

Vaikka lämpöpumpputekniikan kehittyminen tuo haasteen lämmitysasiakkuuksista 

kilpailtaessa, tuo se myös mahdollisuuden tuotannon puolella. 

 

Mäntsälä on voimakkaasti kasvava kunta, jolla on hyvät edellytykset kilpailla eri 

yrityksistä muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa. Suuria yrityksiä on tullut 

Mäntsälään noin joka toinen vuosi. Todennäköisyys on suuri, että joku tulevista 

yrityksistä mahdollistaa hukkalämmön talteenoton ja sen hyödyntämisen 

kaukolämmöntuotannossa. Hukkalämmön talteenotto on mahdollista monenlaisissa 

yrityksissä. Teollisuusyritys tuottaa aina jollain tapaa hukkalämpöä. Mäntsälän etu 

hukkalämmön hyödyntämisessä on myös, että teollisuustontit on kaavoitettu melko 

lähelle taajamaa ja kaukolämpöverkkoa. Potentiaalisimpia kohteita hukkalämmön 

hyödyntämiseen on raskasteollisuus, josta hukkalämpö on hyödynnettävissä suoraan 

lämmönvaihtimien avulla. Lämpöpumpputekniikan kehittyminen yhdessä 

energianhinnan nousun kanssa on mahdollistanut myös matalalämpötilaisen 

hukkalämmön hyödyntämisen. 

 

Lämpöpumpputekniikkaa käytettiin pitkään vain kylmän tuottamiseen. Koko 2000-

luvun ajan se on kasvattanut suosiotaan myös lämmöntuotannossa. 

Kiinteistökohtaiset lämpöpumput, kuten maa- ja ilmalämpö ovat tulleet osaksi 

kotitalouksia. Myös teollisessa mittakaavassa on alettu hyödyntää lämpöpumppuja, 

kuten referenssit kohdan esimerkit osoittavat. Teknologia ja taloudellisuus ovat 

kohdanneet toisensa. Uusia kiertoaineita on kehitetty ympäristön säästämiseksi ja 

energiatehokkuuden parantamiseksi. Laitetarjoajien tuotevalikoima on laajentunut 

pelkistä kylmälaitteista lämmöntuotantoon soveltuviin ratkaisuihin. Kaukokylmän 

yleistyminen on tuonut yhdistetyn kylmän- ja lämmöntuotannon Suomen suurimpiin 
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kaupunkeihin. Teknistaloudelliseksi nyrkkisäännöksi on muodostunut, että yhdellä 

kilowattitunnilla sähköä saa myyntiin kaksi kilowattituntia kylmää ja kolme 

kilowattituntia lämpöä. 

 

Esimerkkilaitos mitoitettiin työssä sellaiseksi, että se pystyisi tuottamaan koko 

Mäntsälän keskustan ja Kapulin alueen lämpöenergian. Tavoitteena laitoksen 

toiminnassa on myös, että se pystyy tuottamaan kylmäenergiaa vaikka 

kaukolämpöverkko ei pystyisikään kaikkea syntyvää lämpöä hyödyntämään. Laitos 

sijoitettaisiin Kapulin teollisuusalueelle nykyisen lämpökeskuksen läheisyyteen. 

Tilan tarpeeltaan laitos ei vaadi suuria verrattuna esimerkiksi samankokoiseen 

kiinteänpolttoaineen laitokseen polttoaineen varastointikenttineen. Laitos olisi 

teholtaan 10 MW, sen sähköteho olisi 3 MW ja se tuottaisi kaukokylmäpuolella 10 – 

20 ⁰C asteista vettä ja kaukolämpöpuolella 60 – 80 ⁰C asteista vettä. 

Esimerkkilaskelma osoitti kylmäaineiden sopimisen eri lämpötila-alueille ja todisti, 

että nykyisin käytettäviä kylmäaineita pystytään hyödyntämään lämpötilan 

nostamisessa 20 ⁰C:sta 80 ⁰C:seen. 

 

Talouslaskennan pohjalta voidaan todeta hukkalämmön hyödyntäminen myös 

taloudellisesti mielekkääksi. Laitteisto jolla hukkalämpöä voitaisiin jalostaa 

kaukolämpöverkon tarpeita vastaavaksi, on investoinniltaan murto-osan verrattuna 

vaikkapa samankokoiseen kiinteänpolttoaineen laitokseen. Edullinen sähkönhinta 

verrattuna kaukolämmöntuotannossa käytettäviin polttoaineisiin yhdistettynä 

laitteiden hyvään otto- ja antotehoon, tekee lämmöntuotannon omakustannehinnasta 

erittäin edullista verraten nykyiseen lämmöntuotantoon. Toteutuessaan yhdistetty 

kylmän- ja lämmöntuotanto mahdollistaisi kaukolämmön asiakashinnan laskemisen 

kilpailukykyiseksi muihin kiinteistöjen lämmitysratkaisuihin nähden ja siitä hyötyisi 

myös kaukokylmäasiakas verrattuna kylmäntuotannon vaihtoehtokustannukseen. 

Yhdistetty kylmän- ja lämmöntuotanto olisi maakaasun hinnan nousun kanssa 

taistelevalle lämpöliiketoiminnalle siis todella merkittävä kilpailu- ja 

tuloksentekokyvyn nostattaja. 

 

Ympäristön kannalta hukkalämmön hyödyntäminen on myös merkittävää. 

Hiilidioksidipäästöt putoaisivat murto-osaan nykyisestä. Tämä tukisi Mäntsälän 
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Sähkön strategiaa olla vastuullinen energia-alan toimija. Yhdistetyn kylmän- ja 

lämmöntuotantolaitoksen vaikutukset ihmisiin olisivat vähäisiä. Laitos 

rakennettaisiin teollisuusalueelle, joten sen meluvaikutukset eivät häiritsisi asutusta. 

Rakennusvaiheessa jouduttaisiin kaivamaan kaukolämpölinja Kapulin alueen ja 

keskustan välille. Tämän yhteydessä jouduttaisiin alittamaan junarata ja moottoritie. 

Tämä yhdessä ammoniakinkäytön kanssa, olisi merkittävin lupaprosessia vaativa 

viranomaisille suuntautuva toimi. 

 

Matalalämpötilaisten hukkalämpöjen hyödyntäminen on siis teknisesti mahdollista ja 

taloudellisesti mielekästä niin lämmöntuottajan kuin asiakkaidenkin kannalta. 

Ympäristön kannalta hiilidioksidipäästöt pienenevät eikä hanke häiritse melullaan tai 

päästöillään ympäristöään. Hukkalämpöjen hyödyntäminen tukee niin 

valtioneuvoston asetusta kestävästä kehityksestä kuin Mäntsälän Sähkön strategiaa 

olla vastuullinen toimija alueellaan.  

 

  



   59 

 

LÄHTEET 

 

 

Aye, Lu. 2007. Encyclopedia of Energy Engineering and Technology - 3 Volume Set 

(Print Version). Chapter 96. Heat Pumps. Barney L. Capehart (toim.). Sivut 814–821. 

CRC Press. Print ISBN: 978-0-8493-3653-9. eBook ISBN: 978-1-4398-7482-0. 

 

Richard Law, Adam Harvey, David Reay 2012. Opportunities for low-grade heat 

recovery in the UK food processin industry, Applied Thermal Engineering (2012), 

doi:10,1016/j.applthermaleng.2012.03.024 

 

R. Tugrul Ogulata 2003. Utilization of waste-heat recovery in textile drying. Applied 

Energy 79 (2004) s.41-49. 

 

J. Yagi , T. Akiyama 1995. Storage of thermal energy for effective use of waste heat 

from industries. Journal of Materials Prosessing Technology 48 (1995) s.793-804.  

 

Jinkyun Cho, Taesub, Byungseon Sean Kim 2012, Viability of datacenter systems for 

energy efficiency in temperate or subtropical regions: Case study. Energy and 

buildings 55 (2012) s.189-197. 

 

B.O.Bolaji, Z. Huan 2013. Ozone depletion and global warming: Case for the use of 

natural refrigerants – a review, Renewable and sustainable Energy Reviews 18 

(2013) s.49-54 

 

K.J Chua, S.K Chou W.M. Yang 2010. Advances in heat pump systems: A review, 

Applied Energy 87 (2010) s.3611-3624 

 

ABB OyJ konesali Helsingin energialla 2012 

http://www.abb.fi/cawp/seitp202/e60f38c751dcae1dc125782c002a745d.aspx 

 

Motiva 2010 Laskentaohje hiilidioksidipäästöille  

saatavissa: http://www.motiva.fi/files/209/Laskentaohje_CO2_kohde_040622.pdf 



   60 

 

Turku Energia Kakolan jätevesi lämpöpumppulaitos 

http://www.turkuenergia.fi/index.php?page=9842bdee743adec96b9222c9a1d13c0 

 

Piia Lamberg, Kai Siren 1997 Termisen energian varastoinnin 

hyväksikäyttömahdollisuudet rakennusten lämmityksessä ja jäähdytyksessä - osa 4 

Teollisuuden jätelämmönlähteet ja niiden hyödyntäminen rakennuksissa B osa sivut 

1-32.ISBN 951-22-3910-8 

 

B.Platzer, A. Polt, G. Mauer Thermophysical Properties of Refrigerants ISBN 3-540-

16112-0  

 

SFS 404-1 2010, Kone- , tuotanto- ja materiaalitekniikka. Osa1: Kylmälaitteet. 

Kylmäkoneistot ja lämpöpumput. Turvallisuus- ja ympäristövaatimukset s.258 

 

Energiatehokas konesali motiva 2011 

saatavissa: http://www.motiva.fi/files/4828/Energiatehokas_konesali.pdf  

 

Scancool Oilon Oy 2012 referenssit 2012  

saatavissa: http://oilon.com/scancool/referenssit/ 

 

Pemco Oy 2012 

Saatavissa:  http://www.pemco.fi/index.php/yritys 

 

Jarmo Leppiniemi 2009 Rahoitus 5., uudistettu painos WSOY Oppimateriaalit ISBN 

978-951-0-34703-4 s.91 

 

Mäntsälän Sähkö Oy:n Vuosikertomus 2011 

Saatavissa: http://www.msoy.fi/tietoa-yrityksesta/fi_FI/vuosikertomus/ 

 

 

 

 



 

 

 

 

LIITTEET 

LIITE 1  TALOUSLASKENTA 

 

 



   

 

 

 

 

 



   

 

 



   

 

 

 



   

 

 

 



   

 

 


